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A Frente de Contato Guaporé atua no estado de Rondônia em 
várias localidades, com uma equipe de oito profissionais dos quais seis trabalham como 
prestadores de serviço, devido a deficiência crônica de recursos humanos na FUNAI. 

Dentro das possibilidades procuramos seguir o planejamento 
das ações, segundo proposta encaminhada ao PLANAFLORO. Seguimos as diretrizes 
estabelecidas pela Lei e pelo órgão gestor, que regulam nossas atividades. Devido a 
especificidade e complexidade dessas normas, aliadas a outros fatores exógenos, fomos 
obrigados em determinados momentos, a redirecionar nossas prioridades. 

Nossa atuação neste ano se desdobrou de formas 
diferenciadas, segundo a realidade apresentada. 

De um lado a Reserva Biológica do Guaporé no interior da 
qual vive aparentemente tranqüilo, um grupo indígena não contatado, nômade. O 
comportamento dos índios dão sinais claros de que não lhes interessa manter contato com a 
nossa sociedade, pois como acontece na maioria das vezes, também foram alvo da violência, 
doença e incompreensão quando tentaram uma aproximação. Toda as vezes que nossa 
equipe se aproxima dos seus acampamentos, vão deixando ao longo das nossas trilhas 
espetos aguçados enfiados no solo, estrategicamente colocados para nos dar as boas-vindas 
no retomo. Neste caso compete a nós somente garantir-lhes esse direito de viver em 
liberdade, autonomamente, ou seja, nos limitamos a fiscalizar aquela unidade de 
conservação. 

Por outro lado passamos pela experiência única de conseguir 
pacificamente entrar em contato com dois reduzidos grupos de índios autônomos, 
sobreviventes da barbárie cometida contra eles na região de Corumbiara. A partir desse 
momento recaiu sobre nossos ombros, a responsabilidade de prestar-lhes toda assistência, 
não só de saúde, mas também de fazer valer seus direitos, mesmo que para isso tenhamos 
que nos contrapor aos interesses mesquinhos dos latifundiários daquela região, famosa por 
sua violência. Essa situação nos obriga a manter uma equipe permanentemente acampada 
próximo as aldeias, garantindo-lhes a segurança tisica e a saúde. 

No vale do rio Muqui vive-se uma situação semelhante, com 
um reduzido grupo de índios esgueirando-se por entre as pequenas faixas de mata que 
sobraram no seu território. Região insalubre, endêmica de malária e sem controle sanitário. 
Entendemos de que esses índios correm risco de vida, com a grande possibilidade de 
desaparecerem antes que possamos ouvi-los. Nos resta somente a alternativa de nos 
aproximarmos e tentar convençê-los da utilidade da nossa presença após o contato. 
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Finalmente ainda temos no estado regiões onde temos 

informações ( algumas conclusivas, outras não) da presença de grupos indígenas autônomos, 
mas que não foram ainda suficientemente pesquisadas, como é o caso do rio Cautário e 
Igarapé do Contra (Jaci). Nestes casos nos limitamos a proceder expedições de localização. 

Além dessas formas diferenciadas de atuação, outros fatores 
regularam o desdobramento das ações, e a conseqüente aplicação do cronograma 
inicialmente previsto. A complexidade e morosidade burocráticas somadas a permanente 
ingerência política interferindo nas ações administrativas, prejudicaram significativamente a 
operacionalização das nossas atividades. Some-se a estes, a indisposição e marginalização de 
que fomos alvo dentro da nossa própria instituição e teremos um quadro formado das 
dificuldades que tivemos de enfrentar no decurso deste ano. Um exemplo da manipulação 
administrativa é o atraso sistemático no desenbolso de recursos programados (a 1ª parcela 
só saiu no final do segundo trimestre e a última, referente aos meses de agosto a dezembro 
ainda não saiu) . A tentativa da Gerência lndígena/PLANAFLORO, PNUD e Secretaria 
Estadual de Planejamento de alijar o sub-componenete "Índios Isolados" do projeto para o 
ano de 96 demonstra claramente a disposição política desses órgãos em inviabilizar nosso 
trabalho em Rondônia. Só mudaram essa proposta depois da visita de uma missão do Banco 
Mundial ao nosso acampamento na região do Omeré. 

