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PLANO EMERGENCIAL PARA PROTEÇÃO TERRITORIAL E APOIO Sóc10-EcONÔMICO AOS 

ÍNDIOS CINTA-LARGA 

"Acredito que essa atitude tomada pelos índios, 
seja em razão das ciladas criminosas de que já 
foram vítimas, por parte de garimpeiros e 
seringueiros, visto que, bem poucas tribos 
indígenas de que tenho notícia, sofreram tanto, 
quanto esses pobres "Cintas-Largas", que tiveram a 
desdita de nascerem numa região, cujo subsolo é 
riquíssimo e bastante cobiçado por aventureiros de 
toda a espécie"(Meireles, Francisco p. 9, 
Relatório da .Frente de Atração Cinta Larga, 
31/12/1968) 

1. SUMÁRIO 

A escalada de ações criminosas nas terras dos índios 

Cinta-Larga, em Rondônia e Mato Grosso, e as precárias 

condições atuais dos setores públicos ali envolvidos 

FUNAI, IBAMA, DNPM, POLÍCIA FEDERAL, MEC, FUNASA 

justificam plenamente a execução do PLANO EMERGENCIAL aqui 

exposto, com o precípuo objetivo de restituir a ordem 

pública e garantir os direitos básicos da população 

indígena. 

O esbulho dos recursos naturais (diamantes, madeira e 

ouro), a degradação ambiental, a violência descontrolada, a 

sonegação de impostos, o contrabando e o tráfico de drogas 

que se verificam na região alvo estão associados, de modo 

direto, ao intenso e prolongado processo de aliciamento das 

lideranças e comunidades Cinta-Larga, abandonadas e 
aviltadas social, cultural e econômicamente. A exploração 

ilegal de recursos naturais nas terras indígenas, enquanto 

enseja a dependência econômica perversa e o consumismo 

destrutivo entre os índios, também proporciona a corrupção e 

o enriquecimento ilícito de servidores públicos federais, 
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estaduais e municipais, à custa do patrimônio público e do 

bem-estar social. 

Em face da complexidade e a extensão da rede de 

interesses políticos e econômicos que usufrui da depredação 

ambiental e da ruína sócio-cultural, o empenho rotineiro dos 

órgãos e entidades envolvidos não tem alcançado os 

resultados esperados. De igual sorte, as operações especiais 

já realizadas não lograram dissuadir os propósitos 

criminosos dos invasores e seus financiadores que, com mais 

ousadia e certeza de impunidade, vêm sofisticando suas 

estratégias de cooptação das comunidades e lideranças 

indígenas. 

A associação entre índios e o crime organizado 

caracteriza uma situação explosiva, de graves repercussões. 

A desarticulação dos órgãos governamentais responsáveis, que 

ainda se observa, precisa ser urgentemente revertida. Nestes 

termos, este PLANO EMERGENCIAL propõe-se basicamente a: 

Estabelecer uma ação integrada dos órgãos 

fiscalizadores para embargar e dissuadir as atividades 

ilícitas de esbulho dos recursos naturais (diamante, 

madeira, ouro), de contrabando, de evasão fiscal e de 

tráfico de drogas que ocorrem nas terras indígenas e no 

seu entorno, apurando e criminalizando os autores e 

seus financiadores; 

Efetivar as ações governamentais voltadas à 

assistência básica e à proteção dos direitos, nos 

campos de saúde, educação, segurança alimentar, gestão 

dos recursos naturais e controle territorial, de modo a 

proporcionar um adequado desenvolvimento econômico e 

social para a população Cinta-Larga e a preservação 

ambiental das terras indígenas. 
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Para alcançar estes objetivos o PLANO EMERGENCIAL será 

constituído pelos seguintes programas: 

1. Vigilância e Fiscalização: interrupção do corte e 

extração ilegal de madeira das terras indígenas Parque do 

Aripuanã, 

matéria 

Roosevelt, Serra Morena e Aripuanã; apreensão de 

prima extraída e maquinário utilizado pelos 

infratores; indiciamento de madeireiros e intermediários 

responsáveis; retirada de todos os garimpeiros; instalação 

de barreiras nos acessos ao garimpo do Roosevelt e demais 

focos; e indiciamento de garimpeiros e seus financiadores; 

2. Comunicação Social: campanha de esclarecimento 

dirigida à população dos Estados de Mato Grosso e Rondônia, 

acerca da ilegalidade do garimpo e as atividades madeireiras 

em terras indígenas e as sanções cabíveis; e estímulo à 

solidariedade ao povo Cinta-Larga; 

3. Diagnóstico Sócio-Econômico e Ambiental: avaliação 

dos impactos ambientais causados pelas atividades ilegais; 

levantamento das potencialidades naturais e sócio 

econômicas; apoio a iniciativas econômicas sustentáveis; e 

identificação dos condicionantes fundiários, administrativos 

e jurídicos para a proteção territorial; 

4. Segurança Alimentar: fomento às atividades 

produtivas nas aldeias, em particular as práticas agrícolas, 

e suprimento complementar das necessidades essenciais; 

5 . Saúde: reorientação das ações de saúde, tendo em 

vista parâmetros rigorosos de qualidade e de eficiência; 

6. Educação: elaboração de projetos de educação básica 

e de formação de professores; 

7. Infra-estrutura e Coordenação: esforço coordenado 

dos órgãos envolvidos para planejamento, acordo de condutas 

e avaliação; recuperação de infra-estrutura; perícia, 
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alocação e alienação de bens e equipamentos apreendidos, 

para fins de aproveitamento nos diferentes programas deste 

PLANO. 

li. PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

Uma parcela significativa do território tradicional 

encontra-se há vários anos regularmente demarcada, para a 

posse e o usufruto exclusivo dos Cinta-Larga. Compreende uma 

extensão total de mais de 2,7 milhões de hectares, 

discriminada em quatro áreas indígenas contíguas: 

- Parque do Aripuanã, com 1.603.246 hectares; 

- Terra Indígena Roosevelt, com 230.826 hectares; 

- Terra Indígena Serra Morena, com 147.836 hectares; e 

- Terra Indígena Aripuanã, com 750.649 hectares. 

