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RELATÕRIO CDMPLEMENTAR DE AVALIAÇÃO DAS INVASÕES NO POSTO IND!GENA LOUR 
DES (PIL) , tos !NDIOS GAVIÃO E ARARA (KARO) - A.GOSTO 1984. ADENOO ANEXO. 

As invasões no Posto Ind{gena Lourdes (JIL), onde vivem 

os Índios Gavião e Arara, agravaram-se sobremaneira no Últi 
mo ano, sem que fossem tomadas medidas compatfveis de defesa 
da área. Em setembro de 1983 a equipe de avaliação do Proje 
to Especial de Defesa das Áreas Indígenas do Polonoroeste 
constatou a extensão das invasões. Em dezembro do mesmo ano 
um relatório do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (INCRA) confirmava a presença de 350 invasores. Hoje 
são 750 invasores reconhecidos pela Fundação Nacional dor~ 
dio (FUNAI). O INCRA estima a área ocupada pelos invasores em 
21.900 hectares, listando a presença de 135 posseiros, ocu 
pando lotes ou "marcações" ilegais de 50 a 250 hectares. 

Na verdade, a extensão das invasões é bastante superior 

ã reconhecida pelos dois Órgãos. Pode-se afirmar, sem risco 
de erro que mais ou menos um terço da área destinada aos Ín 
dios está ocupada por i~vasores de cinqllenta a sessenta mil 
hectares e hã cerca de duas mil pessoas entre posseiros e 

especuladores. 
Os antecedentes que permitiram a extensão desta invasão 

estão contidos nos relatórios anteriores sobre o PIL. Deram 
-se em particular pela ponta sul da área, vindos de Mato 
Grosso pelo Projeto de Colonização Sete de Setembro e Setor 
Diamantino e por Rondônia, a partir do Projeto ~e Coloniz! 
ção Vila Nova, do Núcleo de Apoio Urbano Nova Colina e do Pro 

jeto Ouro Preto. 
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INCRA 

Além da estrada da Fazenda Castanhal, muifo contribuí 
ram para as invasões os erros de demarcação feitos pelo INCRA. 
O rrojeto de Colonização Vida Nova conta em sua parte Leste 
com um ''Setor Prainha" em grande parte organizado sobre ter 
ras dos Gavião e Arara. O INCRA reconhece em um de seus rela 
t6rios que a firma contratada EMPROTO colocou marcos incorr~ 
tamente dentro da área, ~ontinuando ilegalmente o traçado da 

linha 86. Há ainda o ma rco O 3TRO 5/ 8 O MA-INCRA-NUPLAN que é 
uma continuação da linha 80. Um funcionário do Órgão em Ji 
Pa r'anâ admite que houve erro também nas linhas 82, 78 e 74. 

Mais tarde, quando as terras demarcadas erroneamente pelo INCRA 
já se encontravam invadidas, a firma EMPROTO pretendeu reti 

rar os marcos equivoc~dos, mas os invasores não deixaram. A 
estrada Nova do Castanhal equivale por seu lado a um prolon 
gamento da linha 74 do INCRA. Finalmente,oSudeste da área in 
dígena foi todo cortado por prolongamentos de má-fé, com os 
quais os invasores pretendiam justificar a ocupação e obter a 
regularização das terras ilegalmente ocupadas. Todas as l! 
nhas estão hoje recortadas até a fronteira com o estado de M~ 

to Grosso, como no caso das linhas 74, 76, 78, 80, 84 e 86. 

Atualmente, novos invasores inventaram linhas inexistentes 
nos próprios projetos do INCRA, como as 72 e 70. 

Os funcionários do INCRA acusam os invasores de má-fé. 
Cobiçam estas terras por estarem mais próximos de um centro 
urbano, enquanto as terras disponíveis para colonização sao 
mais distante~. Acrescentou-se aos invasores uma grande vaga 
de especuladores. Vários empresários de Ji-Paraná aproveita 
ram-se da omissão das autoridades para "marcarem" seus lotes. 
B o caso das empresas Cerealista Santo Antonio, Impal-Peças, 
e dos fazendeiros Nelson Gregorio, Maria Piloto, Madeireira 
Malaquias, Fazenda Triangulina e do proprietário da Farmácia 
Rocha. 