Apesar desse quadro adverso, conseguimos atingir a maior 
parte dos objetivos inicialmente propostos. 

No quadro abaixo relaciono nossas atividades neste ano que se 
finda: 
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INCRA/PF/ITERON/PNUD. 

Ação interistitucional com o IBAMN 

F.C*(2) - A instalação de um Acampamento-Base e trabalho 
de levantamento sanitário e epidemológico da população envolvente ocupou toda equipe 
neste mês. 



FC*(3)-Ação interistitucional com o IBAMA 
A F.C.Guaporé mantém um Acampamento-Base 

permanentemente ocupado na Reserva Biológica do Guaporé, independente das ações 
fiscalizadoras. No quadro aparece somente referência a estas ações. 

O contato com os isolados do Omeré em setembro, obrigou 
nos a fixar uma equipe junto a esses índios para dar-lhes assistência. Essa nova situação 
determinou a reprogramação das atividades previstas para esse último semestre. Também a 
excessiva burocracia prendeu demasiadamen-te a coordenação nos centros urbanos, 
prejudicando dessa forma a continuidade das ações. 

Informo abaixo a situação específica das frentes de trabalho e 
suas particularidades: 

I - A.I. MASSACO/RESERVA BIOLÓGICA DO GUAPORÉ - 

Os índios que habitam a Biológica estiveram seriamente 
ameaçados de terem suas terras novamente invadidas por grileiros. Foi formada uma 
pseudo-associação de "Sem-Terras" (ASPODEDIARSTAF), que pretendia ocupar uma 
parte daquela unidade de conservação alegando erros na delimitação. Na oportunidade 
acionamos todas as instituições responsáveis pela preservação do Patrimônio da União 
(IBAMA, INCRA, Min. Público, PF), além de esclarecer aos diversos segmentos 
interessados (Mov. dos "Sem-Terra", sindicatos rurais, CUT, etc) sobre as questões 
político-institucionais que envolviam a questão, conseguindo dessa forma controlar e 
desbaratar a "quadrilha" que pretendia leiloar a terra indígena. 

Outra ameaça partiu dos proprietários das fazendas limítrofes 
a reserva, que se sentiram ameaçados pela presença da equipe interistucional 
(FUNAI/IBAMA/INCRA/ITERON/PNUD/PF) que promoveu o levantamento fundiário na 
região. Esse trabalho subsidiou a FUNAI na propositura de delimitação para a Terra 
Indígena Massaco. Na oportunidade a Polícia Federal confiscou uma série de documentos 
comprometedores do proprietário da Faz. Vale do Nilo, associando-o a corrupção de órgãos 
públicos. Infelizmente alguns destes senhores estão acostumados a manipularem os políticos, 
a corromper funcionários e a prepotência, valendo-se para isso da violência, ameaças e 
principalmente da impunidade. Particularmente cito o Sr. Antônio Fernandes Machado, 
conhecido como "Coronel", que arrogantemente se dirigiu a residência do companheiro de 
trabalho Altair, ameaçando-lhe. Afirmou que facilitaria a invasão da Biológica e que o 
processaria por roubo e invasão de propriedade. Utilizou-se também da imprensa regional 
para caluniar nossa equipe, no que prontamente respondemos, recorrendo da Lei de 
Imprensa. 

Agora no final da ano fomos surpreendidos por uma série de 
boatos dando conta da invasão da Rebio na região norte por madeireiros. As diferentes 
versões informaram que os infratores teriam aden- trado através da AI.Rio Branco, 
passando pela fazenda do senhor Antônio. Providenciamos duas expedições para verificar a 
veracidade dessas (uma com o IBAMA), sem conseguirmos constatá-las. Estamos 
agilizando uma terceira expedição, ao longo do picadão demarcatório da área indígena, para 
termos certeza da falsidade das informações. 

Neste ano de 1995 finalmente ficou pronta a proposta de 
delimitação para a Terra Indígena Massaco. Esperamos somente o aval do Ministro da 
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Justiça e da Presidência da República para que possamos finalmente regularizá-la 
administrativa e judicialmente. 