Estas áreas abrangem trechos dos municípios de 

Rondolândia, Aripuanã e Juína, no Estado de Mato Grosso, e 

Vilhena, Pimenta Bueno e Espigão D'Oeste, no Estado de 

Rondônia. A população Cinta-Larga soma hoje 1.200 pessoas, 

distribuída em 25 aldeias e 8 postos da FUNAI. 

O cenário em que hoje vi vem índios Cinta-Larga expõe 

agravantes ambientais, fiscais e fazendárias inadmissíveis, 

ao lado de evidentes prejuízos nas dimensões social e 

cultural particulares ao mundo indígena. De forma sumária, 

os principais problemas já identificados são: 

1. O esbulho das terras indígenas 

1. 1. A Extração de Madeira: 

As firmas madeireiras ali estão agindo praticamente 

impunes há quase vinte anos: sem planos de manejo ou medidas 

de controle ambiental, nunca lhes faltou, todavia, 

autorizações e guias fiscais para o transporte, o comércio 

interestadual e até a exportação das tábuas e toras de 
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mogno, cerejeira, angelim, ipê e demais madeiras nobres ali 

extraídas de forma criminosa. A maior parte da madeira 

extraída nos municípios do noroeste de Mato Grosso e 

sudoeste de Rondônia é, comprovadamente, proveniente das 

terras indígenas. Desde 1986, quando teve início a 

comercialização irregular nas terras dos Cinta-Larga, seja 

com ou sem a conivência das lideranças indígenas, calcula-se 

em mais de 3,5 milhões de metros cúbicos a madeira extraída, 

o que representa cerca de 200 a 300 mil metros cúbicos por 

ano nas onze "frentes de trabalho" exploradas pelos 

madeireiros. 

Considerando o valor médio no mercado regional, segundo 

estimativa do IBAMA (Gerência Executiva de Juína - MT), de 

R$ 300,00 o metro cúbico, estima-se que a exploração 

madeireira nas terras dos Cinta-Larga movimentou montantes 

superiores a R$ 90 milhões de reais anuais. Como a 

exploração não se interrompeu desde 1986, o patrimônio sob 

responsabilidade da União Federal acumulou prejuízos 

acumulados que podem alcançar mais de um bilhão de reais ... 

Um ínfima parcela desse total foi, de fato, 

por lideranças e Associações indígenas e, 

despesas, gastas em tratamentos de saúde, 

alimentos, aquisição e manutenção de veículos, 

auferida 

entre outras 

compra de 

abertura de 

estradas, construção de casas, escolas etc. 

O saque e a exploração ilegal, obviamente, não se 

não fosse o desleixo ou o comprometimento 

funcionários e responsáveis por órgãos 

governamentais nas esferas federal, estadual e municipal. 

efetivariam 

vertical de 

Muitas serrarias e madeireiras apresentam Planos de Manejo 

falsos ou forjados para burlar a fiscalização, e assim 

"legalizar" a madeira extraída de maneira clandestina. Por 

sua vez, os Cinta-Larga, com menos de três décadas de 

5 



contato com a sociedade brasileira, ainda que retratados 

como corrompidos e endinheirados, encontram-se na condição 

de dependentes econômicos de uns poucos madeireiros da 

região, com os quais mantêm relações espúrias já fazem 

quinze anos. 

1.2. O Garimpo de Diamante: 

A primeira fase da invasão das terras dos Cinta-Larga 

por garimpeiros e empresas de mineração ocorreu ainda na 

década de 60, quando sucederam várias chacinas e epidemias e 

a redução espantosa da população indígena, que perdeu mais 

da metade do seu contingente. 

Ao longo das décadas de 70 e 80 a atuação da FUNAI 

obteve algum sucesso ao conter ofensivas eventuais. A 

instalação de oito postos do órgão, a ocupação de pistas 

clandestinas e a regularização fundiária das terras 

tradicionais dificultaram a invasão e o esbulho do 

patrimônio indígena, com destaque para o curto período de 

financiamento do Programa Polonoroeste, pelo Banco Mundial. 

A retomada das atividades garimpeiras nas terras 

indígenas, em fins dos anos 80, coincide com os sinais de 

"falência" das políticas publicas. Assim se deu no caso do 

garimpo Ouro Preto, que esteve em operação na área Aripuanã 

entre 1987 e 1993, com a anuência dos Cinta-Larga e a 

conivência de certas instâncias da própria FUNAI. 

A mais recente invasão de garimpeiros no rio Roosevelt, 

mais precisamente no igarapé Laje, afluente da sua margem 

direi ta (portanto, dentro do perímetro do Parque do 

Aripuanã) , sucedeu num quadro de decadência das atividades 

madeireiras na região a partir de 1999. A descoberta dessa 

jazida de diamante, considerada uma das maiores a céu aberto 

no mundo, deve-se a pesquisadores agenciados e financiados 

pela máfia da madeira, que lançou mão da mesma infra- 
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estrutura já instalada (estradas, veículos, casas, acesso 

aos índios etc). 

