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Nl'T •. UAHrA AIJX.ILIADOHA ---- ..•......• ~- 

ADil p~l.::. 0-:..:..1.'.~~~l~,;,.Jv.i Jç.1, Ol1t:.1 tÃ\·~v C\u .. n.t.i.·t! i fbnuiondn.o ~tn11;r:lqu10 

MachudQJ no 1íltimo ãta 16,05.92. E'.n levantamento efettm,do junto 

ao ga nímpo da vt,Jva o mesmo constatou a p re se nça de 25 dragas e 

ap roxí.maôamerrte 200 ga:d .. mpe í.ro s , O g1:1.I'impo se encontra a. 2Kms • 

do Rio Sa.raró, divisor da Jt'.l'.'Cf! Ind{gena. 
A Pl'Op.:d..etc:Cria da Fazenda Papagaio, Regina Maura 

1 Ç ~· FfJl'.l.·ci:r~ .• ~\vnà.o;:, RO l onnl i v,;=: ri l,Mln g11 ri m'(lr.,. f'~:-( a oo r-d o oom 

gr-trimpel l'.1)S pa ra exploração de: ouro er;i 500 he e tare~ na cita.da t 

loa gariJn.poiz:-oG· em Porree e e Lace i'ôa , de que a M'inera.áora Santo. 

l~li na. está }?ropondo aco ndo com l~ar1mpci roo expul.ao s re ce n temen 

tE;11. PfiJ.'O- ti.loc::J-loH mm mareA.T1fi 1iíl nnrrPgn. ,10 Ba nha do , t~ml:1oóm 1 

Solj citamos q,tH~ os Setores Comp$terrtes da ADM.o 

Contral em J3ras{lia agilizem vrgente:mente seus técnicos no ecn 

·tiv-a de regul,o.r.i.zç3.ç~fo ~d~1tni ritraM Vn,, i:f,ni;n do [r.irlmpo da v1,Jva, 

quanto do c&rrego Bunbaüo cm ele qua lqne.r- ou t ro po nüo nos e ntor 

•.. 
A me ema solici tu.ç:ao vale para e IBAMA, para que 

E). ATIM .• Central.. do Ch:tf<Ío inte rc~aa junto a Superintendência de 

Cuiabá, pa:ru que seus td'cntcot1 ajam com mais p re otoza e de te:t.ni 

nação no cump1:irne.nt.o do seus de ve re a f'unc'í o 110.i s, a:fim de não ser 

necasmh,·io der~unciá-loa junto a. Procuradoria da Rcpltfblj .. ca, 
Ate noi o oame D te .ln ( ~:.._ . \ ..,.. .z: 

- Ç,/~ (A'v<r -=l'ó,v\JO 
n,elo ~ ~CIO 
.• a.,. Jl•ofn•I ABltJV!t.\. 

· J> •. au1r1. .i~ ~•-"7.,1 
----------..:-..-,.-.- .. - .•••..••••••. "'!' • .'!!'~ 



MINIS-Y-~mo PA. .JUSTIÇA 

Pund<1(llc, Nac+enal do fodlo 

Cvhtr.â-Mt., lB de Mato d~ 1992. 

CT.NQ~GAB/GT/ADR-CUIABÃ 

tlm~ Sr. 

Jost DA SILVA LUZ 
CHEFE DO SERVIÇO DE M!NERACÃO/DNPM/MT 

NESTA 

Sr. Cheh, 

Foi constatado um novo foco de atividade ilegal, 

conhecido como "Ga.~itt1po ds. Viúva" na margém direita, no sentido montante do rio Sa 

raré, diviaa natu~al da AIN Sararé. 

Preocupa-nos o não ordenamento e fiacalizeçâo 

désta nova atividade garimpeira, apesar da mesma se encontr~r fora de nossa jur!e • 

diç.Ão ele fere frontalt!.:ir:tte a Lei 7805/89, bem como a Re8oluçâo do Conama. n9 013 de 

06/12/90 e R@aolucão Consema n2 017/91 de OS/08/91, que sasegur•m uma proteção esp! 

cial &os EntornQS (10 Km) das Áreas de Preservacão Permanente, éxpondo novamente a 

peTigo iminente a Comunidade Ind!gena Katitaulhu. 
NA oportuni~~dA reiterAmos rtossa eol!citacão dos 

bons p~éstimos deeae coneeituado ÕrgãosFederal e renovRmos oR protesto8 de coneide- . raçao@ apreco. 

Atenciosamente. 

~-,,,;..:? 