No Igarapé Prainha moravam imemorialmente os Arara, às 

vezes expulsos pelos Gavião, de que foram tradicionais ini 

migos. Em 1966 a FUNAI, através do Sr. Brígido, resolveu a 
brir uma nova aldeia para os Arara. Sua iniciativa justifica 

va-se pelo contato prejudicial que na ponta da reserva os Ín 
dios mantinham com os colonos. Eram explorados por "marretei 
ros" e seringalistas e viviam muitos deles embriagados e al 
gumas mulheres prostituídas. A mudança de local protegeu a 
comunidade, mas desguarneceu as suas terras. 

Nem na altura, nem hoje, a FUNAI tomou a iniciativa de 

proteger a área ou de colocar placas advertindo tratarem-se 
de terras de posse imemorial indígena, garantidas pela Cons 
tituição, o Estatuto do !ndio e o Decreto Presidencial 88.609 

de 9/8/83, terras demarcadas desde 1976. 
Mais grave, tem~rosos de conflitos, os Índios eram acoE 

selhados a evitar a região mais próxima dos colonos. A medi 
da seria apropriada, desde que o Órgão abrisse um Posto de 
Vigilância na ponta Sudeste, ou pelo menos fizesse operaçoes 

rotineiras de vigilância. 
O início das invasões deve-se a uma estrada que ligava 

a cidade de Ji-Paraná ã Fazenda Castanhal. Esta Fazenda obte 
ve a construção da estrada pela Prefeitura de Ji-Paraná em 
1975. Em 1982 Apoena Meirelles, delegado da 8a. Delegacia Re 
gional da FUNAI, conseguiu a mudança de seu itinerário. 

Mas o novo traçado ainda corta a ponta sul da reserva. 
A estrada velha cortava a área ao meio. A nova estrada corta 
a ponta sudeste da área e a atravessa em uma extensão de 16 

Kms. ~ o principal foco de invasões. 
Convém recordar que a Fazenda Castanhal é ela mesma im 

plantada em terras dos Índios Gavião e Zoró, perdidas na de 

finição de limites atuais. 
Em 1974 o Lourdes era ligado aos Zorõ e ao Parque Indí 

gena do Aripuanã. As influências políticas e econômicas obti 
veram o desmembramento da área, e a sua redução, já com gra 
ves prejuízos aos Índios. 
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Na estrada nova da fazenda Castanhal um dos invasores 
abriu um bar e comércio. Alguns dos invasores (19) dizem-se 
cadastrados pelo INCRA, o que exige uma apuração de responsa 
bilidades. ~ocaso de Lindolfo Pereira da Silva, que diz p~ 
ga r imposto e alega que seu cadastro é o de n? 00105800093/81. 
Esta e outras informações foram recolhidas na área invadida 
pelo Conselho Indigenista Missionário (CIMI) e divulgados p~ 
la Prelazia da Igreja Católica Romana em Ji-Paraná. Segundo 
os três missionários que 'visitaram a área, Pe. Egon Dionísio 

Heck (.secretário do CIMI)., Ernande Segismundo ( CIMI-RO) e 
João Justo Lobato (Prelazia de Ji-Paraná), as terras indíge 
nas· são objeto de um grande comércio. Especuladores marcam 

terras e as revendem. Segundo informações recolhidas pelo 
CIMI, e que necessitam apuração judicial, os erros de demar 
cação do INCRA e da EMPROTO teriam sido obtidas por via fra~ 
dulenta. Hoje, no entanto, o INCRA, através de sua coordena 
ção em Porto Velho, pos-se a disposição da FUNAI. Uma melhor 

coordenação entre os dois Órgãos é indispensável. 

OUTROS FOCOS DE INVASÃO 

O prolongamento das linhas do INCRA não 
te dos invasores. Há pelo menos duas outras. 
ponte da estrada velha da fazenda Castanhal. 

é a Única fren- 
Uma delas é a 
Em 1982 a FUNAI 

obteve a mudança do traçado da estrada. Mas esqueceu-se de 
exigir a eliminação da ponte, de colocar placas ou de manter 

vigilância. P9r aí entraram dezenas de invasores. 
Mais grave é o roubo de madeira, hoje uma atividade or 

ganizada e constante na área. O enfermeiro encarregado da a! 

deia Arara, assim como os índios, confirmam a extensão do de~ 
matamente. Segundo o CIMI, são quatro caminhões diários, de 
uma madeireira de um certo Sr. Malaquias. Há várias frentes 
de retirada de madeira nos prolongamentos das linhas e pelas 
estradas nova e velha da fazenda Castanhal. 
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A oeste da área indígena as invasões dão-se pelo Igara 
pé Setembrino e no encontro do Igarapé Prainha com o Rio Ma 
chado. Hã ·invasores a um quilômetro e meio da aldeia Arara. 