A FUNAI, com a participação efetiva do DPF, IBAMA e 

DNPM, já executou quatro operações contra a exploração 

ilegal de diamantes. Temos a seguir uma rápida avaliação de 

desempenho dessas operações repressivas: 

Operação 1: a partir setembro de 2000, na primeira fase 
da invasão garimpeira, as lideranças indígenas foram 
cooptadas com taxas de "pedágioll - de 10 a 15 mil reais 
por par de máquina. Então, mais de 3 O O maquinários 
foram abastecidos por empresários da região de Cacoal e 
Juína e pelos madeireiros. Em dezembro, houve uma saída 
estratégica dos garimpeiros, devido a falta de água 
para lavar o cascalho; mas, entre janeiro e maio de 
2001, seu número subiu para mais de 1.500 homens e 400 
pares de máquinas. 

Estima-se que nos primeiros quatro meses foram 
extraídos cerca de 150 mil quilates mensais, o que 
representa, em valores pecuniários, um montante de até 
U$ 300 milhões de dólares no período. Da mesma maneira, 
os cinco meses seguintes, numa estimativa moderada, 
renderam cerca de 3 75 milhões de dólares, totalizando 
assim 675 milhões de dólares, ou 1,35 milhões de 
quilates extraídos ilegalmente das terras indígenas. 

A Polícia Federal e a FUNAI iniciaram a operação de 
desintrusão com restrições orçamentárias e limitações 
de ordem logística, parcos recursos humanos e 
equipamentos. Foram gastos em oito meses cerca de dois 
milhões de reais de recursos orçamentários e 
financeiros federais da FUNAI e da Polícia Federal para 
custeio. A despeito da operação ostensiva, 
maquinários, equipamentos e insumos permaneceram no 
interior da área indígena, permitindo a contínua 
reinvasão por garimpeiros avulsos. 

Operação 2: a operação policial teve início em agosto 
de 2001, priorizando a instalação de barreiras fora da 
área indígena. - Firmas mineradoras, empresários e 
políticos propuseram "contratos de risco" para algumas 
lideranças indígenas e tentaram registrar o subsolo em 
nome de Associações e lideranças indígenas. O 
maquinário estava em nome de índios e os especuladores 
e contrabandistas de diamante, vinculados à Bolsa de 
Diamantes de Juína, passaram a "legalizar" as pedras 
através de Concessões de Lavra e Pesquisa existentes na 
região. 
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Em setembro de 2001 foram retirados cerca de 400 pares 
de máquina e depositados no pátio do DNPM em Porto 
Velho. Lideranças indígenas colaboraram com Toyotas e 
tratores. Os conflitos entre os efetivos policiais e a 
FUNAI, após a retirada da Polícia Federal, levou porém 
os Cinta-Larga a se colocar contra a permanência das 
Polícias Civil e Militar. 

Operação 3: a saída dos policiais favoreceu a reinvasão 
desordenada por mais de 3 mil garimpeiros a partir de 
outubro de 2001. Atuando no entorno dos acessos a 
Polícia Federal realizou algumas apreensões 
importantes, bem como traçou rotas de tráfico. As 
dificuldades logísticas, a falta de serviços de 
inteligência, a vasta superfície e a proliferação de 
acessos alternativos ao garimpo contribuíram para a 
baixa resolução da operação. Em novembro de 2001, os 
garimpeiros recuperaram bueiros e pinguelas da estrada 
que cruza o Parque do Aripuanã até Juína, MT, para 
escapar das barreiras policiais. 

O período que vai de outubro de 2001 até março de 2002 
tornou patente a falta de controle territorial e o 
crescimento do contrabando de diamantes, apesar do 
menor numero de máquinas em funcionamento. Estima-se 
que nesses seis meses foram retirados mais de 300 mil 
quilates, ou U$ 150 milhões de dólares. A violência 
contra os índios aumentou, sendo registrados dois 
assassinatos (Carlito Kaban, em Aripuanã, MT, e César, 
em Espigão D'Oeste, RO). 

Operação 4: a partir de março de 2002 foram 
reinstaladas pela Polícia Federal as barreiras 
externas. Cerca de 70 inquéritos foram instaurados, 
dois contrabandistas estrangeiros foram detidos e 
apreendidos poucos maquinários. As lideranças Cinta 
Larga, que haviam solicitado a intervenção do 
Ministério Público Federal, da FUNAI e da Polícia 
Federal para a retirada dos garimpeiros, no entanto, 
impacientaram-se com a estratégia repressiva policial 
morosa e insuficiente, pois garimpeiros e criminosos de 
várias estirpes continuavam a adentrar as terras 
indígenas por acessos clandestinos e "carreadores" 
abandonados. Dezenas de garimpeiros "rodados" foram 
detidos diariamente pelos próprios Cinta-Larga e 
entregues à Policia Federal. Cerca de dois mil 
garimpeiros foram assim expulsos e se alojaram nos 
arredores, aguardando uma nova oportunidade para 
retornar ao garimpo. O clima de violência recrudesceu 
quando políticos locais passaram a estimular as 
invasões. Paradoxalmente, foram concedidos mandados de 
prisão contra as principais lideranças indígenas, 
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causando apreensão e insegurança entre os Cinta-Larga 
que resistiam ao assédio dos garimpeiros. Deu-se então, 
entre abril e maio, nova invasão de quase dois mil 
garimpeiros, entre os quais grupos armados, facções do 
crime organizado e matadores de aluguel. A reação 
ostensiva dos Cinta Larga, com a ajuda dos índios Zoró 
e Suruí, fez refluir a nova onda, ocorrendo porém 
choques armados e morte de garimpeiros. 

No momento, há notícia de que parte do maquinário 
permanece escondido no local . Está em construção um 
acampamento-base da PF e FUNAI no local do garimpo. Com 
isso, facções de garimpeiros rivais estão disseminando 
novos focos de exploração mineral (ouro e diamante) em 
diversos locais e em outras terras indígenas da região, 
utilizando novamente acessos e logística já existentes. 
Dentre estes novos locais de invasão garimpeira, sabe 
se: 

- Cabeceira do Roosevelt, próximo a Vilhena); 

- Quatorze de Abril; 

- Capitão Cardoso; 

Linha 14 (cabeceiras do rio Branco do Roosevelt, na 
área indígena Sete de Setembro, dos Suruí). 

