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Aripuanã, 21 de março de 2002. 

Srs Procuradores, 

O presente documento reitera e apresenta novamente todos os pontos de invasões, 
conflitos fundiários, exploração ilegal de recursos naturais, hídricos e minerários, 
violências, agressões e crimes contra a vida e integridade fisica de grupos indígenas no 
noroeste de MT e RO nas TI's Cinta Larga( Pq Aripuanã, Aripuanã, Roosevelt e Serra 
Morena); Zoró; Gavião e outros. 
É importante citar que todas essas informações já são de conhecimento de diversas 
agencias de governo( federal, estadual e municipal) que nos últimos 30 anos tem 
acompanhado, na maioria das vezes negligentemente, a redução populacional e o 
extermínio fisico e social das sociedades Mondé: Cinta Larga. Zoró, Gavião e Suruí. 
Apesar das diversas fases, etapas e situações diferentes de contato com as :frentes 
nacionais, de um modo homogêneo, as ações insuficientes e descoordenadas das políticas 
publicas e programas desenvolvimentistas no noroeste brasileiro(Polonoroeste, 
Prodeagro, Planafloro) vieram favorecer a exploração indiscriminada dos recursos 
naturais, causando prejuízos mensuráveis à integridade física, cultural, social, político, 
territorial e ambiental e aos direitos constitucionais dos índios Cinta Larga, Zoró, Gavião, 
Suruí e outros. 
Os contatos mal sucedidos com as :frentes de contato oficiais, na maioria das vezes 
financiadas pelos interesses econômicos regionais; a alta mortalidade e a insuficiência de 
medidas mitigadoras e de assistência à saúde, preventivas e de qualidade; a não conclusão 
da regularização fundiária e o pagamento ilícito de serviços demarcatórios irregulares e 
incompletos; a ausência de Programa de Desenvolvimento Cinta Larga com ações 
integradas de saúde, educação, controle territorial, inventário de recursos naturais, 
zoneamentos e melhorias e infraestrutura física, de estradas e sanitária; a falência e 
desqualificação do órgão indigenista oficial, FUNAI, que vem sendo intencionalmente 
sucateado e com recursos orçamentários e financeiros reduzidos ao limite da 
irresponsabilidade não dispõe sequer de quadro técnico, jurídico e operacional para 
intervir na estrutura articulada do crime organizado que já se implantou e verticalmente 
tem diversificado suas atividades ilegais na exploração de madeiras, minérios,de recursos 
hídricos, invasões programadas de grileiros profissionais e trafico de armas, drogas, 
carteiras de motorista, prostituição, etc são os problemas que a tabela anexa evidencia. 
É importante compreender que a sofisticação das relações de exploração ilegal de 
recursos naturais em TI's não ocorrem há pouco tempo. Na maioria das vezes é superior 
aos 15 anos e aonde parecia estar esgotada , ela se transforma em outras atividades ilícitas 
como o garimpo do Ig Laje que acompanhamos no presente. É :fundamental se 
compreender o "modus operandi", as relações intimas que o crime organizado passou a 
ter com os índios , o nível de corruptibilidade estabelecido e que eles se sofisticaram a 
ponto de adaptar as formas e planejamento de exploração a subdivisões territoriais já 
existentes entre as linhagens e subgrupos Cinta Larga ( e também no Zoró, Gavião e 
Suruí). Dessa forma se não conseguem ter sucesso no assédio de uma determinada 
liderança , lançam mão daquela facção divergente que disputa o mesmo território e com 
isso infla o prestigio e o poder de dominação de alguns índios intermediários e detona 
alguma instancia política de resistência e não autorização de exploração. O caso do 



