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~foses: Fevereiro a :;1.gosto do ano de 1991. 

o~ i.n(li.oa • fr(~Q ue n treme n't e no s pr-o cur-am pedindo int'onn.açõea 
aobre a terra deles.Solicitam, também ajuda para. tele:fonar a 
C,li.ab6. e Br'R.aÍlia. ~r have r apenas FS na cid::tde foi mui to di 
fícil falar. Foi preciso ir v!rias vêzes e a comunicação :foi :fl!; 
lha. Mas P.lee queriam. notícias sobre a Ãrea deles. Com este ob 
;ieti vo escrevem também c.'3.rta.s. 
ft•ev. :Neste me s , Manoel Arara deixou o emprego na CE~AT;. Com ou 
tros companhe Lr-o s conseguiu o ompr-az- um rnf:!.quinário usado d:e ga- 
rimpo. Tinham a idéia de juntar dinheiro e ir· at~ Brasília para 
tratar ".nei'JÓcio de terre.0• Entraram na A. I! Cinta Larga e come 
"ari;vn a trabalhar no Gr.i.rimpo 0t1.ro Preto. Nao deu cert·o devido a 
'j;' { ~ , - f ãoie fator~s: cont nuas malarias, alem de reparos e reposiçao 
de p~QRS d(lA má.quina.a. Nem sequer conseguiram trazer o motor de 
vo lt a, 

No ~inaL de fevereiro viajamos à Vilhena a fim de contac-- 
t~r com a. A.('hni.nistra1ã.o Reg.lonal da FUNAI. Esteve junto .Aroânge 
ln _I)~fJt'li, coordenador da Pastoral D!ocesana. ruscutimos a si t~ 
~ç ao ,\rara prlncipe.lmen te do cume ntraç ao indi vidua.l e a t-erra,p::,is 
P-st,i err-i. a q ue Lxa contí nua e Paul.o, antigo :funcioná.rio da FUNAI, 
~ q ue e"!lt'erceu atividades na região, havia. levado dados das pes 
soR.a par-a expedir regü:rtroe e ~arteiras de identidade e não a- 
presentava a <1.evide. âccumerrtaç ao , A Asaistent-e Social, Zilda, • 
não esteTe presente nesta oportunidade e assim não obtivemos ne 
nhum documento. Posteriormente fomoa informados de que só ha.viã 
20 ~gistroa. Começam.os então um trabalho sério de identifica- 
r; í;.o R.tr,:wés de uma ficha i.ndividual contendo os da.doe· de cada ' 
pe~soa ••. e informações sobre os dados en-t:regues a Paulo, bem corno 
ano t~.çao de toda.a os docu.mentoa que· posauiam. Anita acompanhou 
Lcm.rdea às f'aJT1Ílias para este trabalho. 

Fo:f. irl:':rificado que muí. tos pediram. há anos e ficarm. sem res 
poa t~.. Otltros rortavam docnmentoa :tei tos no cartório de Aripua= 
nÃ, princ:i."palmente criança.a, sem o nome do pai arara por nio se 
r'orn c~~f')dos no civi.l. outros não tinham o sobrenome Arara. ou vê· 
lo. qne Rão r-e conhe c í dou como legítimos deste povo. Os· pais· se T 
-vi.rAJll o'bri{'.?a.doa 13, regi.stra.r os filhos sem espera.-r pela. FUNAI, pa 
ro. m_q.tr.i.culÁ.-lo~ na. escola. - 

J<:m abril os Índios Arara receberam a notícia de que viria' 
ntn r:rupQ de Trabalho da. FUN i\I. Dia 28, o Admintstrador Rei:,:ional 
~vi.Ao,,. de qu0 ... º GT chegava d~ntro de 10 dias. Foram. realizacJq,a • 
"'1 _,,1fll~.n :r~n.ntoPs p11ra clarear e !i:rmar melhor os assuntos a se 
r.em tratA.d.os com a. FUNAI. Foram ele~cadoa os se~intes: Exi~ir 
a mn.1'1:J.n.?1:1.. do nome " Ar.ara do Jieirridao" para " Arara do Rio Bran 
no"; RP.~:i.fl tl:"OR; Pro~lema da Terra' material necessário para Õ 
-~~~P.ntarnP,nto. 
07 /05: M'r:ir 1 ci X9.curj_ 11:rar8. ficou do e n be e prr-::cisou de cuidados n1 
'!lédi e o a no h o e pi tal da. :Pref e i.tura. 