2. O crime organizado e a corrupção 

Existem evidências abundantes da presença de variadas 

estruturas criminosas no interior e no entorno das terras 

indígenas Cinta-Larga. Centenas de Inquéritos Civis e 

Policiais registram a evolução da exploração ilegal de 

madeira e minérios, tráfico de armas, drogas, assassinatos, 

espancamentos, estupros, subornos, corrupção e ameaças à 
integridade física, cultural, territorial e ambiental dos 

Cinta Larga e suas terras. Muitas das ações foram propostas 

pela FUNAI, pelo Ministério Público Federal, pelo IBAMA ou 

por entidades e particulares, além de denúncias feitas pelos 

próprios índios e até por madeireiros e garimpeiros. 

Destacam-se, também, ações do Ministério Público Federal 

contra órgãos governamentais e servidores públicos, 

provocadas pelo envolvimento e participação em atividades 

ilícitas ou omissão e improbidade administrativa. 
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Na maioria dos casos, no entanto, a apuração e a coleta 

de provas são insuficientes e ou são prejudicadas por laudos 

periciais de baixa qualidade. Diversos processos "caducam" e 

são arquivados sem nunca terem sido julgados. Sentenças 

criminais nunca cumpridas e decisões já transitadas em ações 

de desapropriação indireta e reintegração de posse, que 

favoreceriam a proteção do território tradicional dos Cinta 

Larga, têm suas execuções desnecessariamente proteladas. 

Tudo isto tem favorecido a complexa rede do crime 

organizado que, nos últimos 17 anos, estabeleceu-se nas 

terras indígenas e seu entorno, que conta hoje com aviões, 

helicópteros, telefones por satélite, camionetes traçadas e 

com guincho, balsas, milhares de quilômetros de estradas, 

diversas serrarias e dezenas de fazendas que acobertam as 

atividades irregulares com Planos de Manejo e Alvarás de 

exploração mineral falsos, fornecedores de gêneros 

alimentícios, rede de postos e distribuidoras de 

combustível, inclusive com tanques e bombas de combustíveis 

no interior das terras indígenas, uma frota de centenas de 

caminhões 

skiders, 

etc. 

e carretas, maquinários pesados, como tratores, 

pás carregadeiras, patrolas, retro-escavadeiras 

Aliciados ou coagidos, muitas vezes violentamente 

ameaçados, os Cinta Larga acham-se agora submetidos às 

agências do crime organizado que explora as atividades 

madeireiras, garimpeiras e mineradoras na região. Os 

criminosos estimulam os índios à ilegalidade, inclusive 

veiculando calúnias e acusações contra os órgãos públicos e 

as autoridades constituídas. 

Desde 1987, quando os primeiros contratos de exploração 

madeireira foram irregularmente assinados pela própria 

FUNAI, a omissão, a conivência, a corrupção e a extorsão 
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passaram a dominar as instâncias locais dos órgãos federais 

e estaduais, sujeitando seus dirigentes e funcionários aos 

interesses predatórios dos madeireiros. Ao longo de todos 

esses anos nem a FUNAI, o IBAMA ou as Secretarias de Fazenda 

conseguiram, de maneira efetiva e duradoura, impedir o 

aliciamento das lideranças indígenas, os danos ambientais e 

o esbulho do patrimônio público, em razão da atuação 

precária e parcial de cada órgão. Os empresários, 

comerciantes e políticos envolvidos são bem conhecidos, 

alguns deles já foram inclusive denunciados a autoridades 

policiais ou apontados em notícias de jornal. 

o 
ilícita 

poderio econômico, sustentado pela apropriação 

dos recursos naturais provenientes de terras 

demonstra-se como uma ameaça à integridade dos indígenas 

poderes e dos servidores do executivo, legislativo e 
judiciário, tanto no âmbito federal quanto no estadual e 
municipal. Até o momento, cinco funcionários da FUNAI e 

quatro do IBAMA foram afastados e indiciados; e alguns 

agentes da Polícia Federal e de outros órgãos estão sendo 

investigados. 

3. Os indicadores do etnocídio 

Considerando os dados censitários atuais e as 

estimativas oficiais da FUNAI à época dos primeiros contatos 
amistosos, evidencia-se uma redução demográfica exorbitante 

ao longo de pouco mais de 30 anos. Dos 3 a 5 mil indivíduos 

em 1968 observados em 1968, os Cinta-Larga contam hoje com 

apenas 1 . 2 O O pessoas r ou seja, em torno de um terço da 

população original. 

As sucessivas invasões de garimpeiros e madeireiros e o 

envolvimento dos Cinta-Larga com os agentes das atividades 

ilícitas resultaram em conseqüências incalculáveis: 
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desorganização política e social 

cultural da vida nas aldeias; 

desinteresse e falta de participação nos projetos 

e aviltamento 

educacionais, de saúde e alternativas econ6micas; 

- degradação ambiental em larga escala e desperdício de 

recursos naturais; 

aparecimento de muitos casos de alcoolismo, uso de 

drogas e prostituição; 

- disseminação de doenças sexualmente transmissíveis e 

outras doenças infecto contagiosas; 

- número elevado de casos de desnutrição infantil; 

- aumento acentuado da mortalidade infantil. 

O resultado não poderia ser mais trágico, em todos os 

sentidos. O alcoolismo, as drogas, a prostituição, a 
desnutrição e a desagregação social vêm solapando a vida 

comunitária e as tradições culturais deste povo indígena. 