Carlito é exemplar neste sentido e depois de ouvir os depoimentos do Naki Kaban Cinta 
L~ga , Ndaet Akat Kaban Cinta Larga, Ana Terra Kaban Cinta Larga e Zico Cinta Larga 
da para se compreender a pressão econômica e o estimulo corruptor e também que 
quando não conseguiam realizar seus objetivos por meio da corrupção, não hesitavam 
em empregar da violência. Parece evidente que a resistência do Carlito incomodava e 
~ue n~ momento em que os Cinta Larga queimaram as maquinas após a operação 
insuficiente da PF em outubro/OI, foi decidido pela sua morte. Logo após passaram a 
ameaçar e agredir verbalmente aos Cinta Larga indistintamente. Naki ao se sentir 
ameaçado e cobrado pelas maquinas queimadas pelos outros Cinta Larga foi convencido 
pelo intermediário Rui, que era melhor pagar e indenizar os criminosos. Não sabe dizer 
nem quanto foi, mas que cedeu toda a madeira ao norte da TI Aripuanã/ paralelo 1 O e que 
o intermediário Rui lhe avisou que ainda estava "devendo" ... Os madeireiros ofereceram 
alimentação para o Naki que recusou a oferta . Os mandantes foram organizados a ponto 
de escolherem uma data em que não estariam presentes e a encomenda incluía o pai da 
vitima- Parakida. Isso tudo está escrito nos diversos depoimentos tomados, mas até o 
momento nenhuma dos suspeitos e acusados pelo Carlito em vida, sequer foram 
localizados para dar depoimento .... Desse modo , a insatisfação do pai da vitima e 
próximo marcado para morrer procede e deve ser levada em altíssima consideração. 
Carlito denunciou e provou com cheques e provas, a maquina de corrupção na exploração 
de recursos naturais em TI's , pediu providencias ao MPF, PF e FUNAI, solicitou 
proteção e foi morto menos de 03 meses depois ... O Parakida vai cumprir as ameaças que 
tem feito e vai descontar o assassinato. Eles está farto de adiamentos, solicitações de 
prazo e desculpas pela não prisão e detenção de nenhum culpado até o momento. 
É muito importante que todos os Procuradores nomeados na Portaria 215/02 que institui a 
Força Tarefa consiga entender o que se passa na região de um modo geral e interligado 
nas diversas áreas e tenham consciência das limitações que o crime organizado 
estabeleceu com esses índios mediante ameaças de morte, violências, restrição 
econômica, etc ... 
Só quando conseguirmos superar esse período inicial de desconfiança e, se, conseguirmos 
é que conseguiremos realmente ter acesso as informações mais importantes. 
Fiquei preocupada com a possibilidade de estar havendo disputa política sobre a 
coordenação das Ações Repressivas entre o Ministério da Casa Militar e o Ministério da 
Justiça. Será possível que nessa altura do campeonato, ainda aconteça mais isso?? Espero 
que isso não altere nenhum milímetro dos planejamentos já feitos e da complexidade e 
profundidade desejada na apuração dessa superestrutura mafiosa que atua em TI's às 
claras e sob os olhos da maioria dos órgãos de governo nos últimos 15 anos. 

• O que dizer dos 15 anos que a FUNAI acompanha o assunto, com funcionários 
em campo, às vezes dependentes e humilhados pelas atividades ilícitas?? 

• E quanto ao IBAMA que continuou a aprovar os Planos de Manejo :fulsos mesmo 
sabendo que só serviam para maquiar o assalto em TI' s e protegidas pelo próprio 
IBAMA ??Qual é a situação das 7 serrarias do Turatti que só servem para 
beneficiar madeira extraída ilegalmente de TI's em Mf /RO?? 

• E o DNPM, que mesmo após 1988, continuou a estimular a burocracia cartorial e 
defender as ''jurisprudências de atos administrativos viciados" para bloquear 
interesses minerários em TI's?? Como e porque expediram títulos de autorização 



após a Constituição exatamente dentro das TI's Pq Aripuanã, Roosevelt, Aripuanã 
e Serra Morena??? 

• E ª. FUNASA que desde 1992 é legalmente responsável pelas vacinações, 
borrifações, saneamento e controle epidemiológico, mas tem apresentado um 
desempenho negativo na região, com repetidas perdas de dados vacinais 
primários, ausência de programa de controle de vetores, desvios de aplicação de 
recursos de saneamento nas TI's Cinta Larga que continuam com índices elevados 
de contaminação por coliformes fecais e ausência absoluta de um programa e 
perfil epidemiológico dos Cinta larga e das demais etnias dos 04 Pólos Base do 
DSEI Vilhena/Cacoal Isso sem falar nos índices africanos de mortalidade infantil 
que continuam crescendo entre os Cinta Larga a despeito dos 1 O milhões de reais 
da FUNASA Só em 2002 já ocorreram 05 óbitos infantis, por desnutrição, 
comprometimento neurológico, câncer hepático, convulsão e prematuro de 1,9 kg 
que foi enviado para a aldeia sem nenhuma orientação e cuidado um dia após o 
parto na cidade. Isso significa que piorou em 0,5% o coeficiente de mortalidade 
infantil passando de 2,5% para 3,0% do total da população Cinta Larga ou 30 
óbitos infantis ano, só entre os Cinta Larga. Isso é mais que uma guerra e indica 
crescimento negativo. 