11-CAUTÁRIO: 
Nossas atividades nesta região se limitaram a uma única 

expedição ao longo do Rio Novo, provocada por uma falsa denúncia dos seringueiros 
daquele rio e pelo CIMI, dando conta da presença de um grupo de índios "nus" nas 
imediações do médio rio Novo. Pela terceira e última vez procedemos uma vistoria em 
função destes boatos. Foi percorrida uma grande região ao longo do seringai 90 de onde 
partiram as informações. Assim como da primeira vez nos fizemos acompanhar de um 
membro da ASGM (Associação dos Seringueiros de Guajará-Mirim) para testemunhar 
nosso trabalho. A conclusão dessas vistorias foi a de que por interesses particulares, alguns 
seringueiros inventaram essa história, descredibilizando a associação e ao CIMI, por confiar 
nos depoimentos e publicá-los na imprensa sem a devida averiguação. 

Estavam previstas mais viagens a essa região, que apesar de 
aparentemente isolada, passou a ser alvo da ambição de grileiros, madeireiros e garimpeiros 
dos municípios de Bom Princípio, São Miguel e Costa Marques. No entanto face aos 
acúmulo de trabalho no Omeré e Muqui, com a instalação de acampamentos-base nestas 
duas localidades, e da necessidade da presença permanente junto aos índios recentemente 
contatados por membros da equipe, tivemos que postergar nossas atividades localizadoras. 
Temos tido a colaboração simpática e desinteressada dos seringueiros de Costa Marques e 
da ONG ECOPORÉ, no controle do avanço dos madeireiros e grileiros ao longo da margem 
direita da rio Cautário, mas infelizmente não são suficientes para controlar o avanço desses 
marginais. Estamos preocupados com denúncias da presença de garimpeiros e madeireiros 
na região de São Francisco e nas proximidades das cabeceiras do rio Cojubim. 

ffi-JACI: 
Essa região tem nos prendido demasiadamente, principalmente 

face a informações desconcertadas e por ser neste momento o principal polo da pressão 
colonizadora no estado. Grileiros incentivados pela classe política (movidos por interesses 
particulares), madeireiros e oportunistas de toda sorte elegeram-na como o foco principal 
de suas ações, certamente pelo fato de terem acesso a informações privilegiadas através de 
funcionários inescrupulosos que infestam os órgãos públicos, e por serem na maioria, terras 
da União. Como sempre a velocidade da ocupação e a conseqüente depredação ambiental é 
inimaginável, 

Inseridos nesta locupletação generalizada dos bens públicos e 
sofrendo diretamente os efeitos nefastos das suas ações, se encontram um pequeno grupo de 
índios não contatados. Infelizmente não tivemos a oportunidade de conseguir ao longo das 
nove expedições realizadas nesses dois últimos anos ( quatro em 95). Percorremos mais de 
500 quilômetros de trilhas, florestas e rios sem conseguir registrar provas substanciais que 
demonstrem de maneira insofismável a ocupação indígena. Corroboram para essa falta de 
informações, a velocidade e violência da ação antrópica promovida por vândalos ambientais, 
sem a devida contrapartida da fiscalização dos órgãos responsáveis. Some-se a esses fatores 
a grande dimensão da área a ser pesquisada e o fato de que esse reduzido grupo de índios 
não deixa vestígios da sua passagem e teremos um quadro das dificuldades que tem se 
apresentado para o desdobramento positivo das nossas ações. 



Nossa equipe pesquisou o rio Capivari desde sua foz no Jaci 
até suas cabeceiras na serra Pacaas Novas. Entre o Jaci e seu afluente da margem direita, o 
Rio Branco. O divisor do Jaci e do alto rio Formoso, e entre este e o igarapé Oriente. 
Estivemos no rio Ouro Preto, subindo-o até a proximidade das suas nascentes. Pesquisamos 
também as cabeceiras do igarapé do Contra e o rio São Francisco, sem ter encontrado 
vestígios nesses locais, com exceção de uma árvore aberta para coleta de mel nas 
proximidades do médio Capivari. Andamos também pelas cabeceiras do igarapé das Araras 
sem nada encontrar a não ser centenas de trilhas abertas na floresta por grileiros e 
madeireiros, e também muitas derrubadas, algumas inclusive dentro do Parque Estadual dos 
Pacaas Novas. Mais uma vez nos vimos diante da inoperância dos órgãos fiscalizadores. 

