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A Comissão Pro-Indio do Acre vem acompanhando atentamente os c?': 

vss acontecimentos vividos pelos índios Apurina do Posto Indígena Boca do A  - 

crs,localizado no Km 45 da BR 317 que liga Rio Branco a Boca do Acre(Am).

Essa comunidade indígena,como os demais grupos Apurina espalha

dos pelo município de Boca do Acre,próximas a cidade e ao longo da Rodovia, 

vem preocupando especialmente a CPI~Ac,pois essa fMaçao sofre,há bastante tc-m~ 

P ), perseguições por parte de grileiros que contam,inclusive,com a cobertura a

c-nivencia de autoridades do município,
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U a r i o s  e p i s o d i o s ,nas u l t i m a s  t e m p o s ,e n v o l v e n d o  A p u r i n a , g r a n d e s

fazendeiros,poííticos e posseiros,já anunciavam o acirramento dessa luta.Inú

meras denuncias e relatórios foram encaminhados à FUMAI e através da imprense 

mas,só agora,o caso vem merecendo a atençao das autoridades brasileiras,no 

mento em que a eminencia de uma luta armada se evidencia.

A situaçao é bastante delicada,pois trata-se de um conflito en

tre índios e colonos,pesando sobre ambos uma história de exploraçao e injusti 

ça social. Entendemos , porem, que., nesse caso,onde uma das partes, lamentavelmente 

sairá prejudicada,a justiça deve buscar os direitos e nao se acovardar disnto 

de pressões. Aquelas terras,por direito,pertencem aos índios Apurina e eles 

nao podem renunciar a elas porque estariam renunciando também à sua sobrovi- 

vencia.Por outro lado,a permanebeia dos colonos significaria a legitimaçao 

das grilagens do Sr.3oao Sorbilla,pois estaríamos reconhecendo a falsificoç: ; 

de documentos,roubos de terras e outras trapaças deste senhor.

Ds colonos,entretanto,também nao sao responsáveis pelos atos 

ilegais do Sr.João Sorbille,a devem receber,portanto,toda a garantia do gouer 

no,no sentido de serem devidamente indenizados e reassentados em outras terra 

Responsabilizamos diretamente a FUNAI pela situaçao em que se 

encontram os índios Apurina do P.I.Soca do Acre.A maneira como vem se condu

zindo a Ajudancia no Acre, omissa, em alguns casos., e irresponsável, em outros, 

:oixa claro a incompetencia desse orgao,que mais tem prejudicado os grupos in 

^-ígenas que agido em seu benefício.

A questão da luta entre pequenos,índios e posseiros,índios g 

seringueiros,seringeuiros e peaes,enquanto se fortalecem grandes fazendeiros 

e políticos inescrupulosos,é,hoje,um problema que vem causando sérias preocu

pações.Por isso, a Comissão Pró-fndio do Acre tomou c.omo tema para a "Senisnc. 

do fndio"deste ano,a luta entre índias e colonos - "índios e c.olonos:A luta 

pola Terra'1. Nesse sentido, estamos desenvolvendo intensa programaçao, visande 

esclarecer a população acreana e levantar discussões sobre o assunto.Para a 

Semana,que vai de 14 a 19 de abril,está previsto um amplo debate,com a part:_- 

cipaçao de índios e colonos,culminando com um Ato Publico,dia 19.

Transcrevemos,a seguir^, um texto sobre os Apurina, elab ora do 

.ara um audio-visual que vem sencio mostrado nos bairros e escolas de Ric



APURINA

As notícias mais antigas dao conta de que os índios Apurina constitui 

iram,ate a segunda metade do século passado,uma grande Naçao,com mais de d üz 

mil (10, 000) in divid uos, oc upand o toda a area que uai desde a Foz do Rio Acre 

c.ta a Foz do Rio Purus.

Os contatos mais expressivos desse povo com a nossa civilizaçao,de- 

ram-se^à partir de 1874,quando uma grande leva de cearenses,liderados por 

3oao Gabriel de Carvalho e Alexandre de Oliveira Lima,estabeleceram-se nas 

torras Apurina.Após subjugar o tuchaua Kamicua,líder de numeroso grupo Apuris 

í ic,Alexandre de Oliveira se apossou de suas terras e passou a utilizar os ín- 

Ii j s em trabalhos de abertura de seringa e como seringueiras. Os grupos que r_e 

siotiram nao tiveram forças suficientes para vencer o invasor e acabaram por 

s ü  dispersar,em pequenos grupas,pelas regiões vizinhas.

Alguns se estabeleceram às margens do rio Acre.AÍ também foram a~ 

tingidos por novas invasões,de forma ainda mais violenta,o que prov.ocou a de- 

sarticulaçao desses grupos.Perderam muito de sua cultura,formas de organiza- 

çao sócia-economica e,em muitos casos,deixaram até mesmo de falar sua língua, 

Com a construção da SR 317,,trecho Rio Branco/Boca do Acre,em 1964, 

esses índios Apurina se concentraram em varios pontos próximas a Rodovia, o 

que facilitou ainda mais a ocupaçao de suas terras por novos exploradores.

A história dos Apurina nao termina aí.Pelo contrário., eles enfren

tam hoje o mais duro golpe, vivendo um conflito que pode gerar uma verdadeirn

guerra,se medidas urgentes nao forem tomadas.

