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Relatório 

I - Caracteristicas Gerais da Área Indígena Rio $equ~ns 
• 

1. Área em estudo: Reserva Indígena Rio Mequens 
2. Extenção da Área - 105.250 ha. 
3. População - 67 pessoas 
4. Localização - A margem direita do R. Meq~rns, en 

tre ou aflutntes Xipingal, Previdência, f,ão João, 
Espanhd, etc, no municÍpio de Cerejeiras. 

5. Acesso ct•área: Parte da BR 364, estrada df rodagem 
P~ Bueno, via distrito de Primavera e Par eis. 

6. Linhas cte' acesso: via Sta. Luzia, pelas inhas p- 
18, p-14, L-90 e L-105, r· 

.Histórico 

.. 
O vale do Guaporé berço sepuliar de 

culturas distintas ,e palco de uma trágica histÓr~a de e! 

nocidio e/ou genocídio, onde mais de 15 grupos cµltural - 

mente distintos desapareceram(aproximad~nte 40 no, esta 

do de Rondônia) em função de epidemias~ guerrilhan prov~ 

cadas pelos invasores. 
Coube ao povo Sakivabiar, símbolo de 

resist;ncia o dever de contar a hist~ria das.perseguiç~es 

dos caucheiros peruanos, no principio do século XX e dos 

seringalistas até a década de 50. ~ partir daÍ. passaram 
a ser pressionados por fazendeiros, garimpeiros,1 passei ' . 1 - 
ros e madeir~iros, seus mais recentes invasores Rue nas 

dua~ ultimas décadas tudo fizeram para exterminar sua~ tra 

diçoes, mitos e crenças. 
Sabemos que existem atualrnenke 67 
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inctigenas habitando a irea indígena Rio Mequ;ns, por;m 

sabe-se que um número ainda não estimado vi vem e s a.kleadoa 
dispersos entre os municÍpios de Guajará CereJe! 

ras, trabalhando como peões nas fazendas são de 
' - 

sempregados ou sub-empregados vivendo ·nas periferias das· 

cidades. 

III - Situação atual da Área 

i E grave a situaçio em que se encontra 

a área indígena Rio Mequéns, onde se verifica qu 80% da 
sua cobertura vegetal foi violentamente agredida. onde 

algumas espécies qa faÚna e da flora foram quase que to 
talmente extintas. 

, ~ , "" Observa-se na referida area m numero 
'Lnc a Lcu Lave 1 de c:1-reado:es e estradas cons tru~f s i 1 ega.!_ 
·mente para extraçao tambem ilegal de· madeiras. · possi - 

1 
vel afirmar 4ue ligando todos, daria para atraversar o es 

" tado de Rondonia de norte a sul. 
Estima-se que foram roubados: ao longo 

de 09 anos (1982 a 1991) mais de 300.000m3 de . madeiras 

nobres. 
Devemos ressaltar ainda que os int~ 

A I 

ses economicos atrelados ao poder politico acabou no da::or 
• ' a - 

rer desses anos se sobrepondo ao direiro origin~rio dos 
nativos sobre as terras tradicionalmente ocupadas por 
estes, pois de uma extenção de 226.000 ha., a I referida 

área ficou reduzida apenas a 105.250 ha. Sendo que are 
duçio s~ foi aceita pelos Indigenas e~ g~upo de1 trabi 
lho formado pelos ar'itropÓlogos Mauro Leonel, Mar a Aux_! 
liadora, Betty Midlin e Indigenista Missionário, bem co 
mo Polícia Federal, INCRA, IBDF e Policia Milita, no ano 
de 1985, levando. em conta a proposta de que em toca des 
sa redução a área seria demarcada e, homologada 1 ned í a t arqj 
te o que até o presente momento apesar de insist ntes a 

.• 
e, 

-·· 
- '. ,·- 
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pelos da comunidade indigena ainda nio ocorreu. 

