
-WSTJTUTO S0CkJAM8tNTAl 
Da&. I I __ 
,,..~ .: J T. ·kf J·'- ·~l 
\.Ã.ÃI• "--' ~\.. '·'' _,, - 1... • 

Relatório do assassinato de Carlito Cinta Larga 

No dia 19.12.01 às 21,00 horas ocorreu o bárbaro assassinato de Carlito Cinta Larga, uma 
liderança indígena da aldeia Taquaral da Área Indígena Aripuanã, filho de Mário Kaban Cinta 
Larga , o Parakida e de Joana Cinta Larga, com a idade de 27 anos, casado com Cristiane Silva 
há três anos. Ele deixou a esposa grávida de cinco meses e a filha Crislaine de dois anos. 
Residia na aldeia da Divisa e em novembro de 2 001 fez uma casa na aldeia Taquaral. Possuía 
uma pequena chácara na estrada do aeroporto de Aripuanã. No dia do crime havia jantado fora 
com a fiunília a convite de Fernando, intermediário da venda de madeira. Após o jantar passou 
por uma farmácia para comprar um medicamento. Ao voltar para casa chegando ao portão de 
entrada da chácara, parou o veiculo S 1 O e Cristiane desceu para abri-lo. Neste momento ocorre 
um disparo fatal. A mulher pensou que se tratava de um estouro de bomba de brinquedo, voltou 
para o carro e pegou a filha que da poltrona havia subido ao colo de seu pai e estava toda 
coberta de sangue e partes do corpo dele. No dia seguinte de vez em quando ela repetia: "Papai 
pum" . Cristiane percebeu que a porta do carro fora aberta por alguém que, em seguida, puxou 
o corpo do marido para fora e disparou um segundo tiro. Não viu o autor do crime pois o 
estranho havia desligado o padrão da luz e estava tudo escuro. Ela ficou traumatizada e com 
muito medo correu até á casa de urna chácara vizinha. 
Localização do corpo 

Kakuren Cinta Larga que vinha da aldeia Flor da Serra e passando pela estrada da 
ocorrência, percebeu ali o carro e pensou que Carlito estava entrando em casa. Foi à cidade de 
Aripuanã onde descarregou poucas coisas num quarto adjacente à casa de Naki Cinta Larga, 
cacique da Aldeia Bananal e retomou à casa do Carlito pois queria banhar-se.Ali encontrou a 
vitima, Carlito caído fora do carro numa situação horrível. Voltou à cidade e na residência de 
Maria Inês -Hargreaves encontrou Paulo Cinta Larga da aldeia do Taquaral e, ambos 
apavorados, · foram procurar a policia para denunciar o crime.Foi avisado o Pólo Base de Saúde 
Indígena de Aripuanã e o Sr. Carlos Leonardo da Silva, gerente operacional da PACA - 
Proteção Ambiental Cacoalense e o Dr. Hideu Sakuno se dispuseram a acompanhar o corpo ao 
hospital a fim de se proceder ao exame de corpo de delito. Em seguida, em tomo de 23:00, 
procuraram a Irmã Catarina Lourdes Christ solicitando as dependências da Paróquia para velar 
o corpo. Contatado o Pe. Antônio Moura Neto o pavilhão paroquial foi preparado para esta 
finalidade. Pelo Pólo Base foi providenciado carro e motorista para buscar Parakida, pai de 
Carlito que se encontrava na aldeia Taquaral. No entanto, Paulo Cinta Larga, apressou-se e foi 
sozinho com o toyota do povo.Às duas horas da madrugada o corpo foi colocado no Pavilhão 
da Paróquia São Francisco onde foi velado e às 16:00 horas do dia 20, sepultado no cemitério 
municipal sem nenhum ritual tradicional. O rosto de Carlito estava completamente 
irreconhecível em condições deploráveis. Parakida e as pessoas da aldeia Taquaral chegaram às 
7 :00 hs da manhã. Os índios se mantiveram calmos, calados e muito sentidos. Parakida,foi de 
poucas palavras. Além dos representantes do Povo Cinta Larga, havia um número grande de 
Arara e outras pessoas da população de Aripuanã dando o seu apoio e solidariedade. 

A FUNAI - Fundação Nacional do Índio se fez representar pelo Administrador Regional 
Sr. Laerte Mendes Ferraz e pelo assessor jurídico Náilon Gregório. A Policia Federal se fez 
presente nas pessoas de Marius Costa e Fonttineli e a Delegacia Regional de Juína por um 
Tenente da Policia Militar.· 

Vida de Carlito: Nasceu na Terra Indígena Aripuanã onde passou a infância, No início 
da adolescência conviveu dois anos com o garimpeiro Benedito Ferreira de Souza, o Bené. O 
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menino o acompanhava aos garimpes da área Cinta Larga e outros e viajava com ele a 
Rondônia. Parte deste tempo morou em Cuiabá.Em decorrência falava bem a língua 
portuguesa. Era de boa comunicação e alegre, gozava de prestígio e conseguia o respeito e a 
atenção de seus companheiros. As pessoas não-índias que o conheceram falam de sua 
honestidade nos negócios.Era ele que mais negociava com os madeireiros ao lado do pai, 
cacique da aldeia Taquaral. Participou ativamente dos conflitos havidos neste ano devido à 
retirada de madeira. 