Neste ano foi concluído o laudo antropológico e a proposta de 
delimitação para a Terra Indígena Karipuna. A FUNAI considerou todas as faces do 
problema relacionado com a presença de centenas de invasores no sul da A.Interditada 
Karipuna, deixando-os fora da proposta. Infelizmente como sempre acontece, os grileiros 
das terras públicas, movidos pela ganância, prepotência e cônscios da impunidade reinante 
em Rondônia, não se contentaram em abocanhar os 40. 000 hectares da Área Interditada 
Karipuna. Em nossa penúltima expedição detectamos a presença de novos invasores dentro 
da área proposta. Ou as autoridades responsáveis pela fiscalização e monitoramento das 
florestas encaram com o mínimo de seriedade suas responsabilidades ou teremos os últimos 
bolsões de vegetação nativa deste estado destruídos em pouquíssimo tempo, entre eles a 
Terra Indígena Karipuna. 

Apesar da falta de informações mais consistentes sobre a 
presença de índios isolados nesta região, não abrimos mão da crença da sua existência, não 
podendo cair no grave erro de afirmarmos o contrário. Agindo assim estaríamos correndo o 
risco de comprometer definitivamente o futuro desse povo. Não podemos nos esquecer de 
que uma equipe da F. C. Guaporé encontrou um acampamento e uma tocaia de caça desses 
índios em dezembro de 91, e que de la para cá houve uma invasão generalizada de suas 
terras. 

IV-MUOUI: 
A região ocupada por índios isolados no mumcipio de 

Alvorada d'Oeste, provavelmente um grupo pertencente a nação Uru-Eu-Wau-Wau, 
conhecido por estes como Jurureí, foi um dos alvos principais das nossas atenções neste ano 
de 95. Por estarem acossados, vivendo permanentemente sob tensão, muito próximos dos 
colonos e fazendeiros, e por isso mesmo sujeitos a adquirirem as moléstias endêmicas na 
região, resolvemos acelerar o processo de aproximação e tentar ao longo do próximo ano, 
contatá-los. 

Para isso levantamos um acampamento-base no interior da 
Af.Llru-Eu-Wau-Wau, numa região eqüidistante dos pontos onde levantamos a presença 
dos índios e seus acampamentos. Abrimos um hectare da floresta, onde construímos uma 
maloca típica Uru-Eu e plantamos uma pequena roça, para que na eventualidade do contato 
tenhamos alimentos típicos para oferecer-lhes. Ao que tudo indica esse grupo , por uma 
estratégia de sobrevivência, deixou de plantar roça. 

Face a possibilidade de conseguirmos contatar o grupo e 
preocupados com a questão de saúde decorrente deste, onde a história é cheia de registros 
trágicos, com porcentagens altíssimas de mortalidade, resolvemos investir na prevenção, 
controlando as condições de saúde da nossa própria equipe e também da população 



envolvente. Para isso procedemos um levantamento epidemológico e sanitário dessa 
população, visando subsidiarmo-nos dessas informações e através de uma ação política, 
sensibilizar o poder público local e o estadual para que uma vez detectados os problemas, 
ajam no sentido de saná-los. 

Foi encaminhada ao Departamento de Índios Isolados nossa 
preocupação quanto a destruição das florestas nativas onde vivem esses índios. Solicitamos 
que se providencie através dos trâmites legais, a paralisação das derrubadas e da atividade 
dos madeireiros. Há doze meses que informamos a Administração Regional/FUNAI/Porto 
Velho sobre a invasão e permanência de posseiros no interior da A.I.Uru-Eu-Wau-Wau, 
solicitando providencias para a sua desintrusão. 