Foi su,r,erido por Osrnar e :ficou acertado um passeio d:e toda 
Ar:, Porto de Ar.eia e Cachoeira D8.rdenelos. Isto se concretizou:. • 
c orn nm b orn rnímero dP. pe!"Jsoas. T<'or~:m. tirada.a fotos a pedido delm. 
~] €H1 c o l.o c o r-am cocqrea o o o'l.ar-e s , Fora.m. horas mui to âlegres. 



10. 05 - Ern casa de Rodrigo., com a Eresença de l!aie e.l~as pes- 
soas t'oi discutida a que a t ao da augeatao de o povo ir • 

mo r-ar- na A. I. Cinta J,arga, feita pelos caciques ao Yol tarem de • 
Cnia.bÁ. ontem. De e o falou: -" Varn.oa nada) O quê, dar de mão bei 
jRda. a nossa. terra. para os :f azendeiroa ? " Ou.troa também a.finnã 
v~m: - " Nin~u.ém quer ir." Rejeitaram. a proposta de lfa.ki de se= 
rem peões dele. Rodrtgo disse que talaram a ele que iam esperar. 
a FUNAI parA dar UJT1a resposta. 

Foi temném diacu.tida a carta r!si>oeta de Nishlei,_ adlYO~ada 
do CP,U de Bra.s:t'.lia., dando orientaçoee sobre a si tuaçao da ter 
rn. Iaso foi. posittvo e deu muita esperança. aos índios. Outra' 
notíciA.: há ,,-ente pesquisando ouro no I~. Caniço. 

lfeate me s i'oi Lrrí.câ ado 11m cu:reinho dé Al:t'abetizaçã.o para a 
t'lnltoR A,r.q_r.rt. "Ptu1.ciona. no hJ:3.rrA..co próximo à reeidé'ncia de An1= 
·t.'1.. 'ForFt.m m~.tricu.ladoa oa alunos. Foi conaegu.ido um quadro de 
~iA e al~ns materiais didáticos no setor de educação da Prefe!._ 
tura. 
12. 05 .Anita, Dilene, o casal NeJ.ma e Osmar Tieram à nossa eaaa 

com J;l. idéia de escrever uma carta à FUff Al de :Brasília so 
'hra a propo~ta Cinta La.r~a. Eles estaTam preocupados eom isto. 
A cn,rta :f.'cd esc:ri ta. e dois dias depois outra. à Advogada do CIMI. 
E~tno ?.~::i.ardn..ndo a chegada da FUN.AI. Joaquinzão, também pergun 
tou à ffaz.ár.:lo, porque não ia morar com os Ointa Larga. Disse am 
da que 1!1. terra deles não ia sair, porque já tem dono. - 
l.3. 06 - a 18 - Presença da Equipe da FUN..µ em Aripua.nã. Concen- 

tra.ra.m. o tra.belho no Posto de Saude e depois na casa do 
Oao í.que , Com base no levantamen·to antropolÓ!ico de Vera, aa fi_ 
chas !ei tA.f.'l por Lourdes sobre a identifica,;ao e, chamando to)- 
das a.a f.emÍltas :foi re!ei ta a identificação do Povo A.rara. Foi 
consta.tedo q ue na cidade são 148 ( cent.o e quarenta e oi to )hbla. 
e 76 ( setenta e aeie)fora no Rio Gu~riba e localid~des próxi- 
m.as. A .A~siatente Social refez diversa.a assinaturas e Tiajou com 
o firme propÓsi to de anular regietr03 erra.dos do cartório. 