Uma das roças familiares dos Índios é vizinha aos invasores. 
Do Prainha, a invasão chegou ao furo do Prainha, que nos ma 
pas da FUNAI chamava-se Córrego sem nome. Hoje alcançaram o 
Igarapé Lourdes e o Igarapé Orquidéia, ou seja, a parte da â 
rea ocupada pelos Gavião. O CIMI estimou a chegada dos 1nv~ 
sores em uma média de oito por dia. Fazendas vizinhas estão 
também ampliando seus postos. Muitas marcações nemcontancom 

moradores. Destinam-se ã especulação, são revendidas, apesar 
de ilegais, (ou) conservadas na esperança de que o INCRA dis 
tribua as terras indígenas ao que chegou primeiro. 

POLONOROESTE E INVASÕES 

Há uma ligação direta entre o Polonoroeste e as inva 
sões, é inegável. O Parque Indígena do Lourdes é uma das á 
reas que mais próximas se encontram da BR 364:60 Kms. O nú 
cleo urbano Nova Colina, a 40 Kms da BR 364 e a 20 Kms da á 
rea indígena é o principal foco irradiador das invasões. A 
maioria dos especuladores e "donos de mar caç ô es " ali residem. 

Para que se possa ter idéia da extensão do fenômeno, é 
suficiente constar que o administrador do núcleo, Nova Coli 
na, Usino Caetano de Andrade, conhecido como Mineirinho, man 
têm um vasto negócio privado em torno das terras indígenas. 
Ele próprio·mantém várias marcações. Foi nomeado justamente 
por estimular e buscar apoio político para os invasores. O 

mais grave é ser pago pelo Polonoroeste e não ter sido infor 
mado dos objetivos deste programa, como o de defesa das .. 

a- 

reas indígenas. Mais grave ainda não ter sido demitido, uma 
vez conhecidas suasatividades. 
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Através dele foram organizadas três escolas na área in 
dígena para assistir os invasores, com cerca de 60 alunos.As 
escolas são mantidas pela Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura de Ji-Paranâ. O objetivo é mostrar aos invasores, o 
apoio das autoridades, quando sua ação, ao contrário deveria 
ser de respeito às terras indígenas, pertencentes à União. S 
Óbvio que os filhos dos colonos pobres têm direito à escola 
ridade. Mas devem receber aulas fora das áreas destinadas aos 
índios. Era possível construir as escolas na periferia da á 
rea. O mesmo ocorre com as linhas de ônibus obtidas por ín 

fluências políticas. 
Durante a campanha eleitoral o Sr. Flávio, segundo o 

CIMI, funcionário do INCRA e candidato a prefeito de Ji-Para 
ná, estimulava as invasões. Foram distribuídos mapas altera 
dos da área indígena, sobrepondo ao sul uma área a ser supo~ 
tamente '' acrescentada" futuramente ao projeto de colonização 
Vida Nova e prometida aos invasores. Dois senadores por Ron 
dônia já procuravam pressionar a FUNAI, Claudionor Roriz e 
Galvão Modesto (PDS-RO). S óbvio que os colonos não teriam 
ido tão longe sem contar com tal apoio. O deputado estadual 
João Dias (PMDB-RO) acusa a fazenda Triangulina, vizinha à 
área, pelo estímulo aos invasores. 

O próprio delegado de polícia da cidade chegou a amea 

çar funcionários da FUNAI, ao invés de protegê-los. 

AÇÃO DA FUNAI 

~ praticamente inexistente, ou pelo menos, nao está a 
altura dos acontecimentos. A administração do posto encontr~ 
-se em meio â área, entre os Gayião. Em setembro· de 1983 a 
equipe de avaliação do Polonoroeste pediu a abertura de um 
posto na aldeia Arara, não sendo atendida. Do centro da área 
é muito difícil controlar as invasões que estão a~ horas a 
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pé, não havendo estradas na área para os Índios, na medida em 
que as existentes servem aos invasores. A aldeia Arara está 
entregue a um enfermeiro que é o encarregado. Não pode sozi 
nho conter· uma onda de invasões destas proporções. 

