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DOCUMENTO FINAL 

II ENCONTRO DE LIDERES IND1GENAS DE MATO GROSSO 

Nós Líderes Indígenas do Estado de Mato Grosso 

reunimos no II Encontro de Líderes Indígenas de cada Tribo, em 

Cuiabá, dia 18 a 22 de maio de 1989. 

E discutindo os problemas existindo nas áreas 

indígenas do estado de Mato Grosso. levamos ao Senhor 

as nossas reivindicações para solução deste problema. 

Governador 

FERROVIA - HIDROEL~TR~CA - MIN~RIOS 

Devidos providências e apressando solução con 

siderando a possibilidade das FERROVIAS, para verificar quais as 

áreas indígenas serão cortadas e o estudo do desvio das estradas. 

Considerando também proposta de HIDRELtTRICA 

em atingtndQ à área indí~ena já e$tão senóo feito levantamento SEM 
ptimei+o qpnsu+r~f para ~omuniqades Jndigenqs. 

Também xe spe í.t o aos MIN:l!:RIOS, Nós Lideranças 

Indígena ou Cacique, não dispomos a exploração de minério ou lava 

gens aos próximos das Reservas, para não destruir a Natureza e P2 
luir os rios próximos das Reservas Indígenas de Mato Grosso. 

E, primeiro tem que ser ouvida as Comund.de.de s 

Indígenas, como diz a Constituição, no artigo 231, parágrafo 3Q. 

Nós Lideranças Indígenas do Estado de Mato 

Grosso não queremos a construção da Ferrovia e a construção de Bar 

ragem de Hidrelétrica dentro da nossa Reserva Indígena do 

de Mato Grosso. 

Estado 
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SERVA IND.tGENA 

O Governo dar encaminhamento para definição de 

Area Indígena ainda não demarcada como : SALUMÃ, ARARA-BEIRADÃO, 

ESCONDIDO, FIGUEIRA,•· ESTIVADINHO, ESTAÇÃO PARES!, PIQUIZAL e JUI 

NINHA. 

Considerando que vários QUESTÃO FUNDIÁRIO, de 

de terra, ainda estão pendentes e sem solução, exemplo 

REÕES, R.I. TEREZA CRISTINA, R.I. PARABUBURE, PARAÍSO, 

etc. Favor corrigir a demarcação feita errada. 

R.I. A 

IRANTXE, 

Nós Cacique do Estado de Mato Grosso tivemos 

conhecimento do Governo do Estado criou Lei no 5.112, de 09 de A 

bril de 1987, montando um povoado dentro da Ãrea ZORÕ, chamado PA 

RAÍSO DA SERRA. o Governo precisa acabar com essa Lei e ajudar re 

tirar posseiros. 

Também Nós Lideranças Indígenas tivemos conh~ 

cimento que o Governo anterior do Estado quer cobrar indenização 

por ter sido criado as Areas Indígenas no Estado. Nós Lideranças 

Indígenas queremos que o Governo não continue essa briga na Justi 

ça. 

Nós Lideranças Indígena, sabemos que tem um 

Grupã9 que resolve a questão de terras indígenas e que o Governo 

Estadual tem um representante no Grupão. 

Nós Líderes, queremos ter um representante in 

dicado pela COORDENADORIA DE ASSUNTOS IND1GENAS, para ser o repre 

sentante do estado no Grupão. 

Nós, Caciques de cada Tribo, sabemos que o G~ 

verno fornece muito Título de Terra. Senhor Governador, pedimos 
não forneça mais documentos de terra dentro daê Areas Indígenas do 

Estado, aos brancos. 

DA SAÚDE 

O "PRÔ- 1NDI011, assinado entre o Governo de Ma 

to Grosso e FUNAI, NÃO funcionou. Não existem a assistência deg 

tro da nossa aldeia nem do Governo. Queremos faça cumprir o Con 

vênio "PRÕ-!NDIO" que está aprovado na cláusula quarta. 
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Nós Caciques de cada aldeia queremos que o Go 

verno do Estado qe Mato Grosso possa ~tender naste momento co~o 

~) Que a ~qijipe da Saijde do Qoverno e ao~ SU 
CAM, SESP, façam levantamento de aldeia por aldeia; 

b) Também Nós Líderes queremos que o Gover 

no forneça medicamentos suficiente para atender necessidade das 

populações indígenas seja corno pelo Estado ou Municípios: 

e) Garantir Hospital seja INAMPS - SUDS, ou 

particular, em todos os Municípios que existe próximo das nossas 

aldeia. 

d) Também queremos que o Governo, se há 

sibilidade de reforma de farmácias que existem dentro da nossas 
po~ 

al 

deias, porque vários. Solicitamos através da FUNAI a fazer refor 

mas, corno não tem recursos dentro da FUNAI. Necessitamos Sr. Go 

vernador possa ajudar a nesr.e sentido. 

EDUCAÇÃO 

Nós Lideranças de cada Tribo estamos preocup~ 

dos com a falta de cumprimento da Cláusula quinta e outros itens 

do Convênio que foi assinado em 08/03/88 entre o Governo do Estado 
e a FUNAI, e queremos que o Sr. Governador tome providências no 

sentido de fazer curnprí-las junto às Secretarias de Educação Esta 

dual e Municipais. 

Nós Líderes Indígenas de Mato Grosso queremos 

que o Governo possa atender neste momento corno 

a) Que a Equipe de Educação do Governo façam 

levantamento geral das condições em que se encontram a Educação Es 

colar Indígena~ 

b) As Escolas que existem dentro das nossas 

aldeias precisam que o Estado faça as reformas. Deverá procedê-lo 

da mesma forma do ítem d) da Saúde; 

e) E também Nós Líderes queremos que o GoveE 

no forneça merenda escolar suficiente e adequada para atender n~ 

cessidade das Escolas Indígenas, seja corno pelo Estado ou Municí 

pios •. 
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SOBRE A COORDENADORIA DO ÍNDIO 

Nós Caciques de cada Tribo estamos sabendo que 

a Coordenadoria de Assuntos Indígenas do Estado de Mato Grosso não 

funciona. 

A Coordenadoria para ficar forte precisa 

a) Ser cqmandada pelo índio; 

b) Representar a vontade dos índios; 

c) Estar ocupando LUGAR no Governo onde po 

de ter recursos de orçamento geral do estado e também buscar recur 

sos fora, ter autonomia de administração e deliberação, 

dos representantes indígenas Mato Grosso. 

através 

Confiantes que o Senhor Governador, Nós Caci 

ques de cada Tribo agradecemos ter possibilidade este II Encontro de Li 

deres de Mato Grosso, pelo seu Gabinete de Planejamento e Coordenação. 

E Nós temos mais previsto o III Encontro, nos 

dias 03 a 08 de setembro deste ano, para tratar de Meio Ambiente 

Indígena. 

Senhor Governador Cremos, no entanto,que 

a Vossa Excelência compreendendo as razões que nos levaram a este 

documento, tomará as providências, no sentido de honrar aquele do 
cumento. 

Aceite nossos protestos de estima e consider~ 

ção. 
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Senhor Governador, 

Nós Líderes Indígenas do Estado de Mato Grosso, 

reunidos no II Encontro de Lideres Indígenas, nos dias de 18 a 22 

de maio, temos a honra de encaminhar em anexo, o DOCUMENTO FINAL, re 

sultado do referido Encontro. 

Na oportunidade, reiteramos nossos cumprimen~os 

de elevada estima e consideração. 

' 

AtEmciosamente, '1 

' ., -1 
' ! 
:! 

Cuiabá, 22 de maio de 1989. 
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