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CUNPIR- Coordenação da União das Nações e Povos Indígenas 
de Rondônia, Noroeste do Mato Grosso e Sul do Amazonas 

CGC: Ol.374.793/0001-71 
Rua Alfazema, 181, COHAB Floresta II- CEP: 78.900-210 -Porto Velho -RO 

Telefax (014) 69 227 6336 / 210 3798 - Email: cw:ip_iríalenter-net.com.br 

RELATÓRIO DE REUNIÃO NA SEDAM 
OBJETIVO: BR 421 

DIA: 05 DE OUTUBRO DE 2001. 

No dia 05 de outubro do corrente, às 09h00, reuniram-se na sala de reuniões do 
gabinete na SEDAM, representante do Governo - SEDAM, CUNPIR, CIMI, 
KANINDÉ, PLANAFLORO E FUNAI, para discutir a questão da BR 421. 

O secretário de meio ambiente do Estado, Sr. Oliveira, abriu a reunião dizendo 
que a BR 421 agora não será mais de competência do Estado fazê-la, mas sim do 
governo federal através do programa Avança Brasil, via DNER. O governo federal 
pode até abrir na marra, mas antes quer solicitou da SEDAM algumas informações 
que ela só não pode dar. Por isso, a SEDAM já deu parecer favorável ao processo de 
abertura, embora lembrou que o EIA/RIMA apresentado em 97 foi barrado pelas 
ONG's. Disse que a BR 421 foi discutida no CONAMA esses dias. Disse ainda que o 
IBAMA, embasado por esse EIA/RIMA, deu parecer contrário e que faltava agora a 
FUNAI se posicionar, porque estão falando (CUNPIR) que lá tem índio isolado e a 
FUNAI precisa se posicionar. Falou ainda que, ouviu do Procurador da FUNAI certa 
vez, que o mesmo era favorável a um outro traçado, para não passar muito perto da 
Terra Indígena Uru Eu Wau Wau e esperava que a FUNAI dissesse isso no 
documento agora. 

Iremar diz que o Fórum das Ongs na época, solicitou do Ministério Público 
Federal, parecer com relação a possibilidade de mudança de trajeto, subindo mais 
para a ponta do Parque Estadual de G.M. com a Terra Indígena Karipuna, próximo a 
Buriti, ao invés de Campo Novo. Naquela época, os estudos que se tinha de índios 
isolados (feito pela Kanindé via Planafloro/Funai) era na parte de baixo, próximo ao 
Parque Nacional dos Pacaás Nova. Hoje portanto, a CUNPIR não concorda nem com 
esse trajeto alternativo discutido na época, porque é justamente nesse bico do Parque 
Estadual que os índios isolados estão se protegendo da frente de colonização que já 
os expulsou da parte de baixo. É preciso fazer estudos sérios para detectar a área de 
perambulação desse povo e pelo jeito pega até área de seringueiro ... 
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A FUNAI se posicionou dizendo que precisa se fazer mais estudos, e que a 
equipe responsável esteve em campo e relatou a Brasília que precisava retornar, mas 
recebeu ordens para deixar de lado, alegando que não tinham recursos. 

Volmir do CIMI rebate dizendo que precisamos ter presente quem são os 
interessados em que a equipe não volte à campo. 

Iremar da CUNPIR disse que era o Amir Lando, que tem fazenda do outro lado 
do Parque e não é nem um pouco interessado em defender índio. 

Volmir disse que é interessante - em todo lugar que tem índio isolado lá está 
propriedades do Senador Amir Lando - será que não é proposital? 

Sr. Oliveira disse que foi uma equipe da Sedam junto com pessoal da Funai de 
Guajará Mirim à campo e não encontraram nada de índio isolado no local que a 
CUNPIR disse que tem em relatório do mês de Julho ... 

Iremar rebateu dizendo que onde eles foram não é o mesmo local que andamos. 
Sequer eles chamaram o Sr. Martins Oro Mon conhecedor da área, e que nos mostrou 
os vestígios. O local que eles foram é o mesmo que a Kanindé levantou dados em 95. 
Como é que vão à campo, pessoas que não conhecem o trabalho de índio isolado e 
sequer convidam os que conhecem a região? 

I vaneide do Planafloro disse que o próprio governo investiu na localização 
desses indígenas quando repassou recursos para Funai fazer os estudos em 199 5. 
Foram identificados diversos pontos. Depois suspenderam nossos trabalhos e nunca 
se fez nada no local. Existem indígenas ali sim e precisa tomar cuidado porque os 
brancos estão cassando eles. 

Iremar diz que no relatório da CUNPIR de julho/OI, já detectamos a presença 
de não-índios no encalço deles como confirmou o indígena Martins Oro Mon, de 
acordo com vestígios encontrado por ele, na trilha por onde os indígenas tem andado, 
Isso nos preocupa, ao invés de se pensar na proteção, estão pensando é em abrir mais, 
deixá-los à mercê da própria sorte. 

Oliveira diz que a FUNAI tem que dar uma posição logo se tem índio ou não. 
Sr. Jorge e Orlando da Funai deixam claro que o trabalho do DI é demorado. 

No caso do Omerê foram mais de 8 anos de trabalho. Não é de qualquer jeito. 
Oliveira propõe que seja composta uma equipe de diversos órgãos para fazer 

esse trabalho de contato ... 
Todos os demais foram contrários a ele dizendo que não compete à FUNAI de 

Porto Velho fazer isso, mas somente ao Departamento de Índios Isolados - DI em 
Brasília. São eles que compõem a equipe com pessoas preparadas para tal serviço e 
isso leva bastante tempo. Não é de qualquer jeito que se contacta índio isolado. 

Oliveira diz que é preciso entrar em contato com Brasília para fazer logo esses 
serviços e que se for por motivo de recursos o Estado de Rondônia arca com as 
despesas, pois tem interesse em saber logo qual vai ser a posição. 
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ACORDOS: a FUNAI fará um documento ao DI em Brasília, expondo a 
situação de risco desses isolados, pedindo providências urgentes e expondo que o 
Governo do Estado dispõe de recursos para os trabalhos necessários. As Ong 's 
interessadas vão estar acompanhando junto à FUNAI essa questão e vendo o que é 
possível encaminhar conjuntamente. 

Não havendo nada mais, encerrou-se a reunião ... 

Participamos pela CUNPIR: José Luiz Kassupá - secretário e Iremar Antonio 
Ferreira- assessor de Pol. Pub. 

"Análise política da coisa": o Estado de RO, sabiamente, para não se comprometer 
politicamente, negociou com o Governo Federal a abertura dessa BR, de um jeito ou 
de outro, de forma que ambos ganharão eleitoralmente no ano que vem. A bomba é 
grande, ou a gente se mobiliza para fazer gestão junto ao DNER - inescrupuloso 
órgão - ao Governo Federal, dizendo não à BR 421 nesse momento político, ou 
vamos ver mais um Povo exterminado em detrimento do desenvolvimentismo 
contraditório de FHC/BIANCO/OLIVEIRA e companhia. Enfim, é o chumbo grosso 
que vamos ter que enfrentar . 

Porto Velho RO, 11 de Outubro de 2001. 