Após a passagem da equipe de avaliação em setembro de 
1~83 o chefe do posto sobrevoou as invasões com o líder Gavião 
&ehirope e percorreu a estrada nova da fazenda Castanhal. Há 

muito os Índios exigiam uma ação enérgica da FUNAI, sem serem 

atendidos. Mais tarde um topógrafo da 8a. DR-FUNAI visitou a 
área invadida com um funcionário do INCRA, listando 436 inva 
sores, mas admitindo que já estariam por volta de 750, e que 
aumentavam dia a dia. 

Houve várias reuniões entre os líderes Gavião e Arara, 
antes inamistosos entre si. Os Gavião pretendiam realizar uma 
ação contra os invasores com ou sem a FUNAI. Os funcionários 
tentaram durante, todo o Último ano demover os Gavião, dizen 
do que os invasores se encontram mais na parte da ârea onde 
viviam os Arara, e eles deveriam ocupar~se. 

Em 1984, todas as festas dos Gavião tornaram-se guerrei 
ras. Os Índios acumulavam flechas em suas casas. Em 12 de ju- 
lho de 1984 o chefe de posto envia uma mensagem radiofonica 
aos seus superiores pedindo providências, uma vez que os ín 

dios pretendiam resolver a questão por seus próprios.mei~s e 
advertindo sobre o risco de derramamento de sangue. 

A 8a. DR terminou por entrar com uma ação judicial de 
reintegração de posse. O juiz federal Ilmar do Nascimento Ga! 
vão negou a liminar alegando que pretendia ouvir os invasores. 
Sua decisão tende, obviamente, a estimular os invasores e a 
prolongar o conflito. 

A 8a. DR pediu o apoio da Polícia Federal e esta respon 
deu que agiria apenas após a decisão do juiz. Os ofícios pe 
dindo o apoio do Governo do Estado de Rondônia e da Polícia 
Militar ficaram sem resposta. O procurador doestado Ibrahimar 
de Andrade censurou publicamente o INCRA por não colaborar com 
a FUNAI na retirada dos invasores. 
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O INCRA, por seu lado, c~nsidera que não poderia reins 
talar os invasores como o fez no caso dos Surui em 1981, uma 
vez que tal decisão poderia estimular novas invas6es. Afirma 
que há na lista de espera no INCRA cerca de 16 mil colo 
nos, e que os invasores não poderiam ser atendidos antes de~ 
tes. A capacidade de instalação do INCRA este ano é de ape 
nas cinco mil colonos. 

Na verdade, a colaboração do INCRA seria importante, mas 
nao é a Única. Desde 19 80· o INCRA adverte a FUNAI das inva- 

soes, segundo a coordena~oria do Órgão em Rondônia. Para o 
INCRA, as invas6es devem-se ã omissão e a pouca estrutura e 

meios à disposição da FUNAI. Poucos, no entanto, são os inv~ 
sares que realmente pretendem ser reassentados. A maioria tem 

parentes em Ji-Paranâ ou lá exerce outras atividad~s renume 
radas. Muitos são apenas especuladores. 

A ação judicial movida pela FUNAI é insuficiente.Não se 
entende porque refere-se apenas a 48 invasores, quando con 
tou 439. Limita-se a pedir a retirada dos colonos, mas não 
exige o fechamento da estrada nova da Fazenda Castanhal, . ou 
dos prolongamentos ilegais das linhas abertas pelo INCRA.Não 
pede também o fechamento do "bolicho" nem das escolas, nem 
a proib~ção do tráfego das linhas de ônibus. 

CONFLITOS 

Enquanto a justiça decide procrastinar, os Índios pare 
cem cada vez mais decididos. Numa reunião de todos com os 
chefes e pajés decidiram-se pelo ataque aos colonos. As pri 
meiras vítimas foram os três missionários do CIMit que entr~ 
ram na área sem autorização da FUNAI, sendo presos e ameaça 
dos de morte pelos Índios pintados para a guerra e armados. 