A.lém deste l.eYan·tamento, foi reali~ado um trabalho de saú 
<'IP. r Vs:icinA.s, e xsme s labors.torlais e consultas. 
Reunião com o Prefeito Darcl Vaz Laux 

l cr-orden~dora do GT, Cristina doa Santos Salvador AlTes, 
sol t c í. t ou urna. reunj ão com o prF.?íei to e com Vera. Lúcia, secretá 
:rj ~- d e er.i.1Íde do Município. Ele a. mar-o ou para, as 13, 30 ha. 1'0 
entanto, foi -pro.telando e. hora e com ineiAtência a reuniro f'oi • 
rP.t=i.li ,:;r-1,d,:,, entre 16 14 5 e 18, 00 be , Eeti verem presente e: o Verea- 
d o r Edmundo, o p re a í.de rrt e da Câma:r0. Oemaz- Jacomini, Zilda Aseis 
t~nte S0ci9l, Crü1tinA. e Lourdes pelo CIMI. , d - 

O Pre!ei to, começou imediatamente a discursar relí.culariza.n 
do o I'ovo .Ar9ra, e nós, di ~end o: " S6 tem dois, três arara. em A.- . - , /. rJ puana , Eu conb eç o bem .. eles. Moro ha doze ano e aqui. O 1'rasil 
'todo era inr'J:Í.~ena. Já foram os portu~eees que distribuiram Ca. 
pi ·f:Rni ~a. r.'Ati?mo~ fazendo e estrada, se ti Ter Índio nós a. deevi 
Amo"", m8s pr~cisf.l. pensar no povo do Projeto Filinto Mtlller. Pa= 
ra eJ.Ps ~ 150 km maí.s perto da cidade. Ma.a se a estra bene:ficiro 
ao branc0, beneficia o Índio também. O processo é irreversÍTel. 
Vocês quer.em impedir A.Os Índios o acesso ao que nós temos.Minha 
~;vó :foi Índia, e :foi ama.usada, por que o nosro Índio tem que fi 
<H:1r na m1;1tR. ? Por quP. nao par-a r de marginalizar o Índio ? Eu 
'luero (lU.P. eJ P evolua, q.ue t~nha a sua cu.l tura". O vereador Ed- 
mnnrí o ~nno<;oll t=H3R8.~ iªeias dizenrlo que também é descendente in 
õí ~enB. e de q ue a vifl8.0 sobre o Índj o tem que mudar. 



., 

r.saa introdução foi criando um clima de oposição a tudo q.ie 
ere. p~ra ~er tre.tado. Em todo caao , Cristina esclareceu os ob 
j e·ti voa da reuni.ão, informou-os do tra'b~ho reali 9:a.do e das re.!!.. 
ponsl:tbilidR.des e.tuats do Estado e do "Município e.pos- os decretos 
<'to :rreaiflente Collor de 04 de !eTereiro de 1991. 

O Prefeito rea~iu muito quanto ao n2 de habitan!es Arara. 
Zilda, Assiatente Social apresen~ou-lhe a documentaçao, maa ele 
não quis dar cr~di to. Disse que e pela Lei: -" Faço o que di& a 
LP-i. Ea~ou aqui para cumprir a Lei. Vo11 tirár '! pessoal da 1rea 
zoró pra frente do Rio ~ua :Branca. Mandei e:r:tin~ir Paraíso da 
Serra. Eu. tenho int.eresse.11 

Assim a reunião !oi prosseguindo, os indigenistas defen- 
den<lo o s di.rei toa do Povo A.rara ao seu terri tó1?io ori~inal, sa 
lientando a importância do apoio do prefeito para que isso pos 
sa ser concretizad.o e o 'P:re:fei to com· seus ar~e1;toe, saindo • 
pela tAnf::ente. Ficou clgro de que ele jamais tara o,papel que• 
lhe cabe, nem mesmo se uma Lei o obrigar, porque esta comprome_ 
tido com os qu~ disputam a Ãrea. 