V-OMERÊ: 
O vale do rio Corumbiara e de seu afluente Omerê no sul de 

Rondônia ocuparam quase toda nossa disponibilidade de tempo neste segundo semestre. 
Iniciamos com uma viajem ainda em junho, quando 

solicitamos autorização para o ingresso e pesquisa sobre ocupação indígena nas diversas 
fazendas onde suspeitávamos dessa presença, e também naquelas limítrofes ao local onde em 
agosto de 94 havíamos localizado um acampamen- to de caça dos isolados. O objetivo dessa 
foi o de instrumentalizar o judiciário para que este providenciasse autorização para 
trabalharmos com o mínimo de garantia naquelas propriedades que nos negassem esse 
direito. Sabíamos que estávamos colocando a vida dos índios em perigo com a nossa 
presença numa região tão famosa pela violência e impunidade (recente massacre dos "Sem 
Terra"). Precisávamos agilizar ao máximo nosso ingresso, tentando encontrá-los e contatá 
los, antes que desaparecessem. 

Em agosto,enquanto aguardávamos a decisão judicial, 
aproveitamos a aparente autorização dada pela fazenda São José, para iniciar- mos nossas 
buscas. Numa breve expedição (5 dias) encontramos uma palhoça e uma roça indígena em 
uso. Dela saia uma trilha muito usada que com certeza nos levaria a aldeia. Como éramos 
apenas duas pessoas na expedição resolvemos voltar e preparar com urgência nosso retomo. 
Na saída da mata fomos surpreendidos com o confisco das armas de trabalho (patrimônio da 
FUNAI) e de documentos pessoais pelo mesmo gerente que nos recebera amigavelmente. 
Mesmo tendo por duas vezes autorização verbal do funcionário da fazenda para nosso 
ingresso, o proprietário, senhor Cleto Junqueira, denunciou-nos na delegacia de Vilhena por 
invasão de propriedade. Esses acontecimentos envolvendo um típico caso de abuso de 
autoridade por parte do fazendeiro, nos alertaram para as dificuldades que nos aguardavam 
dali em diante. 

Uma semana depois, já de posse de um mandado judicial, 
retomamos a região do Omerê. Íamos acompanhados de dois repórteres do "Estado de São 
Paulo" e de um cineasta. No segundo dia de caminhada pela mata (3 de setembro entramos 
em contato com o que viríamos saber depois serem dois índios Kanoê. Retomamos e 
tomamos pública esta informação, sabedores que eram fundamentais para resguardar, pelo 
menos temporariamente, a segurança dos índios e a nossa. 

Sabíamos que dali em diante seríamos alvo de todo tipo de 
pressão e artimanhas por parte dos grandes pecuaristas. Estes se sentindo ameaçados no 
que mais lhes incomoda, ou seja, no questionamento do direito de propriedade ( a 
mesquinharia do acúmulo de grandes extensões de terras), tentariam nos descredibilizar 
perante a opinião pública e pressionar Ministro da Justiça/Presidente da FUNAI através dos 
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seus representantes no congresso, principalmente através da maiona da bancada dos 
políticos de Rondônia. Afora é claro das ameaças veladas, sempre transmitidas por terceiros 
como simples conselhos. Para enfrentar este grande desafio, nos munimos da única munição 
que tínhamos ao nossa alcance, ou seja, de nos cercarmos de honestos e competentes 
profissionais das diversas áreas do conhecimento, necessários para informar e respaldar o 
executivo e o judiciário na batalha que se inicia. Montamos um acampamento próximo da 
aldeia, com indigenistas, profissionais de saúde, lingüista, antropóloga, tradutores indígenas 
e a imprensa, para registrar tudo. 

Durante praticamente um mês nos vimos degladiando 
administrativa e judicialmente com os fazendeiros, principalmente com o senhor Antenor 
Duarte. Por falta de informação o judiciário havia permitido a presença dos ''funcionários" 
da fazenda São Sebastião acompanhar nosso trabalho. Com a informação colhida por eles, 
os fazendeiros subornaram ex-funcionário da FUNAI (Osni Ferreira) e jagunços, aliciando 
inclusive índios aculturados de outra etnia. Tentaram sem resultado, fazer crer a opinião 
pública de que os índios não habitavam aquelas terras, levar os índios embora, ameaçar-nos 
e afugentar os até então isolados através de constantes vôos razantes. 