Durante 48 horas aguardaram a chegada do delegado Apoena Mej 
relles que obteve sua liberação contra promessas de medidas 
contra os invasores. 
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Os Índios deram ã FUNAI mais um prazo de 10 dias. Em se 
guida atacaram, ao final de agosto. Antes. os Arara já tinham 
queimado ~eis casas. Atualmente, há mais de duas semanas, os 
Gavião mantém 13 prisioneiros na sede do posto, sem que ne 
nhuma providência tenha sido tomada pelas autoridades, que 
subestimam a decisão dos Índios de resistir. Os líderes indí 

genas temem não controlar seus homens e que haja mortes, re 

presálias e novo derramamento de sangue. Ternos a certeza, e 
responsabilidade, ao advertirmos, que os riscos de gravesco~ 
flitos são reais. ~ lamentável que se continue mais uma vez 
a enfrentar-se com situações sociais que poderiam (e podem) 
ser prevenidas. 

Recentemente, o INCRA em seus mapas modificou o nome do 
Igarapé Prainha para Igarapé Minério. Um funcionário de Ji 

-Paraná, justificou a medida, explicando que a decisão pre 
tende evitar confusões com o afluente do Igarapé Prainha que 
se chama "Furo do Prainha". Os Índios ficaram revoltados com 
essa nova mudança, interpretando-a como uma tentativa de mo 

dificar a demarcação da área. No entanto, o INCRA confirma 
que o Igarapé Minério é o mesmo Prainha dos mapas de há três 
anos atrás. Acrescenta que os funcionários de Ji-Paraná se~ 
pre consideraram as invasões de má-fé, e que realmente al 

teração do nome deve-se apenas a confusão do Igarapé com o 
seu afluente de mesmo nome. De resto, os dados topográficos, 
Decreto e memorial discritivo, os marcos, os antigos mapas da 
FUNAI e do INCRA, assim como os registros em Cartório, não 
deixam dúvida que os limites da área estão no Igarapé Prai 

nha/Minério e não no "Furo do Prainha", como querem alguns 

invasores. 

ESTUDOS PARA UMA BARRAGEM 

Em julho deste ano, autorizada pela FUNAI, uma equipe da 

Eletronorte esteve no PIL realizando estudos para lUila barra- 
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gem no Rio Machado. Marcos me~álicos foram colocados nasal 
deias, na Serra da Provid~ncia e nas Margens do Rio Machado 
para "levantamento aéro fotogramétrico. "Segundo os funcioná 
rios da Eletronorte, trata-se de estudos prévios para a con~ 
tr~ção de uma grande barragem de uma futura hidroelétrica. A 
planejada barragem deixou os Índios inquietos. Alguns dos fuE; 
cionârios da Eletronorte .disseram que se a barragem fosse fe_! 
ta alí inundaria boa parte da reserva. O engenheiro chefe, 
Cláudio Lesias, informou ·mais tarde que nada estavadecidid~ 
Que estudos semelhantes ~stavam sendo feitos em outros rios 
da região e que o projeto era a médio prazo, para 1989 mais 
ou menos. Entre os rios em estudo está também o Rio Roosevelt, 

que uma vez represado, atingiria também terra indígena Cinta 
-Larga. 

Não há dúvidas que se trata de uma importante ameaça à~ 
comunidades do PIL e do Parque do Aripuanã. Com a existência 
de tantos rios na área, em terras privadas ou devolutas da 
União, não se compreende como a FUNAI autoriza tais estudos, 

sem ao menos esgotadas outras ~ossibilidades. Mais grave,. as 
informações dadas às comunidades Gavião e Arara, e à própria 
FUNAI, sobre tal projeto, são insuficientes e preocupantes. 
Na área do Po Lono r o e s t e temos já o precedente da hidroelêtri 
ca de Juina em construção dentro das terras dos Cinta-Larga de 

2 ..• Serra Morena, a serem alagadas em cerca de 10 Km . Mas la tra 
ta-se de uma mini, e agora estuda-se uma hidroelétrica de 
grandes proporções. A FUNAI não chegou a advertir a Eletro 
norte das dificuldades legais para uma iniciativa tão nociva 
aos Índios, constitucionalmente garantidos com o direito de 
posse sobre o PIL. 