Com respeito à estrada conseguimos ver o mapa. De UJ'.lla cer 
ta a.1 tura. em. diante, esta se bifurca : um braço vai em direção ' 
ao I~. Salvador no Rio Guariba e outro à Fazenda de Renato Pi:rt 
to. Este ,iltimo trajeto deverá t'avorecer o povo do "Projeto Filil! 
to Ml\ller. 
Julho. e Mosto 

De 19 a. 08 d e julho os representantes Arar.a.: Rodri~o1.A.ni ta 
. ílrA.oilene, Oama.r-, 1'felma e Claudenir entra.ram na Área Inã:I~na" 
Arara Tieire.dâo" e fi,:,i;eram derrubada próximo· ao Ig. Capivara. 

Entre 23/07 e 05/08 o casal de caciques Arara viajaram a\! 
Lhe na Lev and o o r-í anç aa doentes para tratamento •. Estae já haviam 
sido Lnd t e ad aa pela enfermeira da. Funai ,Elza. Apesar, de as: 1.n 
dia.s Irene e Anita e depois solange, estagiá.ria do CIMI e Lour 
des acompanhá-las, s6 foi conseguida passagem até Juina. Dali a 
Vllhena, f'oi arrecadação do Grupo de· Apoio ao Índio. 

Com apoio da FUNA.t, e de posse do relatório de sua entraQa 
n~ ÃreR, Aeguiram at~ Cuiabá solicitar um re~orço para assenta 
mento definitivo na !rea. 

Voltaram com a notícia de que houve um encontro com Eud'ee, 
Superintendente da FUffAI - 2~ SUER, e que ele a,,ltorigou a com- 
pr-a doa instrumentos de tre.balho: machados, foices, "facões, cane 
~oe de s8rj.nga, maa motores e barcos ainda não. Eetav.:a. sendo pÍÕ 
cu rado um motor que era deles e foi desviado. - 
16/08 - ffestA nata chegou a Aripuanã Egipson, ffunes Correia pela 
FUHAI de Vilhena e Mário de Castro Ferreira, ambos· d1esigna.dos ' 
pera junto À- Operação zoró ( Il3AMA,FU1'AI,POL!CI.4. FEDERAL) par'a ' 
o t raba'tho de acompanhar- o povo Arara à Área. A primeira provi 
rlência foi comprar mantimentos: 1 se de farinha, 01 se de arroz 
nJ.Po, a9Úcar e café. 

,Tá de m.~nhã c~do foi. percebido que os opressores este.Tam 
~f!' ar-t í ou'l ando , Joao Mal-te:r.zo, ex-presidente do Sindicato de tm 
hrd h:-;ia o r= s Rur,:da, foi S;_hamr-tdo pelo Delegado Joaé Lindomar que' 
fH=Jt"IVft pf.!õinflo in:forme.çoee sobre a terra Ara.ra. Em ee~id:a pediu 
R, p~Rença do Peeso9,l da FUNAJ. F.ra .Antônio Conae Lvam e outros• 
pretP-neoe donos procur~ndo impedir· a entrada na !rea. 

APÓA urna r1=mni ão ripida, :fomos fodoe junto e à. Delegacia. 



Com base no Mandado de Segurança ne 61 7/e~ que tem a Sen- 
tenç a '188/88, :fot impedida , entrada dos :Índios na Ãrea. 

O Delegado ~xigia de Mario da FUNAI um document~ ofic!al' 
- uma. determinaçao da. Justiça -. n Se forem como v-ocee eetao ' 
pens~n~o, aerá caracterizRdO como uma invasão e além do mais ' 
a6 'tenho dois policiais aqui. Já avisei Juina ••• De nada vale- 
r-am as argumentações de que liário veio com a missão de acompa 
nhnr OA {n.dios e de que foi enviado por autoridades de Cuiabá, 
que ele e os Índios iriam desarmados, se acontecesse algo não 
iriam reagir. Solicitou que marcasse uma reunia.o convidando o 
FrefP.ito, JoaquinF.ão e Antônio Conselvan. Ele concordou. Mas 
À. tRrde a ho ra paas ou e nada aconteceu. Matsº f omo s à delegacia 
f! fomos inform.R.d.os de que o Delegado, estav.a' na Prefeitura. Che 
ga.ndo J.á1 ele ea ta.va reunido com o prefeito enquanto na portarf 
a estavam todos os que estavam barrando os· Índios. 

