
Exm~ Senhor 

Ministro da Justiça 

Or. Paulo Brossard 

Senhor Mlnistro, 

Vimos informar e dar conhecimento de graves 

acont~cimentos ocorridos a noroeste do Brasil, no Estado de 

Rondônia,mais pre~isamente na região do Gauporé,no vale do Co 

rumbiara,nas aguas do Igarapé Omerê. 

Esses fatos trazem ã tona os métodos de eli 
minaçâo exp1Ccita que acreditávamos fazer parte de nosso triste 

passado e, no entanto, reap~recem hoje, no ano de 1986, desafi 

ando os principias fundamentais de direito do homem ã vida, 

ignorando a Constituição e as leis e sendo resguardados pela 

conjugação do poder econômico ao poder políti~o. 

Há alguns dias(Ol.05.1986),,um.; milicia part.!_ 
~ular,formaJa µor cerca d~ 300 homens ostensivamente armados, i~ 

pediu o ingresso e permanência na área de uma expedição progra 
mada pela FUNAI ,composta pelo delegado da FUNAI, indigenistas 

e membros da Policia Federal. Essa expedição visava manter con 

tatos com os indios a r r e d l o s que tenham sobrevivido 'aos suce~ 

sivos massacres na região,verificar a ocupação indfger.a e examl 

nar vestigios da criminosa destruição recente por tratores 

de esteira, que estão a desmatar mais de 15.000 ha,todos encrava 

dos em território ocupado por indígenas. 

Os pretensos proprietários da Fazenda Yvypitanga, 
através de seu gerente, vulgo 11Gauchinho11, alegaram, ao barrar a 

expedição, que a FUNAl,para entrar na área, deveria ter um mandato 
judicial. Pretendem,com isso, ganhar tempo para o julgamento do 

Mandado de Segurança,contra a Portaria 2030/E(ll.04.86),que interdJ 
tou tardiamente cerca de 63.900 ha, para contatar e assegurar a in 
tegridade desse grupo arredio de indigenas,possivelmente Nambikwara. 

/ 

Em 05.05.1986, o Juiz Federal Antonio Ivan Athiê, 
em Porto Velho, Rondonia, concedeu liminar contra o ato de interdição 

da FUNAl,ignorando o sentido e objetivos dos atos de Interdição. 
Essa 1 iminar,concedida em favor dos interessados (Junqueira/VI leia), 
não pode entretanto impedir a apuração dos delitos na região nem im 

possibilitar os trabalhos de atração e resguardo aos indios de seu 



território pela FUNAl{art. 198 "da Constituição Federal),invertendo 

a realidade dos fatos, ao colocar as vitimas(os indios) como crimi- 
nosos,por"ocuparem imemorialmente ·11 as terras da Fazenda lvypi- 

tanga. 

Urge_pois,independentemente da liminar, que tais 

crimes sej.am rigorosamente apurados pela Justiça. É preocupante· o 

fato do Delegado a Policia Federal em Vi lhena,Rivaldo da Silva, não. 

ter instaurado inquérito, apesar de fartas. evidências e de ter.a 

companhado a expedição que verificou a11destruição de 06 roças,02 

cemitérios e 02 malocas por tratores de esteira naquela região11(re 
latório Marcelo dos Santos ,FUNAI, 1985). 

Apelamos no sentido de que se movimente a Policia 
Federal para apuração rigorosa dos acontecimentos,ocupando~se de 
todas as denúncias apresentadas(genocidio,escravidão,assassinatos), 
demonstrando-se publicamente que a Justiça está acima das pressões 
e interesses locais. 

Confiamos nas imediatas providências que serao to 
madas por Vossa Excelência, acreditando que somente a responsabilid~ 
de e honestidade dos posicionamentos podem soiu~ionar o obscuro jogo 

de interesses que imperam no velho oeste brasileiro. 

e nos colocamos 
Aproveitamos 

a disposição 

para apresentar nossos cumprimentos, 

para quaisquer esclarecimentos. 

pela Equipe de Pastoral lndigenista 

da Diocese de Ji Par3nã -Rondônia 

r-·--·-· ---· ------------------- 