CONFLITOS COM MADEIRA 

Neste ano houve dois momentos críticos em que o Cacique da região do Taquaral incluindo asl 
aldeias da Divisa e Rio Em Pé se defrontou com o Cacique da região do Posto Indígena Rio 
Preto, o mesmo ocorrendo com os madeireiros de cada lado. Estes chegaram ao ponto de se \ 
agredirem mutuamente e ameaçar de morte o cacique Parakida, porque disputavam a mesma j 
área na extração da madeira Jüm deles fez a denuncia na delegacia de policia Civil de Aripuanã 
e em conseqüência, o madekeiro acusado foi preso e apreendidas as armas que levava no carro. 
Segundo informações de populares, pagou fiança e multa para livrar-se. Outro madeireiro pagou 
uma certa quantia em dinheiro ao Cacique do Rio Preto para que não matasse nenhwn índio por 
causa deste problema e se acahnasse. O início destes desentendimentos ocorreu na ultima 
semana de junho. Num segundo momento, os índios da aldeia Taquaral queimaram o barraco, 
um trator de esteira e parcialmente um skid de propriedade de um madeireiro, que para eles era 
invasor., Posteriormente ficou evidenciado de que este fora autorizado pelo Cacique vizinho, 
que, sentindo-se ofendido, convocou duas aldeias de Juína e mais os homens das aldeias do 
Bananal e Rio Preto para uma reação contra a aldeia do Taquaral que também se preparou. O 
dia,08/11/01 foi um dia tenso e de muita intranqüilidade, pois soube-se pelo radio amador, da 
Aldeia Taquaral de que em Arípuanã, estavam 03 toyotas de índios de Juína para combaterem a 
aldeia. Temia-se também o pessoal de Rondônia conforme conversa de Carlito naquele dia. 
Felizmente um dos Caciques de Juína, conseguiu reverter a situação e Naki o Cacique do Rio 
Preto, viajou em avião fretado a Cacoal e outros retomaram a aldeia. Diante destes fatos o 
Administrador da FUNAI de Cacoal veio à Aripuanã para uma reunião com todos os índios no 
dia 30.11 01. A aldeia do Taquaral foi convocada pelo rádio amador e imediatamente Parakida 
e o pessoal dele se deslocaram para a cidade. Infelizmente o Sr Laerte viajou antes da reunião 
deixando os índios decepcionados. Naki não deu importância a esta reunião e viajou também 
neste dia a Espigão do Oeste. 

No dia 29.08 Carlito e Parakida foram a Cuiabá e na Procuradoria Geral da república do 
Mato Grosso denunciaram os madeireiros e lideranças indígenas envolvidas nestes conflitos. O 
depoimento de Carlito foi mais prolongado relatando pormenorizadamente as agressões e 
ameaças a seu pai. 
Estes fatos vinham preocupando Carlito e o povo da aldeia. Ele disse que os madeireiros 
estavam muito brabos e queriam mata-lo. Disse que procurou a policia federal, mas que não foi 
atendido. · 

Infelizmente, tombou vítima da situação. Pelo visto, um crime tão bárbaro retrata 
violência e agressividade. Sabemos que muitos madeireiros se aproveitaram dele como 
"amigos" em dias de festa com churrasco e bebidas na cidade e nas aldeias. No dia fatal, no 
velório, · apenas um destes negociadores apareceu. Carlito teve sua vida sacrificada neste 
processo'. É o símbolo maior da morte que perpassa o povo que nestes últimos anos vem 
morrendo aos poucos em sua cultura,seus valores e a sua vida. E um desafio. Há que avaliar 
criticamente estes acontecimentos e questionar-nos: - Como, e em que medida podemos 
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colaborar para reverter esta situação e ajudar os índios a serem protagonistas de uma nova 
caminhada histórica com justiça e direitos garantidos. 

· Esperamos que estes fatos sejam apurados com rigor considerando que a vítima antes de 
ser assassinada, fez várias denúncias de ameaças que vinha sofrendo e que culminaram em sua 
morte. 

Parakida no dia após o crime, na Delegacia de Policia Civil de Aripuanã, expressou-se 
muito contrariado em seu depoimento, pelo fato de não ter havido nenhuma providencia para 
evitar este crime que abalou profundamente a sua família e todos os parente. Com muita 
insistência reivindicou a rápida investigação do caso pela Policia Federal. 

Aripuanã, 21 de dezembro de 2 001 

CatarinaLourdes Christ 
PI Equipe de Pastoral Indigenista/-CIMI 
Aripuanã /Mato Grosso 