IV - Empresas envolvidas na retirada de madeir . 
O RDEN ANO 'EMPRESAS 

~ .. 
01 

02 

03 

G. ZUGHAN (LAVRAMO 00 NORTE} INOAL AITOf 

KELPAR, STIL, IHASSU(SP} E GRUPO JOSE TEJXElR 

ICOHADE, JACAHIH, HAOAL 

COPANI - COMERCIANTES ILEGAIS OE MADEIRAS 

PEOílÃO (AITO ALF.GRE OEUSOETH THIAGO OA ROCHA(~.BUENO) 

OlVAH VITORINO DE SOUZA (FLOR DA SERRA) 

GUTO (FLOR DA SERRA) 

1982 a 1990 

1989 a 19!10 

04 

05 t.. 

1989 a 19!11 

1991 

199 l 

· 1 
1 

- 1 VI Envolvidos na extraçao e vendas.de madeiras 

HARIO (FLOR DA SERRA) 

,· • 

. 
Lamentavelmente apesar doá insisten . - 

tes apelos.da comunidade indígena para desintrução e d~ 

marcação da referida área, três fatos infelizmente ·. dif_!. 

cultarrun a principio o desenvol~imento das atividadés da 
equipe. 

a) Vazamento de informações: a equlpe logo após ter eh~ 
gado aos limites da ~rea indigena soube atrav~s de mem 

, 1 - 
bros da propria comunidade que por volta de 22: pühs , do 

l, . ~ b 
dia 13, ~-·· .. passado um radio para os madeireir s avisan- 
do a chegada da equipe, isso bastou para que os madeirei 

ros pressionasse o Cacique e demais membros da omunidade 

para que impedisse a entrada da equipe na área. É preci 

so lembrar que do que ao que tudo indica a info ma.;ão va 
zou através de funcionário da própria SEDAM. 

b) Envolvimento: m~i to nos impressionou o compo~tamento cb 
Chefe de posto Jose Martins (FUNAI) que ao perc ber que 
nos aproximavamos dos limites da área retirou-s , alegà.!! 
do que voltaria logo em seguida, o· que não ocor~eu. Pos 

sivelmente qui{ esquivar-se de uma situação em araçosa, 
/'1'('.\('/ I'(' 

li natun ';'.li. 
Lutrimõ: io d« 
todos 11ú ·• 

Estrada cio Santo Anll1nio, 000 - Parque Cujubim 
Fones: (UG9) 221-058:.I - 221-470U·~ !!21-4229- 22:l·l~IUtl 

lelex:(69) 19'il 
CEP 70.900 - Purto Velho·· Hondônia 

·---· --- ., - --- ...•. -""\ 
,· 

•. .. 
. 1 .. ,, 

' ~ i 
1. 
~I ,. 

••• 

...• 

i 2 
••• • ~ ' •• --, 

"' l - 
• 1 
I J;1 

~ .. 1 
!,e., 7 . 

... 
/'I ' . 

'/ -\ 
' ;_ .. 

- 

' . - ' 

L
' _ .. 

-· -· 
' . - ' ·r- 
' 
•• 1 --- 

••• 
1 "' l -· - r--, 
nr~_ ~. 
'" _rrM • 



• Governo do__...:.._? 
Esladode Ir~ 
RONDONIA 
lRADAlJK>EMOENEFa>DE TOOOS. 

Secretaria de Estado do õeseovavtmemo Ambiental 
SEDAM 

pelos da comunidade indígena ainda nio ocorreu. 

IV - Empresas envolvidas na retirada de madeir . 
O RDEN AMO 'EMPRESAS 

01 19 82 a 19 90 G. ZUGHAN (LAVRAMO 00 NORJE) INOAL AllOÉ 

HELPAR, STIL, JMASSU{SP) E GRUPO JOSE JEIXElR 

ICOMADE, JACAHIH, HADAL 

COPANl - COMERCIANTES ILEGAIS OE MADEIRAS 

PEOílÃO (AltO AL[GRE OEUSOETH THlAGO DA ROCHA(r.BUENO~ 

DIVAH VITORlNO OE SOUZA (FLOR DA SERRA) 

GUTO (FLOR DA SERRA) 

02 1989 a 19!10 

03 

04 

05 r. 