Mário e Lourdes conseguiram entrar no gabinete do Prefei 
to. Este foi con.tradi t6rio dizendo: •• ffâo sou contra, sou a ' 
favor dos índj o e , Mae não posso cr:i.e.r lei para. mim. Preciso • 
de meios legais. ftÃo posso fa~er justiça com as· pr6:prias mãos. 
:rfa pe.r~e social dou todo apoio. Por que não está.o na Ã.rea ? " 

Mil.rio e xp'l.Lc ou a, importância do retorno delee à sua Area 
n.P. ortp;em. Toda comunidade de Aripuanã deve estar a pg,r para' 
f'Vi. tr:rr ~leo mais grave. Eles ;iá estão sendo iludidos há mui to 
tempo. Lourdee fa..101.1. da questao da justiça que precisa. aconte 
cer em contraposição à discriminação e à pobreza em que estão 
Yivendo. 

Tanto o Prefeito quanto o Delegado f!caram repisand:> que 
a terra tem. dono e que deve vir uma decisao da Justiça porque 
- " Se vocês entrarem são invasores". O prefeito disse qae ~ ;! · 
sP-.ip.rnda-feira terá avião e que ele viajará à CU.iabá parà re~ 
ver este problema. 

Mérto fê7, uma proposta concreta ao prefeito: 
a) - Exercer a função de intermediar a situação; 
b} - Procur~r os meios para encaminhar o retorno do povo- Ara- 

ra ao seu territ6rio; . 
e) - AjudAr R s nc am.í.nhaz- os posseiros que estão lá: Qual é a 

pro-posta da Prefeltura, do Município ? 
n) - F.nvolver a sociedade. 

,.. ~le respondeu: _tt Eu sou homem do diálogo. Por 9.ue nro e.2 
tao la ? ••• " e enveredou. a.~ novo para outras divagaçoes. 

Foi ao L'í o ít ado chamar para dentro os que se dizem dno s , 
~fa.R .!=l.s r-1utoridao.es foram indiferentes à abertura desse espaço 
P conv~rsar juntos. 
GON!i'fiOr!TO com os representantes dos latifundiários: 
:--w.õnfÕ-Ccn1,9elvnn ~.f. 000 hâ 1 22 "donos" 
• ,To8riui.m T;irnf-l Gomes ( Jos.r1ui.n?.ão) - representa: 

--.To8o Pe-tronio de Ou í ab à - 6. 800 ha é dono da °BARAALCOOL de 
de ~arra do BU.gre; 

- ~rupo íl~sR~rRnd~ da Curitiba - 82.000 ha { do Ig. Capiva 
ra ao R.i.o Ariruanã) - 

- m.ir /\..11.JGO riu e comprou d a s thil 
• -rtão tPlll()f" o nomP- do hornf?m que veio por Luia Almeida 

On quP- rnaiA Lne La t L r-am de que a terra tem dono e frustra 
rAJn o p'I ano i\.rnra, foram Ant§nio Conselvan e Joaquinzio. 
Bste t1.ltirno ni 7,ia / " O patrao -po2;e me processar, vo ce s tem que 
trR7,i:>r f.l Ol'."'1Prn da .lu.8ti.ça1•. f;J.e nao se deixou convencer de nada 



e quanto à possível violência disse: - " vai acontecer, porque 
eu tenb.o que cuidar das terra.a. ffro,me responsabili.,.o por nada. 0 

Dur-an+a todos esse a anos já fêz diversas ameaças de morte aos 
Índios, nor i~ao é muito temido pelos mesmos. 