A mortalidade infantil na faixa de 1 e 4 anos duplicou 

em 2001. É alarmante o uso de álcool e drogas por menores de 

até 12 anos, sob estímulo de madeireiros e garimpeiros. A 

facilitação e o assédio de prostitutas e o abuso sexual de 

menores em todas as aldeias levaram à explosão de 

ocorrências de doenças sexualmente transmissíveis (DST) e 

reincidências em tratamentos inconclusos, o que coloca os 

Cinta-Larga como o grupo indígena com maior risco de AIDS no 

Brasil. Inquéritos em andamento vêm apurando a situação de 

prostitutas e menores mantidas por garimpeiros e 

empresários, utilizadas para "distrair" os índios nos dias 

de apuração de diamantes ou de retirada de madeira 

orientadas a embebedar e entreter os índios, há indícios de 

que algumas foram assassinadas porque estavam contaminadas 

ou ameaçavam denunciar o esquema de lenocínio. 
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Nos últimos três anos registraram-se diversos atos de 

violência contra os Cinta-Larga, dentre os quais: três 

assassinatos (Cassimiro Mãm. em Espigão d'Oeste, 1999; 

Carlito Kaban, em Aripuanã, 2001; e Cesar, em Espigão 

d'Oeste, 2002); quatro mortes em acidentes de veículo, sendo 

dois adultos (Maúba; Ventinha) e duas crianças; dez ameaças 

de morte (Nacoça Pio, em Cacoal, 2001; João Dajap, em 

Cacoal, 2001; Tataré, João, Geremias e Kakorem no Paralelo 

10, em Aripuanã, 2001; Geraldo Kaban, no Paralelo 10, em 

Aripuanã, 2001 e 2002; Parakida, Mário Kaban, no Taquaral, 

em 2001 e 2002; Naki Kaban, no Bananal, em 2001 e 2002; e 

Ricardo Poeira, em Juína, em 2001); três espancamnetos 

(Marcelo, no Riozinho, 2001; Nacoça Pio, em Cacoal, 2001 e 

2002; Roberto Carlos, em Cacoal, 2001); e um estupro 

(Raimunda Kaban, em Juína, 2001). 

4. As ações governamentais 

Em linhas gerais, as instituições federais e estaduais 

carecem de meios e recursos necessários para a execução das 

ações repressivas e a assistência recomendadas. A FUNAI, o 

IBAMA e a Polícia Federal não dispõem de excedentes 

orçamentários para operações abrangentes e prolongadas, bem 

como falta-lhes recursos humanos e equipamentos suficientes. 

O Ministério da Educação não mantêm, até o momento, qualquer 

articulação com os Estados de Mato Grosso e Rondônia e os 

municípios, para propor programas escolares e de formação de 

professores. A FUNASA vem respondendo pelas ações de saúde 

dentro do Distrito Sanitário Especial Indígena de Vilhena, 

mas não observou até o momento uma reversão significativa 

dos indicadores básico. Os órgãos fazendários e fiscais 

(Receita Federal, Secretarias da Fazenda etc.) ainda não 

propuseram uma ação mais coordenada com as demais instâncias 

envolvidas. 
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Ili. PLANO EMERGENCIAL 

Diante do acima exposto, torna-se premente restabelecer 

as condições de segurança e o pleno Estado de Direito nas 

terras indígenas e no seu entorno, coibindo eficazmente as 

ações criminosas perpetradas contra o povo Cinta-Larga, as 

suas terras, o meio ambiente e a ordem econômica e fiscal, 

de maneira a resguardar o patrimônio e as responsabilidades 

constitucionais da União Federal e proporcionar-lhes novas 

perspectivas e melhor qualidade de vida. Neste sentido, o 

presente PLANO EMERGENCIAL PARA PROTEÇÃO DAS TERRAS E APOIO 

SÓCIO-ECONÔMICO AOS ÍNDIOS CINTA-LARGA traduz os OBJETIVOS a 

serem alcançados a curto prazo: 

1. Programa de Vigilância e Fiscalização 

Mediante ação integrada, imediata e prioritária das 

entidades fiscalizadoras (FUNAI, DPF, IBAMA, DNPN), tem como 

meta interromper e coibir as atividades ilícitas de esbulho 

de recursos naturais (diamante e madeiras) que estão 

ocorrendo nas terras indígenas Parque do Aripuanã, 

Roosevelt, Serra Morena e Aripuanã e seu entorno. 

Serão instaladas barreiras fixas e móveis em locais 

estratégicos, com comunicação através de radiofonia. 

Pretende-se o auxílio das Polícias Civis dos Estado de 

Rondônia e Mato Grosso para as ações no entorno das Terras 

Indígenas, devendo a FUNAI assumir todos os encargos 

financeiros referentes a essa participação. 

Serão recomendadas à Polícia Federal e demais órgãos a 

prioridade nos serviços de inteligência, cruzamento de 

informação, auditoria, cartografia e geoprocessamento. As 

ações de fiscalização e vigilância deverão contemplar a 

capacitação, o planejamento e a padronização das condutas 

(apreensão, autos, etc) . Deverão merecer atenção os 
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procedimentos para avaliação e perícia de pedras, madeira e 
equipamentos apreendidos. Será requerida a presença assídua 

e próxima do Ministério Público Federal, para a supervisão 

das ações. 

Com relação à exploração madeireira, o IBAMA está 

promovendo, por recomendação do Ministério Público Federal, 

ações de fiscalização das empresas madeireiras instaladas 

nos municípios que compõem o entorno das terras indígenas 

consideradas, incluindo ainda as vias utilizadas para o 

transporte de madeira em toras. 

Como o orçamento da FUNAI para vigilância e 
fiscalização é pouco superior a R$ 4.600.000,00 para mais de 

580 Terras Indígenas, serão necessários recursos 

orçamentários/financeiros, assim como para o Departamento de 

Polícia Federal, de modo a viabilizar as ações emergenciais 

aqui programadas até o final do corrente exercício. 