O mesmo ocorre com a equipe que realizou pesquisas min~ 
rais na área. Teria encontrado Mangan~s na Serra da Provid~n 

eia. Nunca foram os Índios informados. O mesmo descaso com 
que o estado trata invasões nas áreas indígenas repete-senos 
planos para seu possível aproveitamento futuro. 
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PILE O POLONOROESTE 

Em novembro de 1983, a equipe de avaliação do projeto 
especial de defesa das comunidades indígenas do Polonoroeste 
fez várias recomendações, ainda não consideradas. Além dar~ 
tirada dos invasores, pedia-se a abertura de um posto nos A 
rara, de maior vigilância ao sul, convênio em Ji-Paranâ para 
um melhor atendimento médico e a abertura de uma estrada pa 
ra transporte de doentes 'e mercadorias, com tráfego proibido 

a não-índios. 
A Equipe Volante de Saúde (EVS) visitou três vezes oPIL 

de janeiro a agosto deste ano, realizando inclusive exames l! 
boratoriais. Em junho de 1984, apenas entre os Gavião, veri 

ficam-se 27casos de malária, 20 de gripe, 15 de vômitos, S 
com diarréia, 2 leischmaniose, 1 mordida de cobra e outra de 
arraia. Ainda não há convênio hospitalar em Ji-Paranâ. A dot! 
çao orçamentária deste ano foi de Cr$ 16 milhões para o PIL, 
Cr$ 9 milhões para os Gavião e Cr$ 7 milhões para os Arara. 
Com esta verba programa-se consertar as máquinas do posto. e 
alguns animais. Os Cr$ 5 milhões para compra de um motor de 
popaforam insuficientes, devido ã inflação, e investidos no 
conserto dos antigos quebrados. Um milhão e meio de cruzei 
ros foi para a cantina dos índios, hoje independente daFUNAI, 
e outro tanto para a_Casa do !ndio de Ji-Paranâ. 

URUBU 

Nenhuma iniciativa foi tomada para o contato com os Ín 
dios Urubu, do tronco tupi, família Rama-Rama. No entanto há 
notícias em Ji-Paranâ, de que estariam nas fazendas Concisa e 
Mudança, ao norte dos Zoró. Os administradores destas fazen 
das confirmaram a presença de Índios na área. Um deles man 
tém uma índia deste grupo arredio como doméstica, que parece 
conhecer a localização do grupo.~ fundamental a busca des- 

) 



tes Índios. Do mesmo grupo, s~gundo os Gavião, hã vários ín 
dios dasaldeados, vivendo em Ji-Paranâ, ou na margem esquer 
da do Rio Machado e ainda não foram contatados. 
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ADENDO ANEXO 

III RELATÕRIO COMPLEMENTAR SOBRE O INICIO DA RETIRADA DOS IN 
VASORES DA'ÁREA.IND!GENA DO LOURDES (GAVIÃO E ARARA) 

A Fundação Nacional do !ndio (FUNAI), em setembro de 
1984 iniciou a retirada dos invasores do Lourdes. Inicialmen 
te, contou com numerosos obstáculos. O delegado da 8a. Deleg~ 

eia Regional Apoena Meireles, enviou em junho de 1984, ofí 
cios ã Polícia Federal e Militar pedindo colaboração. A Polí 

cia Federal exigiu uma decisão judicial para sua intervenção. 

Na verdade o Estatuto do !ndio obriga a Polícia Federal a a 
tuar em defesa do índio quando avançado por não-Índios. A Po 
lícia Militar e o Governo de Rondônia nem mesmo responderam 
ao pedido de apoio da 8a. DR - FUNAI. 

A FUNAI pediu ao Juíz Federal em Rondônia, Ilmar Nasci 
mento Galvão, a manutenção da posse indígena, assegurada pela 
Constituição, por Decreto Presidencial e registrada conforme 
a Lei. O juíz em questão negou a liminar, pretendendo ouvir 
os invasores. A decisão procrastinatória do Juíz sô fez aume~ 
tara rebelião dos Índios, que, com razão, pretendiam a reti 
rada imediata dos invasores que aumentavam dia a dia. 

Finalmente, graças ã substituição do Juíz Galvão e a no 
meação de Antonio Ivan Athiê como novo Juiz Federal em Rondô 
nia, obteve a FUNAI uma liminar concedendo aos índios a manu 
tenção de posse. Para isto, teve a FUNAI que retirar a açao 
inicial, e substituí-la por outra, mais apropriada juridica 
mente. 