7'1rr,;<rm{{; f:~·/:9'"~ ·:5,rn/c,, 
ldm. Rc,iona! il''!~I • ~r11 .1 ;:1·i~1.á 

rr n' ~:.i1 ··-i •·· ··, 

R. Coman•~ant~ Costa, 1.655 
B11Jrro Po.rto 

CEP 78.04(1 Cu:abá • MT. 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

OFICIO OMME/MT n9 156/92 EM, 20 / 05 ! 92 

[10 Chefedo Serviço de Mineracio/Oelegacia do MME/MT 

ENDERF.ÇO: Rua da F~, 177 - Jardim Primavera - Cuiabi - MT 

AO IlmQ Sr. Dr. Arthur Lobo Filho - Superintendente do , 
Departamento de Pol1cia Federal 
,i E n e a m i n h a 111 e n t o 11 

, f a z J\i,SUNTO: 

Senhor Superintendiente. 

Te~do em vista a realizac~o de trabalhos de 
extraçio de substincia minerais sem a competente concessão 
ou permissão na localidade denominada "Garimpo da Viuva", M~ 
niclpio de Pontes e Lacei·da-MT~ e em cumprimento aos termos 1 

do §19 do artigo 22, do Decreto nQ 98.812, de 09 de Janeiro 
de 1990, que regulamentou a Lei nQ 7.805, de 18 de Julho de 
1989, publicado no Diârio Oficial da União d~ 20 de Julho de 
1989, Ancílminhamos a V,S8., c5pia do expediente da FUNAI para 
conhecimento e adoçio das pi·ovidências atinentes a esse Depa! 
tamente. 

Sem mais, aproveitamos o ensejo para reno 
var nosssos protestos d~ consideracâo e estima. 

3 



OFICIO DMME/MT n9 157/92 

oo Chefe do Serviço de Mineração DMME/MT 

EM, 21 de 1992. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

ENDEREÇO: Rua da Fê, 177 - Jardim Primavera - Cuiabã-MT 

AO Administrador Regional da FUNAI~MT 

ASSUNTO: Informação (FAZ) 

Em atenção ao CT nQ 008/GAB/GT/ADR, cumpre-nos in~ 
formar V.Si?, que o Decreto 98.812, de 09.01.90, que regu1amentou a Lei n9 
7.805/89, estabelece: 

Art. 22 - A realização de trabalhos de extração de substâncias mj 
nerais sem a competente concessão, permissão ou licença! consti 
tui crime. sujeito a pena de reclusão de três meses a três anos e 
multa. 

§ 19 - Constatado, ex-officio ou por denuncia, a situação pre 
vista neste artigo, o DNPM comunicara o fato ao Departamento de 
Polícia Federal - DPF, para a instauração do competente inquêrito 
e demais providências cabiveis. 

Portanto, constata-se que o exercício da atividade 
de garimpagem sem a devida habilitação ê crimet e nessa circunstância, a atri 
buição deste Departamento ê tão somente dar conhecimento dos fatos ao Depart~ 
mento de Policia Federal, conforme preconiza o§ 1Q do Art. 22 do supra cita 
do Diploma.Legal, procedimento este adotado atraves do Oficio DMME/MT nQ 156/ 
92 (cõpía anexa). 

Ao ensejo~ apresentamos os consi 
deração e apreço. 

Chefe do SEMIN/DMME/MT 

IlmQ Sr. 
ARIOVALDO JOSt DOS SANTOS 
Adm. Reqional da FUN~I 
CUIABÃ -- MT , 

r.1:r:~1~...,..E:-: .. 0 ~.t. t~ .. ---- "'. 
f'Ll·.:.·.ç;.J Et,_:, ~._; ~- -~:..-r.J.;f 
-,.,,,, r: r / ··' ·:, -.,::.:,.- ,~ ... :.:....; .. ,, !5 

i-.:o,c_c:..o t~· /).. 
étvl .. l) ') t~,---. ·········: ~--:~··g·ry·- 

... O(.OL .. ;J3-5:-. . ... /2':._ 
-·····---·= ./C ~ 



Cuiabi, 25 de maio de l.992 

OF. NoÜ\ ,(ASS. JlJR/ADR/CGB/M'l'/FtTNAI. 

Exmo. Sr. Secretário. 

A vista do contido nos ofícios no 157/92 e 

156, todon ox azado s pelei Di~JH:! (ci.n~!-:0), ao La.c a t amo s o espf:Oic1l 
ob:,i;quic., df:! V.Exa, no ae n t Ldo de fazer cessar a atividade ga 
rimpeira ~xercida Qo arrepjo da lei. 