Atendendo uma recomendação dos próprios Cinta-Larga, em 

seguida à retirada dos garimpeiros e madeireiros, serão 

mantidas as barreiras fixas e as equipes móveis por um 

período adicional para, em conjunto com a comunidade 

indígena, monitorar a presença e retirar eventuais 

remanescentes. Deve-se notar que recuperação da infra 

estrutura e a recomposição das equipes dos oito postos 

indígenas, a cargo da FUNAI, é condição sine qua non para o 

Programa de Vigilância e Fiscalização, tanto quanto para as 

demais ações assistenciais e preventivas nos campos de 

segurança 

educação. 

alimentar, alternativas econômicas, saúde e 

1. 1. Embargo da Extração Ilegal de Madeira 

a) Núcleo de Apoio em Aripuanã: 
- uma equipe inter-institucional (FUNAI e IBAMA); 
- auxiliar administrativo; 
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despesas de escritório; 
espaço físico (pode ser dividido com a Saúde); 

- rádio; 
telefone; 
carro traçado com rádio; 

- combustível e manutenção de veículo. 

b) Núcleo de Apoio em Juína (já existente): 
- uma equipe inter-institucional (FUNAI e IBAMA); 
- reforço administrativo; 

despesas de escritório; 
- carro traçado com rádio; 
- combustível e manutenção de veículo. 

e) ADR de Cacoal: 
- uma equipe inter-institucional (FUNAI e IBAMA); 
- reforço administrativo; 
- carro traçado com rádio; 
- combustível e manutenção de veículo. 

d) Recuperação de 8 postos indígenas: 
- fixar o pessoal existente e completar o quadro; 
- 8 rádios; 
- 8 carros traçados; 
- combustível e manutenção de veículos; 
- custeio dos postos indígenas. 

e) Articulação com o IBAMA e Polícia Federal (pessoal e legal) 

1.2. Desintrusão e Fechamento do Garimpo Roosevelt 

a) Instalação e manutenção de 5 barreiras: 
- Maria Rata (6 Policiais Civis, 2 FUNAI, 10 

Policiais Federais); 
- Bradesco (4 Policiais Civis, 2 FUNAI); 
- Brechó (4 Policiais Civis, 2 FUNAI); 
- 14 Abril (4 Policiais Federais, 2 FUNAI); 
- Aldeia da Ponte (João Bravo) (4 Policiais Civis, 

2 FUNAI); 
- 3 Toyotas com rádio; 
- 5 rádios. 

b) Base no Baixão do garimpo: 
- alojamento; 
- rádio; 
- 3 Toyotas; 
- pessoal (4 FUNAI e 15 Policiais Federais); 
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e) Base em Pimenta Bueno (RO): 
- espaço físico; 
- pessoal {2 auxiliares administrativos); 

1 Toyota com rádio. 

2. Comunicação Social 

Desenvolver uma campanha de esclarecimento, de cunho 

informativo e dissuasório, dirigida à população em geral dos 
Estados de Mato Grosso e Rondônia, abordando a ilegalidade 

de garimpas e atividades madeireiras em terras indígenas e 

as sanções cabíveis. Ao mesmo tempo, divulgar as ações 

governamentais em curso e suscitar a solidariedade ao povo 

Cinta-Larga. Instrumentos e meios a serem utilizados: 

- produção de peças publicitárias para rádios, jornais 
e televisão; 

- redação de informativos e releases para divulgação em 
programas locais de rádio e televisão; 

- impressão de folders, adesivos e camisetas; 

elaboração de material didádico para escolas nos 
municípios do entorno das áreas indígenas; 

promoção de reuniões e audiências públicas nos 
municípios do entorno, contando com a participação de 
lideranças Cinta-Larga. 

O Programa de Comunicação Social será desenvolvido por 

meio da contratação de um jornalista, caso não haja 

disponibilidade nos quadros dos órgãos envolvidos. Deverão 

ser contemplados os serviços de mídia e editoriais, a um 

custo estimado de R$ 30.000,00. 

3. Diagnóstico Sócio-Econômico e Ambiental 

Realização de um diagnóstico rápido e participativo 

considerando as condições atuais da população Cinta-Larga 

(social, cultural, econômico, educação, saúde), a situação 

ambiental (impactos, potencialidades, alternativas) e as 

ocorrências relacionadas à regularização fundiária (picadas 
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e marcos demarcatórios; invasões; demandas territoriais; e 

ações judiciais). O Diagnóstico deverá subsidiar a 

elaboração de um Plano de Gestão Territorial, com o objetivo 

de fomentar o desenvolvimento sócio-econômico, a valorização 

cultural e a proteção territorial das áreas Parque do 

Aripuanã, Roosevelt, Serra Morena e Aripuanã. 

Para tal fim, serão contratadas consultorias 

qualificadas (um antropólogo; um indigenista; um engenheiro 

florestal ou biólogo; um agrônomo; e um geólogo), que 

executarão os trabalhos num prazo de 3 meses, sob a 

coordenação do Ministério de Meio Ambiente e FUNAI. Os 

estudos atenderão aos seguintes passos metodológicos: 

levantamento das fontes secundárias e identificação das 

variáveis relevantes; aquisição das bases primárias de 

informação já existentes (zoneamento ecológico-econômico, 

imagens de satélite e sensoreamento remoto) ; trabalhos de 

campo setorizados; e elaboração de diretrizes e propostas. 

Para a realização do Diagnóstico serão destinados R$ 

100.000,00. 

Concomitante às etapas do Diagnóstico, serão 

identificadas sugestões e recomendações para atividades de 

apoio localizado, tendo em vista a retomada das atividades 

produtivas e a recuperação ambiental. 