Enquanto as idas e vindas da Justiça retardavam uma sol~ 
ção, os índios resolveram agir pelos seus próprios meios. Os 
Gavi~o e Arara, armados de arco e flecha, tomaram o depósito 
do Posto da FUNAI e pelo rádio anunciaram que partiam atacar 
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os invasores e solicitavam a presença de Apoena Meirelles. 

Prenderam 16 reféns. Dois foram soltos para advertir os ou 

tros de que seriam atacados caso não abandonassem a reserva. 

Apoena Meirelles foi ao Lourdes e conseguiu evitar mor 

tes. O prefeito da vizinha cidade de Ji-Paraná tentou fazer 

um acordo com os Índios, mas estes negaram-se a liberar os r~ 

féns enquanto não obtivessem a retirada de todos os invaso 

res. Finalmente, liberaram mais dois reféns para mostrar que 

estavam com boa saúde. 

Os reféns não foram maltratados. Com a obtenção da limi 

nar, Apoena Meirelles conseguiu a liberação dos Últimos 12 r~ 

féns, após 30 dias de detenção na aldeia. E a FUNAI iniciou a 

retirada dos invasores. 

Com a decisão judicial a Polícia Federal colocou a disp~ 

sição da FUNAI um delegado e seis agentes. A Polícia Militar 

concordou em participaT com 25 agentes, nos momentos mais de 

licados. A operação consistia em entregar aos invasores uma 

cópia da liminar que concedia 45 dias de prazo para que dei 

xassem as terras indígenas. 

Grande parte dos invasores recentes abandonaram a area 

imediatamente. Resistiam os invasores mais antigos que tinham 

chegado a plantações de relativa importância. Mas o núcleo 

mais influente politicamente, ligado ao funcionário do Núcleo 

de Apoio Urbano de Nova Colina, Usino Caetano de Andrade, re 

munerado pelo Polonoroeste, pretendia negar-se a acatar a de 

cisão judicial. A maioria dos invasores foi autorizada a reti 

rar sua colheita. 

Os índios estavam satisfeitos, mas vigilantes. Preten 

diam ao final dos 45 dias promover patrulhas para verificar 

se realmente os invasores teriam partido. 

o caráter predatório das invasões tornou-se evidente. O 

desmatamento ao sul da área é escandaloso. Com a presença po 

licial entregando cópias da liminar, mais da metade dos inva 

sores deixaram a irea. Os mais deliberados, em sua maioria e~ 

peculadores com ligações políticas no Estado de Rondônia, ain 



da esper,avam que um acordo INCRA-FUNAI reduzisse a área indí 
gena em proveito dos invasores. Os Índios são contrários à di 
minuição de suas terras, já cortadas várias vezes. Seu terri 
tório era ·anteriormente ligado ao Parque do Aripuanã e decla 

raram-se casado de assistirem ao roubo de suas terras. 
O mais grave ê que as Fazendas Castanhal e Catuba estão 

pressionando a FUNAI para manter a estrada que utilizam cor 
tando em 16 Kms a parte sul do Lourdes. Catorze fazendas es 
coam sua produção por esta estrada. Mas nada impede que seu 

traçado seja mudado e que passe fora da área, alguns quilôme 
tros ao sul. 

Em troca desta estrada propõem-se a vigiá-la e a cons- 
truir porteiras e postos de vigilância para funcionários da 
FUNAI, além de uma estrada aos índios cerca de 30 Kms., permi 

tindo o acesso a Ji-Paraná. Ocorre que esta estrada invasora 
foi o estopim e o canal da invasão massiva que chegou a ocu 
par quase 1/3 do território destes Índios, já frequentemente 
reduzido e agora garantido por Decreto-Lei. 

Ao Polonoroeste, com os recursos do Projeto Especial de 
Apoio as Comunidades Indígenas, é que compete financiar uma 
estrada permitindo seu acesso à cidade, para assistência mêdi 
ca e escoamento Je sua produ~ão. O abandono destes Índios pe 
lo Estado é que os torna vulneráveis à corrupção dos fazendei 
ros. As terras são da União e todo acordo dispondo sobre ar 
rendamento a particulares é ilegal e nulo perante a lei. 