1989 a 19!11 

1991 

199 l 

. 1 
1 

- 1 VI Envolvidos na extraçao e vendas,de madeiras 

MARJO (FLOR DA SERRA) 

,. .. • 

Lamentavelmente apesar dos · insisten 
' - 

tes apelos.da comunidade indígena para ç.iesintruçio e d~ 

marcação da referida área, três fatos infelizmente . dif.! 
cultaram a princípio o desenvolvimento elas atividades da 
equipe. 

a) Vazamento de informações: a equJpe logo após ter eh~ 
gado aos limites da área indlgena soube através de mem 

, 1 ~ 

bros da propria comunidade que por volta de 22:pühs , do 
t, . - 6 dia 13, ,_;.!.'' •. passado um radio para os madeire ir s avisan- 

do a chegada da equipe, isso bastou para que os madeirei 

ros pressionasse o Cacique e demais membros da omunidade 

para que impedisse a entrada da equipe na irea. t·preci 

so lembrar que do que ao que tudo indic~ a info ma~io va 
zou através de funcionário da própria SEDAM. 

Eslrada do Santo Anlônio, 900 - Parque Cujuhirn 
Fones: (069) 221-0583 - 221-4700 ·,_ !!21-,1229 - 223-1~100 

1 elex: (69} 1951 
CEP 70.900 - Purto Velho·· Rondônia 

b) Envolvimento: m~ito nos impressionou o compo~tamentoc:b 
Chefe de posto Jose Martins (FU~AI) que ao perc ber que 

nos aproximavamos dos limites da área retirou-s ' alegan 
do que voltaria logo em seguida, o~que não ocor~eu. Pos 

sivelmente quii esquivar-se de uma situação em araçosa, 
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que já previra tendo em vista os fatos acima nar~ados. 
Constatamos ainda que o referido funcionário facjhitou a 
fuga dos maquinários (2 maquinas de eiteira, 
nhão, pikc-up D-20) n~gando informação de existê 
uma.outra saída da área sabemos ainda que além d 
vimento do cacique moacir e ex-cacique-Drunião, e 
da/ envolvimento de outros dois membros da com 
que apesar de não serem sudios nasceram dentro d 

e estão envolvidos diretamente nas vendas de m1deira s~ 
suedo depoimento da maioria da comunidade, bem cdmo de 
v~rias outras pessoas vizinhas a ~rea e inclusivd informa 

• 1 - 

ção dos proprios madeireiros que foram flagrados ,dentro da 
área indígena nos limites do distrito da flor dp ·s~rra. 

um cami - 
eia de 

envol - 
nta ain '·· 
nidade ' , 
are a 

São eles; Raimundo ... , . 

e) P~rteira: Equipe encontrou resistência por parte do Ca 
' 

cique Moacir e sua familia que orientados pelo madeireiro 
José Ademir.Molim(Jacamim/Madal) déterminou q&e nos reti 
,. --·-·-- 
rassemos, só retomando após passado um mês para que o me2, 

. 1 
mo tivesse de tempo de cumprir o contrato com o radeire! 
ro acima citado. É preciso destacar que na entrada da re 
ferida área foi construída uma porteira a q~al erlcontra = 
mos trancada com cadeado, visando com isso mante~ o con 
trole de entrada e saída de pessoas, sendo o ~ac11que o 
respons~vel pelo controle determinado. pelQ madei~eir@ . .. 