4. Programa de Segurança Alimentar 

Tendo presente a atual dependência econômica das 

comunidades Cinta-Larga, compreende-se a necessidade de 

implementar um programa voltado ao abastecimento alimentar 

durante o período de transição. Os recursos alocados devem, 

num primeiro momento, estimular e fomentar as atividades 

produtivas nas aldeias, em particular a retomada das 

práticas agrícolas, e, quando necessário, servir para a 

aquisição de itens complementares à pauta alimentar. Tais 
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ações objetivam proporcionar maior segurança alimentar, 

garantindo 

quantidade 

a produção e a aquisição de alimentos na 

e na qualidade necessárias, de modo a romper o 

ciclo pernicioso de dependência de industrializados de baixo 

valor nutricional que madeireiros e garimpeiros fornecem. 

Entre outras iniciativas para a retornada das roças de 

subsistência, sugere-se a realização de um concurso entre as 

3 3 aldeias para as melhores e maiores roças. Parte dos 

recursos devem ser investidos, portanto, nas atividades de 

assistência técnica, preparo do solo, aquisição de sementes, 

plantio e colheita. Durante os meses entre o preparo das 

roças e a colheita ou para aldeias mais carentes, deve-se 

assegurar o fornecimento de alimentos em caráter 

suplementar e ernergencial. O custo estimado para este 

Programa é de R$ 150.000,00. 

5. Programa de Saúde 

Serão indicadas abaixo as recomendações para 

redirecionar as ações da FUNASA junto aos Cinta-Larga, tendo 

presente as demandas e reclamações apresentadas pelos índios 

e a avaliação do Ministério Público Federal. Cabe à FUNASA 

viabilizar o aporte orçamentário adicional para: 

- estabelecer o Programa de Saúde específico para os 
Cinta Larga, contando com médico e assessoria 
especializada; 

- priorizar as ações de infra-estrutura e saneamento; 

proporcionar as intervenções curativas, consultas, 
visitas e tratamentos nas aldeias de modo direto e 
continuado; 

contratar e acompanhar auxiliares e técnicos de 
enfermagem para 11 aldeias; adquirir motocicletas 
para deslocamento entre aldeias; estimular o 
interesse e capacitar os agentes de saúde indígenas; 

readequar o Programa de Capacitação e Formação de 
Agentes Indígenas de Saúde, contando com assessoria 
antropológica e pedagógica qualificada; 
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- realizar inquérito de DSTs, em caráter emergencial, 
em todas as aldeias; 

- monitorar a qualidade da água servida; 

- construir postinhos de enfermagem e de referência em 
11 aldeias; 

- apoiar as ações de fomento a roças e de suprimento 
alimentar; 

concluir com urgência a construção da Casa de Saúde 
Indígena de Aripuanã, MT; 

estudar a oportunidade de conclusão imediata e 
recuperação de pistas de pouso, para uso exclusivo de 
FUNASA, FUNAI e ações assistenciais. 

6. Programa de Educação 

Os Cinta-Larga ainda não dispõem de qualquer projeto 

educacional consistente, que atenda seus interesses 

coletivos, valorize suas perspectivas culturais e incremente 

suas potencialidades individuais. A maioria quase absoluta 

da população jamais foi sequer alfabetizada. Muitas famílias 

migrararam para a periferia das cidades apenas em busca de 

educação para os filhos. Das oito escolas municipais 

instaladas nas aldeias, apenas quatro funcionam 

precariamente. Diante deste quadro, serão consideradas as 

seguintes propostas: 

agendar reuniões de técnicos do Ministério da 
Educação com os responsáveis das Secretarias 
Estaduais de Educação de Rondônia e de Mato Grosso e 
das Secretarias Municipais de Educação; 

- proporcionar condições imediatas para o funcionamento 
e a manutenção de oito escolas nas aldeias; 

realizar um diagnóstico preliminar da situação 
escolar, através de reuniões com pais, alunos, 
professores e técnicos de educação dos municípios; 

- inventariar e contribuir para a adoção de um padrão 
ortográfico que facilite a escrita e o uso da língua 
materna nas escolas; 

elaborar um projeto de capacitação dos professores 
indígenas; 
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- incentivar a implantação de projetos pedagógicos nas 
escolas, de modo a proporcionar a alfabetização de 
crianças, jovens e adultos. 

Para as atividades de articulação entre as instâncias 

federal, estaduais e municipais, o diagnóstico preliminar e 

a manutenção imediata das oito escolas serão direcionados 

recursos no montante de R$ 100. 000, 00. Quanto às demais 

ações, incluindo o projeto pedagógico, a formação de 

professores etc, estas serão cobertas com recursos 

exclusivos dos orçamentos municipais, estaduais e federal 

vinculados à Educação Indígena. 

7. Infra-Estrutura e Coordenação 

Especial a tenção deve ser dada à coordenação e 

articulação entre todos os órgãos envolvidos. Ao mesmo 

tempo, deve-se promover a participação das lideranças e 

comunidades Cinta-Larga, através de reuniões e assembléias. 

O empenho de todos e o esforço conjunto é fundamental, nas 

atuais circunstâncias, para o cumprimento das recomendações 

aqui emanadas. 

Do mesmo modo, a recuperação das estradas de acesso e 
pistas de pouso permitirá que as aldeias sejam beneficiadas 

com obras 

providenciar 

(tratores, 

de saneamento e demais serviços. Deve-se 

a perícia de equipamentos apreendidos 

skiders, pás, patrolas), avaliando-se a 

oportunidade de utilizá-los na recuperação dos acessos. 