Recomenda-se assim o fechamento da citada estrada da 
zenda Castanhal e a mudança de seu traçado para fora da 

Fa- - are a 
indígena. ~ urgante a destruição das pontes desta estrada, da 
estrada velha e de todos os demais prolongamentos ilegais das 

linhas do INCRA. As escolas com que buscava a Prefeitura legi 
timar as invasões, ainda não tinham sido fechadas no final de 

outubro. 



fndios Arredios 

Nas Fa~endas Mudança e Central encontra-se uma tribo arre 
dia. Os Gavião os chamam de Piripicura. Seriam cerca de 30 ÍE 
dios ao norte dos Zoró. B urgente demarcar suas terras e ofe 
recer apoio médico. Recentemente.um destes Índios morreu de 

leichmaniose. Quanto aos Urubu, ainda nenhuma medida foi tom~ 
da para recontentá-los e continuam desaldeados por omissão da 

FUNAI. 
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Recomendaçõe~, '.§.uge·stões e Rei~indicaç_ões da Cornunida'de em 
Outubro de 19·34 

1) Retirada imediata dos invasores que ainda resistem 
decisão judicial; 

- a 

2) fechamento das estradas e escolas; 

3) destruição das estradas não utilizadas pelos índios e 
que facilitam invasões; 

4) abertura de uma estrada das aldeias principais Gavião 
e Arara abrindo acesso a Ji-Paranâ; 

5) Posto de Vigilância ao sul da área para impedir novas 
invasões; 

6) implantação da Casa do Indio de Ji-Paraná através da 
atual, construí.da pelos próprios índios e com a compra 
da casa vizinha para sua implantação; 

7) uma camionete traçada para retirada 
coarnento da produção; 

8) apoio para a criação de animais de carga; 

de doentes e es- 

9) engenheiro agrônomo para apoio ã agricultura em parti 

cular para o cafezal abandonado e para novas culturas; 

10) transferir as dotações para novas casas para funcioná 
rios para finalidade de apoio direto dos índios; 

11) convênio médico e odontológico em Ji-Paranâ; 

12) programa de educação que respeite a cultura indígena. 
Censos profissionalizantes, corno os de motorista, car 
pinteiro, etc. 

r 
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RECOMENDAÇÕES 

19) Levantamentomaispreciso dos invasores que realmente vi 
vem na área do PIL, feito com a Polícia Federal e nova 
ação judicial pela sua retirada. Comprovar através do 
INCRA a má-fé da invasão. 

29) Expulsão imediata d~s especuladores, destruição de suas 
marcações e construções. Levantamento dos que já recebe 
ram terras do INCRA.' 

39·) Proibição do tráfego· de ônibus caminhões e carros na 

área indígena. 

49) Interdição da estrada da Fazenda Castanhal. 

59) Destruição das pontes das estradas nova e velha da fa 
zenda Castanhal e de todas as pontes dos prolongamentos 
ilegais do projeto Vida Nova do INCRA e dos marcos fixa 
dos por engano pela EMPROTO. 

69) Retirada das três escolas da Prefeitura para fora da a 

rea demarcada. 

Recurso e agravo 
ria à liminar de 
rídico à ação da 

da decisão da Justiça Federal contrâ- 

reintegração de posse. Maior apoio ju- 
8a. DR contatos com a Polícia Federal 

' 
e a Procuradoria Geral da República em Brasília. 

89) Abertura de um posto na aldeia Arara. 

99) Abertura de um posto de vigilância permanente ao sul da 
- area. 

109) Expedições para expulsão de novos invasores. 

119) Cerca de arame farpado, porteiras placas nos pontos de 
. . - maior 1nvasao. 

129) Açio de indenizaç~o aos Índios contra fazendeiro~ garim 
peiros e madeireiros agindo no PIL. 



139) Aóertu~a de uma est~ada da aldeia Gavião passando pela 

aldeia Arara. até a estrada da Fazenda ~riangulina,que 

permite acesso a Ji-Paranã, com tráfego proibido a não 

-Índios e permitindo rápido atendimento a doentes, es 

coamento de mercadorias e maior vigilância da área. A 

quisição de uma viatura traçada para o efeito. 

149) Aquisição de um rádio com placa solar. 

159) Pedido de informações mais detalhadas sobre os planos 

da Eletronorte e CPRM. 

169) Verificação de uma clareira na Serra da Providência, sus 

peitam os Índios que possa ser um pequeno garimpo. 

179) Verba especial para localização dos Urubu. 