Relatamos todos esses fatos aos nossos superiores 
hierárquicos e ao judiciário (Ministério Público e Justiça Federal), solicitando providências 
para que resguardassem o direito à vida ( tanto dos índios como a nossa própria) e à terra, 
direito esse garantido pela Constituição Brasileira. A resposta se fez rápida diante vontade, 
discernimento e sensibilidade dos profissionais que estão a frente dessas instituições. A 
Policia Federal retirou os funcionários da fazenda amparado por uma decisão inovadora da 
Justiça Federal, que diante da morosidade do Executivo, entendeu ser prerrogativa sua 
garantir o direito à vida para esses índios, interditando judicialmente uma pequena área ao 
redor das suas aldeias. 

Logo depois o colega Altair e o cineasta Vicente Careli, 
acompanhados de duas índias Kanoê ( Tiramantu e Wamoró) conseguiram localizar e 
contatar o segundo grupo indígena, convencendo-os a retomarem para sua aldeia e roça, 
insistindo com eles de que não tinham intenções belicosas. Confirmaram as informações 
dadas pelos Kanoê de que e tratava de uma outra etnia. Não usavam roupas, não falavam 
português e estavam muito assustados. Novamente chamamos uma antropóloga e um 
lingüista. Os dois profissionais concluíram que se tratava de um grupo Tupi, falantes de uma 
língua da família lingüística Tupi-Tupari, com uma certa proximidade com os Sakirabiá da 
AI. Mequém. São sete índios, cinco adultos e duas meninas. Mais tarde, com os 
depoimentos arrolados por nosso intérprete, Samuel Sakirabiá, ficamos sabendo de que este 
grupo é o remanescente das violências registradas por este relator em 1985. Destruíram suas 
aldeias e roças com tratores e mataram os homens que tentaram resistir a fúria destruidora, 
malditos pecuaristas do sul de Rondônia, que hoje se apresentam como vítimas. Será que 
repetiremos a história americana, e os nefastos registros do malfadado general Custer? 

Preocupados com a contaminação das bactérias e vírus de que 
poderiam ser alvos após nossa ''invasão", resolvemos investir principalmente com uma 
perspectiva de prevenção sanitária ao invés de uma ação curativa, pensando na saúde pós 
contato. Para tanto repetimos os trabalhos realizados no Muqui, indo mais além, trabalhando 
não só para levantar epidemológicamente e imunulógicamente a população envolvente 
(peões das fazendas), mas também providenciar sua imunização, através da vacinação. 
Infelizmente tivemos casos como o do médico e pecuarista Lauro Cleto Junqueira (fazenda 
São José), que proibiu a equipe interistitucional FUNAI/Pref Corumbiara de vacinar seus 



empregados. Vacinamos também os dos dois grupos indígenas, contra sarampo e 
tuberculose, que inicialmente são as moléstias mais preocupantes. 

O grande pecuarista e latifundiário Antenor Duarte tem 
centralizado todas as atividades da Fazenda São Sebastião na região do rio Omeré, tentando 
dessa forma caracterizar a propriedade como produtiva, levantando cercas, construindo uma 
nova sede para o retiro e um grande barracão. Transferiu também todo o gado para aquela 
área. 

Neste momento estamos centralizando nossas preocupações 
no atendimento à saúde, ao levantamento etno-histórico de ocupação dos dois grupos e os 
aspectos que permearam e permeiam a relação e aproximação dessas duas etnias 
historicamente belicosas, cônscios de que essas informações serão fundamentais para o 
embasamento jurídico-institucional na batalha política que se aproxima. O fato de que a 
União, através do INCRA, alienou através de concorrência pública, as terras sabidamente 
indígenas, não inviabilizará mas certamente dificultará o retomo da sua posse aos seus 
legítimos donos, os Kanoê e os Tupi-Tupari. Para isso precisaremos estar técnicamente 
preparados, subsidiando-nos de informações fidedignas e devidamente registradas. 

O PLANAFLORO: 
Assim como em 94, no decorrer deste ano tivemos uma série 

de problemas administrativos e políticos junto ao governo de RO, que dificultaram em todos 
os níveis o desenrolar das ações necessárias a implementação das nossas atividades. 