'• 

VII Trabalhos executados 

• Durante os traba~hçs exec4ta1os pela 

equipe, dentro da A .. ~. Mequéns, foram apreendidos ld~ versos 
maquinarias: ~mapa carregadeira, 3. trator:ª CB~, 1 tra 
tor Ford, 02 maquinas de esteira, 02 caminhoes Folrd. 01 
moto yamaha DT 180, 02 moto serras 076, 01 moto 
e 01 moto serr~ 08, termos de aprensão em anexo. 1 Além 

da aprensão dos maquinários foram.presos em flag~ante e 
conduzido a delegacia de Alta Floresta - Jair Carr~agnori, 

Estrada do Santo Antônio, 900 - Parque Cujubim 
Fones: (069) 22\-0583 - 221-4700 - 2:H•4229 - 223-1308 
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Wilson Ratund, Deusdeth, Tiago da Rocha, Vicente jitorino 
de· souza, Quirino Alves Amorim, Aparecido de Jesu, Joel 
da-Silva, Edilson Verdiano da Silva, Diran Vitorio de 

Souza. 
Também foram 

reserva a quantidade de madeiras 
embar.g~dos no inleriorda 
abaixo relacion dos. 

1 
1 

.\:'.:. 

ESÊHCU QUANTIDADE DE TORA N'APROXINAOANENIE 

t 

MOGNO 
t. 

CEREJEIRA 

CEDRO-ROSA 

IPÊ 

CABRlUVA 

423+23 

497+35 

66g N' 

798 111 

108 111 

262.5 N' • 

28.5 111 

67+5 

175 

19 
(. 

1.867 N' TOTAL 1.144 .~ 
; ~' .~· 

seiros e 
a contar 

• • 1 
Também notificamos os invaJores (pos- 

1 
fazendeiros) para os quais foi concedido~ 30 _dia 
do dia 25 de setembro do corrente ano, pJra deso 

cupar a área. Sendo O$ notificados: 

Benedito Antonio da Cunha 
Jos~ Emilio da Silva 
Sebastião·de Goes 
João Osmar Kern da Silva 
Feliciano Benicio da Costa 

João Datista Ferreira 
Vicente da Silva 
Valdomiro Ferreira Flores 
Maria das Moreira 
Herminio dos Santos 
Pedro Viar 
Alcides Terrezinho 

Decilio Sales 

Juarez Cesarino da Silva 
Caetano Joaquim do Nascfm~nto 
Raimundo Joirmo 

,. 

• 
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José Vicente do Nascimento 
Quintino Cesário . 
andresa de Oliveira 

Daniel Ferreira Flores 
Manoel Freitas 
Julio Salvador de Almeida 
Maria das Graças de Souza Luiz 
O 1 te mar Larsen , 

C\audir. Larsen 

.... 

como um trabalho 
Podemos avaliar o trabalho d~ equipe 

bastante positivo. Foi difÍciI ~ · prin 
lA 

dizer meio desanimado a resisijencia do ~ • 
pressionado pelo madereiro neaou-se a .. 

cipio e por-que n'ão 
Cacique Moacir que 

permissão para entrada da equipe na área, sendo ~ue o pro 
blema somen~e foi soluci6nado·comr~ reun~io ~~ 6 munidad; 
a noite do dia 14 tendo havido solicitaçao da majoria da 

. 1 
comunidade ·inclusive das mulheres para que o traUalho fos 
se efetuado. 

Fato que muito nos impresiondu foi a 
atitude do mader~iro Ademir, que mesmo sabendo di presen 
ça da equipe na area, manteve no interior da mes~a 12 ho- 

, , 1 
mens mais diversos maquinar.ios, que tal era sua onfiança 

, , ' 
de que a equipe fora expulsa da area pelo~ Indignas em 

vista da festa que ofereça aos mesmos onde havia cachaça 
a vontade, pal'a convecer-os a tomar essa atitude Tão 

d convecido estava ~o exito que em determinada mom nto foi 

visto por alguns da equipe tentando atravessar1a porteira 

com uma pick-up e um caminhão carregado de madei as, e ao 
perceber a nossa presença retornou as pressas pa a o in- 

terior da área. 

mo negou terminantemente que ~ouvesse a equipe,m4nt)ve-se 
confiante de que os mesmos estavam cercados no 