Ant.ônio Conselvan, estava mui to firme e agarrado no Mandã._ 
do de SeK!tranç a. e sinicamente dizendo que a FUNAI deixou pas- 
t'lf-3.r o pra,;o háhil para. a defesa, inclusive afirmando que a ez 
pressão: " e outros" deste documento inclui todos os demais 11 

proprietários" da Ãrea. Portanto, toda a Portaria de ng 3831, 
de 01/03/88 :ficou anulada .• liã, q_uer conversa com os Índios po~ 
que - "sio incapa~es perante a Lei". 

Jll'rrnti vemos firmes discussões com eles defendendo a cauaa 
lrra.rR. A proposta final deles é de que haja uma reuniro em Cui 
b,Í com to<Íos os implicados juntam.ente com a FU11AI. Porém, pre 
·tendem "dA.r'' cada qual 1. OOO(hurn. mil) ha. - 

ffo di9. seguinte, 18/08 foi discutido mui.to a ai tuação com 
OA Índios e à tarde houve uma reuni~· junto com pessoas repre 
Rentnti VA.9_ di::t comunidade, ~ois tudo estava mui to complicado e 
~ério. 09 Índios e nóa estavamoe sendo ameaçados. Chegou-se à 
c~nclu.aão de q_uf:! era melhor levar novamente •.. a questão _a CUia 
bá e nrA.sÍlia, pois deixar-se matar agora nao e soluçao. 

Os Índios estavam com medo de se expor pois de manhã ce 
do ,Joaquinzii'o havia parado o carro nas imediações da resiãên 
e f.a de Deocr~cio ~rara, mandou chamâ-lo e disse~:" Fale e om ' 
Rod:rigo, aeu trmão, que ele não vá pro Rio Br'anco ,' que ee vai 
morr~r. Di.~ pro seu irm1io não ir nro • " Foi comentado tam.b~m • 
~u~ Antônio Conselvan falou que eles são Índios do .Amazonas. 
Antta respondeu decidida: - "~ nasci lá., o meu umbigo eatá 
Anterra.do lá .• F,le sim nasceu longe daqui. ffÓs nasceu lái. me 
cfHrni lé. Eu posso morrer em e Lma: da nossa terra,: mas· ng:> sol 
to prl deixar de ser besta." 

Na mesma noite, os representantes da FUNAI junto cm o· ... 
caAal de c~ciques Arara,levando a filha menor, Viajarem à vf' 
lhe-na para em seguida viajar a Cu í abá e Brasília , se necesã 
rio. Anita estava muito contrariada e triste ela comentava: 
" Se reunião resolvesse, nóa já. estava lá dentro do Rio Bran. 
o o , ffe.o tenho mafs vorrt ade de falar nada. n -· 

Assim,mfl.is urn13. vez, se apagou a chama de esperança. da • 
1'3.n t:r~.n 9. f P.li. ~ na Ã.reR. par-a :fi~ar, como era o grande desejo ' 
d e l e s , Mi:H3, temos f~ de que toda essa luta, os sacrifícios· • 
a~~ viagt=rnA e o apoã o de mui ta.a pessoas de boa. vontade t aju 
dem. a. recon'lutstar a terra. mui to em breve. E, além de tudo, 
o. l.. I. Arara consta na Lã e ta de COLLOR. 

A.ripo.anã., 20 de agosto de 1991 

t.ourdes Christ 
Representante do Cimi 

Bm tempo: 

Obn , : Antônio Conselv::\n r: Gleba Guari ba IV _ 
EstÃ. comprando um .M:adeireira em Aripuana ... 
O GruEo tem uma. Ftrma em ~ondonópolis - planta.çao de 
a.lgodno e outra em Camb,1ra Pr. 

- Dia 12 /08 recebemos aviso de Solange ( GAI) que estava pira 
vir 1\. Po Lf c L a. Federal, IBAMA e FUNAI à A. I. Aripuanã - 

entes do dialB/oS mineradores e garimpeiros tiraram a 
maioria das roê.quinas. 
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