Primeiramente retardaram o desenbolso dos recursos em seis 
meses. Somente a determinação dos nosso companheiros de trabalho em suplantar todas 
essas dificuldades permitiram trabalhar meses sem receber seus salários. Para se ter uma 
idéia da morosidade e falta de vontade política basta lembrar que até a presente data ainda 
não saiu a segunda parcela de recursos deste ano (a última foi em julho). Depois, 
incentivados por assessores irresponsáveis, tentaram retirar do sub-componente indígena, os 
recursos destinados aos "índios isolados" para 1996. Só a intervenção direta de assessores 
graduados do Banco Mundial e da FUNAI, que visitaram nosso acampamento em 
Corumbiara, mudou essa proposta, abrindo um canal político de entendimento, declarando 
ser prioridade o apoio às nossas ações. Infelizmente o próprio órgão tutor ( através do 
coord. estadual FUNAI/PLANAFLORO), agindo sob a pressão direta do secretário de 
planejamento de RO, remodelou essa prioridade, pois em recente reunião em novembro 
último, determinaram um desembolso emergencial (?) para financiar os trabalhos de 
reaviventação de limites das áreas indígenas, esquecendo-se completamente dos 
compromissos assumidos na reunião de Corumbiara. Somente depois de uma dúzia de 
telefonemas é que conseguimos que pagassem os salários dos companheiros, atrasados há 
quatro meses. 

Não esperamos nenhum tratamento especial por parte dos 
responsáveis pela questão indígena no estado de Rondônia, somente que se cumpram os 
compromissos assumidos publicamente. 

CONTATOS INTERIRSTITUCIONAIS: 
Como no ano anterior, continuamos a manter e estreitar nosso 

relacionamento com aquelas instituições com interesses comuns, especialmente o Ministério 
Público, a Justiça Federal, a SEDAN (Labor. de Sensoreamento Remoto) e o Fórum das 
ONGs de Rondônia. Um exemplo marcante dessa colaboração foi conseguirmos Interditar 
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Judicialmente um raio de 3 Kms ao redor das aldeias contatadas, ao que tudo indica, uma 
jurisprudência. 

Com outras nos limitamos nosso relacionamento ao 
estritamente necessário, como é o caso do IBAMA, INCRA e ITERON, devido as 
diferenças de concepção com relação a seriedade e ideologia de trabalho. 

AGRADECIMENTOS: 
Aos amigos Vicente e Virgínia do CTI (Centro de Trabalhos 

Indigenistas) por suas importantes participações nos primeiros meses de trabalhos. 
Ines Hargreaves, incansável indigenista e sua eterna 

disposição. 
Nilson Gabas Jr, lingüista, cujo trabalho determinou a 

classificação das duas línguas. 
Peter M., amigo, por seu interesse e colaboração nos trabalhos 

da Res. Biológica do Guaporé. 
Ao D.I.I. pelo apoio nas horas politicamente difíceis. 
A imprensa (O Estado de São Paulo, Veja, Globo.) que com 

exceção da regional, se manteve ética durante todo trabalho de Corumbiara, nos dando o 
apoio necessário. 

A minha esposa, amiga e companheira, que com a 
sensibilidade e paciência necessárias conseguiu vacinar os dois grupos contatados. 

Aos seringueiros de Costa Marques e da OSR, sempre 
simpáticos e hospitaleiros. 

Finalmente aos companheiros de equipe por sua teimosia em 
trabalhar numa situação tão adversa e por me agüentarem durante esses doze meses. 

BIBLIOGRAFIA: 
Relatórios da F.C.Guaporé, nas IV,V e VI/Omerê (Marcelo 

dos Santos) 
1 ° e 2º relatórios técnicos sobre as línguas Kanoê e Tupi 

Tupari (Nilson Gabas Jr.)/set/out./95. 
Relatório sobre índios contatados no Corumbiara (Virgínia 

V aladão )/nov. 95. 
Parecer sobre os Isolados do Corumbiara( Maria Auxiliadora 

de Sá Leão)/dez. 95. 
Mandados Judiciais/Justiça Federal/Dr. Madera 

Marcelo dos Santos 
Chefe F. C. Guaporé 

Ji-Paraná, 27 de dezembro de 1995 

q 
J 