Os órgãos federais deverão enviar uma recomendação aos 

Municípios de Aripuanã, Juína e Rondolândia, no Estado de 

Mato Grosso, e Vilhena, Espigão D'Oeste e Pimenta Bueno, em 

Rondônia, para suscitar a realização de audiências publicas, 

com vistas à elaboração de planos de aplicação para os 

recursos oriundos do ICMS Ecológico. Desta maneira, as 

melhorias de infra-estrutura, estradas, bueiros, pistas, 
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pontes etc, poderão ser executadas já em 2002, garantindo-se 

a assistência à saúde, a educação e demais serviços nas 

aldeias mais distantes. 

IV. ORÇAMENTO 

1. Programa de Vigilância e Fiscalização 

Fundação Nacional do Índio - FUNAI 

a) PESSOAL (3490-14 e 3490-36) 
3490.14 3490.36 

FUNAI 15 NM X 210 5 NS X 210 Diária Colaborad 
dias dias or 

180.432,00 72.156,00 
252.588, 

00 

245.380,8 
o 

216.518,40 28.862,40 
POLICIA 18 NM X 210 2 NS X 210 
CIVIL dias dias 

216.518,40 28.862,40 
NM = R$ 57,28; NS = R$ 68,72 

b) PASSAGENS (3490-33) 
!Passagens e sobrevôos 1 36.000,00! 

e) SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA TRIBUTADO 
CONSTRUÇÃO DE UMA BASE DE VIGILÂNCIA 20.000,00 
(3490-36) 
SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS 122.500,00 
{3490-36) 
ENCARGO TRIBUTÁRIO INSS 28.500,00 
(3490.47) 

Subtotal tributado 170.999,92 

d) MATERIAL DE CONSUMO (3490-30) 
Peças de reposição 105.000,00 
viaturas/equipamentos 
Combustível e lubrificantes 56.000,00 
Material de campanha e medicamentos 35.000,00 
Material fotográfico 4.000,00 
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Gêneros alimentícios p/índios 70.000,00 
Utensílios de cozinha/acampamento 10.000,00 

Subtotal 280.000,00 

e) SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (3490-39) 
Reparos mecânicos diversos 110.000,00 
Serviço de revelação e reprográfico 6.000,00 
Refeições/marmitex apoio em trânsito 40.000,00 
Frete 35.000,00 

Subtotal 191.000,00 

f) MATERIAL PERMANENTE 3490-52 
Aquisição de 03 viaturas utilitário 195.000,00 
4x4 com guincho 
Aquisição de 02 motores de popa 15 HP 12.000,00 
Aquisição de 02 barcos de alumínio 6m 11.000,00 
06 rádios transceptores com kit placa 33.000,00 
solar/bateria 
01 computador com impressora e 5.000,00 
scanner 
01 fax 1.000,00 
02 telefones 160,00 
Material de escritório 4.000,00 
Mobiliário e material de cozinha 3.000,00 

Subtotal 264.160,00 

1.1. Orçamento geral da FUNAI 

Diárias 252.588,00 
3490-14 
Material de Consumo 280.000,00 
3490-30 
Passagens 36.000,00 
3490-33 
Serviços de Terceiros Pessoa Física 387.880,72 
3490-36 
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 191.000,00 
3490-39 
Tributação INSS 28.500,00 
3490-47 
Material Permanente 
3490-52 264.160,00 
TOTAL GERAL ATÉ DEZ./2002 1.440.128,72 
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Departamento de Polícia Federal - DPF 

a) DIÁRIAS: 

PESSOAL DIÁRIAS VR UNITARIO DIARIAS SUB TOTAL 
NECESSÁRIO (R$) (R$) 

30 APF 57,28 51.552,00 
2 DPF 68,72 4.123,20 

TOTAL - Diárias 55.675,20 

b) PASSAGENS: 

PASSAGENS AÉREAS VR UNITARIO VALOR TOTAL DE AÉREAS (R$) 
(R$) 

1.035,00 30 PASSAGENS 
TOTAL - Passagens 33.120,00 

e) USO DE AERONAVE: 

Helicóptero: estimativa de 3 horas/dia, sendo o valor 

unitário de R$ 900,00/h, perfazendo um total diário de R$ 

2.700,00, correspondendo a um valor mensal de R$ 81.000,00. 

d) SUPRIMENTOS DE FUNDO: 

Total de R$ 21.000,00, distribuído em combustíveis (R$ 

7.000,00), manutenção de veículos (R$ 8.000,00) e serviços 

de terceiros (R$ 6.000,00). 

1 .2. Orçamento geral da DPF 

ELEMENTOS DESPESAS (R$) 
DIÁRIAS 55.675,20 
PASSAGENS 33.120,00 
HELICÓPTERO 81.000,00 
SUPRIMENTO DE FUNDOS 21.000,00 
TOTAL MENSAL DOS CUSTOS 
OPERACIONAIS 190.795,20 

TOTAL GERAL ATÉ DEZ./2002 1.335.566,40 

1.3. Custo Total do Programa de Vigilância e Fiscalização 

INSTITUIÇÃO VALOR (R$) 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - FUNAI 1.440,128,72 
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL - DPF 1.335.566,40 
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CUSTO TOTAL DO PLANO EMERGENCIAL (FUNAI + 
DPF) 

2.775.695,12 

FALTAM OS ORÇAMENTOS DETALHADOS PARA: 

2. Programa de Comunicação Social 

(FUNAI) : R$ 30. 000, 00 

3. Diagnóstico Sócio-Econômico e Ambiental 

(MINISTÉRIO DE MEIO AMBIENTE E FUNAI): R$ 100.000,00 

4. Programa de Segurança Alimentar 

(FUNAI) : R$ 150. O O O, O O 

5. Programa de Saúde 

(FUNASA) 

6. Programa de Educação 

(MEC E FUNAI): 100.000,00 

7. Infra-Estrutura e Coordenação 

? : ? 
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