• E as Prefeituras que passaram a receber o ICMS Ecológico e se negam a aplicar 
os recursos em melhorias de Infraestrutura e acesso em TI' s?? Aripuanã está 
investindo na infraestrutura dos colonos invasores, mas não investe na qualidade 
de vida dos "donos" do produto explorado ilegal e ininterruptamente há 10 anos . 

• E os Estados que passaram a ter a responsabilidade sobre a política de educação 
em TI' s e ainda não chegaram acima do paralelo 14?? 

• E o INCRA que deixa de ser o responsável pelos assentamentos e se reserva o 
papel de observador e cartório de interesses entre fazendeiros que desejam ser 
desapropriados com recursos acima do mercado e Sindicatos de Trabalhadores 
Rurais que iniciam o processo e depois perdem o controle para grileiros 
profissionais ... Solicito que se proceda vistoria técnica no pseudo-assentamento 
"Conservan" e se verifique o conjunto das irregularidades praticadas entre 2 TI's 
demarcadas, homologadas e registradas em CRI e SPU que atingem diretamente a 
integridade dos Cinta Larga e Arara. Não foi feito EIA-RIMA, nem levantamento 
sócio-economico-ecologico, não se observou a portaria do CONAMA, nem o 
zoneamento agro-ecologico do Estado de MT de não assentar colonos e 
desqualificados em áreas de floresta. Sequer a aptidão agrícola da região foi 
levantada. A triagem das famílias desconsiderou que o município de Aripuanã 
não dispunha nem de 100 familias de agricultores e o sindicato passou a importar 
famílias desempregadas de Rondônia, Pimenta Bueno, Espigão e com isso perdeu 
o controle e passou a ser ameaçado por grileiros profissionais, madeireiros e 
marginais. Recomendo que se indefira o processo de assentamento pela 
quantidade de irregularidades levantadas e se responsabilize os responsáveis pela 
invasão de TI's. O proprietário Mario Conservan continua sendo o proprietário e 
confrontante legal da TI Aripuanã. 

• É possível se iniciar os cruzamentos das informações abundantes de atividade 
ilícita com o cruzamento das informações do fisco e bancárias? O Banco do 
Brasil, na consulta feita pelo advogado da FUNAI em nome de Carlito Cinta 



Larga, demonstrou movimentação positiva de recursos entre os meses de março 
e novembro/OI . É possível se selecionar alguns nomes e iniciar essas buscas para 
subsidiar as ações mais conseqüentes do MPF?? 

Infelizmente, os indicadores das agencias e política publica do governo são bastante 
negativos e só podem ser revertidos se houver absoluta prioridade e intenção de assim o 
realizar. 
Por isso insisto na estruturação de um Programa de Desenvolvimento Integrado com 
subprojetos de saúde, educação, infraestrutura, segurança alimentar, estimulo às praticas 
culturais, regularização fundiária e proteção territorial com recursos já disponíveis pelas 
diversas agencias governamentais que podem superar os 2,5 milhões de reais ainda 
neste orçamento de 2002. As linhas de prioridade, o monitoramento das ações, a 
discussão das prioridades se daria com a participação de assessoria especializada e com 
o empenho dos órgãos, MPF e lideranças indígenas de modo continuo e concomitante as 
operações repressivas e de retiradas de garimpeiros. Além disso o Programa de 
Desenvolvimento contaria com um Sub programa de Investimento à Atividades 
Econômicas não degradantes e seria implantado com a participação dos índios um 
Plano de aplicação e Investimentos( não confundíveis com os investimentos públicos) 
dos recursos dos produtos apreendidos nas operações de desintrusão. 
Os Cinta Larga são os índios milionários e corrompidos que morrem à mingua 
aguardando as ações descoordenadas e inconseqüentes dos governos federal, estadual e 
municipal. 
O MPF pode e deve intervir nessa situação. 

Maria Inês Saldanha Hargreaves 