1 Prese r l 't! 
E slrada do Santo Anlônio, 900 •.. Par tuo Cujublm li nat llr<~(I 
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Como a equipe ainda não obtilera per 
missão para aclentrar a irea, consultou o· chefe d post0 

sobre a possibilidade de have~ outra saida, o qu o mes- 

interior 
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da reserva, somente a noite e que tomamos conhecimento 
de·que havia saida pela aldeia do laranjal, imediata.n:iente 

1á,quan- 
todos 

a equipe se dividiu, um grupo se encaminhou para 
do soube que os mesmos Já haviam se retirado com . 
os maquinários, ficando apenas uma pá 
vos de ter furado um pneu. Destacamos ~ . 
dereiros na fuga obstruiram 07 pontos 

mecanica, por 
ainda que os 

da estrada derru 

moti- 
ma-e. 

bando árvores ou jogando toras, para impedir que 
.~ - 1 as alcançasse, caso pouvesse uma perseguiçao.· .1 

Um outro fato observado pela 

equipe 

equipe 

foi que e!llPlanda principal de madeiras (onde os veículos 
f. 

menores deixavam as madeiras para serem transpo tadas pe- .. ',.. 
los veículos ~~es) em frente1ao Posto da FUN I. Que~ 

tionamos o Chefe de Posto, e o mesmo respondeÚ todo 

a transação ele éxtração era de co~~c1imento da admini.§! 

traçioide Cacoal. A equipe por diversas vezes de 
·" 

invasores acusações contra a adm1.nistração d~. e~· bem· 

como contra administração anterio~ de P. Veltio, 

pessoas qu~ ouvimos se destaca Voltair Albert e1-funciona 

rio da Associação Indígena Pwnara (Cinta Larga). _ 
' Quanto do serviço de desinttjusão da 

área, por parte d~s colonos não houve resist~nc1a, alguns 

expontaneamente ja h(;lviam começado a se retirar~m, em 
quanto que outros s~licitaram :ncistentemente pra que a 
equipe os auxiliasse com os veiculos para leva- os com 
suas mudanças até o de Flor da Serra.· ; 

Nos preocupa o fato de termds recebi 
do informações de que o administrador do Distritjo de Flor 

da Serra, conhecido por Mineirinho, está articu~ancto para 
que os posseiros e fazendeiros possam: cbntinuit I ocupando .. 
a Reserva Indígena,. bem a manutenção de posse I daqueles 

·que ocupam o parque 
! 

Estadual dos Pareeis. 
Ao final .dos trabalhos por· da rdem 

comunidade Ind:Í.gena os maquinários apreendidos i oram trar~ 
portados até uma das Aldeias no centro da área. Foi rea· 

lizada uma reuniio com todos o~ membros da comuridade, e 
.os mesmo assumiram o compromisso de serem eles, s fiéis 

depositários dos maquinários. 
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' 

Para concluir gostar:Lamos de lembrar 
que ao longo dos anos as terras indígenas quase sempre fo 
ram tratadas como ter~a de ninguém, onde tudo é; permit! 
do, mineração, hidrelétrica, extração madeireiras, refor 
ma. agrária, em sim serv~ para os mais divers 1s proje ~-'-~. 

tos desenvolvimentistas, grupos inteiros foram, destrui 

dos ou.reduzidos pela ganância nacional e inter acional , 
e cabia apenas a FUNAI(legalmente) a sua def sa. Uma 
maior reflefoão sobr~ a referida missão realizad na data 

de ~3 a 29.de setembro, nos leva crer que uma 1 z, ainda 
1 ~ , ~ 

que um' ,panto palida começa a biíilhar, pois somen e soman 
do esforços num trabalho 'co~unto dos diversos rgãos . ' 

/ ,' 
com objetivo comu~ e que poderemos avançar, gar~ntindo a2 
sim um sistema ecolÓgico equilibraci9.,, c_ondição·~~1. p_re·c:ípua' 

•••• 1 ' 

a sobrevivencia humana, bem como a·Marantia das terras 
tradicionalmente ocupades p.elos inctfgenas, pois. •. temos 

{t 
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