0 grupo Apurina que habita o Km 45 da BR 317,teve suas terras in

vadidas,em 1972,pelo sulista aventureiro João Sorbille,mais conhecido na re

gião como "Cabeça Branca". Nao satisfeito com a ocupaçao,Cabeça Branca come- 

ç.iu a vender aquelas terras a colonos do sul,Isso por volta de 1975.

A medida que iam chegando os colonos,os Apurina eram forçados a

í- jundonar os locais onde moravam para ceder espaço aos recém-chegados. Quando ■ 

tjntavam resistir, eram reprimidos com violência por Cabeça Branca e jagunços,, 

Com a criaçao da Ajudancia da FUNAI no Acre,este orgao,tomando 

conhecimento da situação, interditou uma área de 18. OOOha, declarando-a perte_n 

cente aos índios.Essa á r e a ,entretanto,nao correspondia aos direitos dos ín

dios, conforme as disposiçoes do Estatuto do Indio,e,tampouco,atendia as suas 

necessidades.Foi feito,então,um acordo verbal entre índios e c o l onos,segundo 

□ qual os índios poderiam continuar usando a área que ficara fora da demnrcE 

çao e que,para eles,é de fundamental importancia, pois ali se encontram grani

dos castanhais,abundancia de caça e pesca e seu cemitério.

Por outro lado,os colonos iniciaram s e u s■roçados,suas plantaçoos 
f m 

□e cafe,alguns começaram a plantar capim e criar gado.Eles nao estavam em 

melhores cxmdiçoes que os índios,m a s ,como possuiam a documentaçao de compra 

daquelas terras,conseguiram financiamento na Banca do Brasil e formaram suas 

lo vouras. Além disso, recebiam o apoio de Cabeça Br anca, iltididos com sua bon- 

lade e desconhecendo que também haviam sido enganados por ele,já que é false 

: .^curaentaçao daquelas terras.



fl partir de fins de 1978, iniciada a safra da castanha, os colonos 

L/jizeram impedir a entrada dos índios nas terras que ocupam,quebrando,assim, 

o acordo firmado entre elas. Tem inicio o grande conflito que se arrasta ato 

hoje,

Ds Apurina procuram novamente a FUNAI,vão a Brasília e exigem 

uma nova demarcaçao,incluindo seus seringais e castanhais,locais de antigss 

malocas ,C-emitério e áreas de caça e pesca.

A FUNAI reconhece seus direitos àquela terra, promete a r edema:? - 

caçao e comunica aos colonos que eles serão retirados dali. 0 INCRA tomaria 

as providencias de transferir os colonos e indenizá-los pelas benfeitorias.

Os colonos se vêm injustiçados e não aceitam tal decisão. Al - 

guns deles já disseram que preferem morrer a se retirar para outro local, 

pais também já sofreram muito no Paraná,de onde vieram, e agora é que iam 

começar a colher os frutos de seu trabalho. Estao endividados com o Banco 

a nao Tem meios para saldar as dívidas..

A última notícia que temos é que os colonos,em número de 600, 

aproximadamente,tomaram a sede do INCRA em Boca do Acre e exigem uma imedia- 
* **t a  decisão por parte das autoridades competentes."

Queremos acrescentar ainda que,como resposta às pressões dos 

tpurina que estiveram em Brasília,no início de março,o Presidente da Funai 

encarregou o sertanista Apoena Meireles para reslover a questão, Apoena es

teve na área a,em apenas um dia,deu o caso por encerrado.Reuniu os colonos 

e lhes comunicou que seriam transferidos para outro local,garantindo aos 

índios que teriam,brevemente, de volta suas terras.

Sabe-se que,neste encontro com os colonos,o sertanista se 

comportou de forma arrogante e prepotente,não permitindo,sequer,que se mani

festassem.0 resultado foi o que se seguiu: a revolta dos colonos e o acirra

mento do conflito,

A reaçao dos colonos - invasao da sede do INCRA em Boca dc 

Acre-provocou a intervenção do G o v e r n o  do Amazonas e do Exército e,atualmer.~ 

~te,nao Be poda prever os rumos das decisões.

Em Boca do Acre,Apoena Meireles manteve novo contato com ca 

colonos e,pressionado,voltou atrás em sua decisão,admitindo a permanencia 

destes nas terras reinvindicadas pelos Apurina,Em seguida,se dirigiu para c. 

reserva indígena e tentou convencer os. Apurina a aceitaram o acordo. Estaus 

acompanhado dc Exército e da Polícia Federal.

Os Apurina continuam irredutíveis na luta pelos seus direi

tos e se preparam para voltar o Brasília.Segundo eles,essa viagem tem o 

objetivo nao só de cobrar n-ovamente do Presidente da FUNAI as promessas ds 

demarcaçao de suas terras,como ficou acertado anteriormente,mas também do 

desmascarar o sertanista Apoena Meireles que tem se comportado de maneira 

vergonhosa perante índios e colonos.

A CPI-Ac solicita urgante posicionamento dessa entidade sobre a ques

tão, sugerindo envio de telegramas à FUNAI e outras formas de manifestação*
COMISSÃO PAO-iNDiO DO ACRE
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