Há de se $alientar ainda, que essa ativid&de 

constitui ainda sérios riscos ã Comunidade Inà!g~na NAMEIKWA 
RA, da ~rea Indígena Survr~, na medida em que localiza-se no 

entorno da referida Ârea Indígena, a exemplo éio triste episó 

dio causado pela garimpa~em no interior da GLEBA SARARf., Muni 

c.i,pi.13 rle Pontes e Lacérda neste Estado. 

ção e apr~ço. 

Ao enseJo renovo os protestos de considera - 
1 
1 

EXMO. SR. DR. 
EUCÃRIO ANTUNES DE QUEIROZ 

SECRE'I·!.RIO DO MEIO AMBIEN'l'E 

ESTADO DO MATO GROSSO 

N E S T A ---..-.- 
fJ,-ir,11t1./J,:, 9c.~J ,\.:, -~n,•l1i~ 

Adíli- l!euio11~i rtHtAI • .:cr. I -·~léli8 
PP 11• 3Cl2 d.11 i 6.:::;;,•2 

5 



. - ;;· · .. 
'• .. 

. i /:: i 
. 'l 

.<.·11 
; .. 

: ,·; .. i 
:, '-j 

:·.· 

• :, ,,_,. ~I •,• • •• ' ,,. '4 ,. ~ .... ~ •.. • .. ' .. ~ .. ·--, ~- .:~ :· = .•. -.. : : .. :.. ...•• !' 
t , 
12 

/'.' ,/ 

'··~ . •· 
ú J 

1- r. I 'l>v, /l.J.."v'.~c..ir 
~. ~-u.rl-k\~ \ 

'. 
GA 
6)3100+ 
1) ER 

f-: 

~ 

~ NR 056'/:GAR/:ADR,/CGA DE 200592 PT 'INl=QRMO FOI PEAL:IztDA EM 130592 11F.U- 
Nl.A() ENTPE· P[PPESHJTANT.ES MI:NERAÇAO SAtHA EL'.lNA VG SEC"1E·T/.PJ.II DE·/,/ l 
ESTADO DA JUST'JÇA VG ME:TAMAT VG FUNA·I VG GAP'JMPE'IJ;>OS o r D()rHF.S ET :/•/. l'~ 
LACEQD4 ET s·!lll[')JCAT•O DOS GEP'IMPE;JROS OE N:ATíl GPOSS() Pl!PA ADRF.SEIHA·- ti 
ÇAO E:T AtJAL1JSE DE PROPOSTAS P/\DA ASSE·NTt.MUlTO D_()S GAR'JMPE·IROS DESIN i) 
.TPUSADOS DA AJN SARARE·H PT A MINERAÇAO SAIHA EL'llHJA Pl?OP{)S AO GQ\íEP ,; 
tv O D O ESTA[) O V G A T P A V E S D A M E:T A M fi T V G U ~i A 1' R E A D.E /:, D P O)(' J MA D AME~: TE · /, ( 
·1001;<"000 HEC:T.APE·S NA SE·RPA R-lCAPDQ FPAN(O P/.PA ASSESN·TAMENTO DOS GA 
RI·t,tPftJ'ROS DES:JN,TRUSflO OS ~JA PE.SERV.A PT A P/.PT,IR DE ,100592 REPRESUJ 
T,ANTES GOVER!JQ EST·ADO MATO GROSSO ET GAPIMPE·IPOS DESLOCAPA() PAPA •/tf, 
AQUELA PEGfAO ['Q MUNIC:IP'I{} DE VILA RELA PARA SOt,(1/!fJ (ílNDIÇOES L'()CA 
·IS PT. OUTRA ALTEPNAT,JVA ACERT:AOA PF.L·OS GtP'Jl•iºE·JPOS FOI A DA PEG·IAO 
DA MqA l='UNOO ENTRE A· M.APGEM ESOUfQ[)A DO PJ() GALEPA E·T: A t•~AIJGfM DI 
REl!,T,A DO R 10 GUAPOPEH __ VG QUE· F,ICA.P'JA· A MA.lS DE SO KM DAS AlN S~RARE 
EiT PEQU·IZAL PT TAMAEM ·FO·I PPQPOST() POR GAPIMPE·IPOS ASSESNTAMENTQ :/;/ 
PRÓ)(·I·MQ L:fr'1·JTE: OE·ST,E A:IN SARAREH ENTRE A SEDE DA MirJER.AÇAO SANTA ·li/. 
E·LtJNA E,T o COPPEGO AANHAl>O VG o ur l?EFUTE'I P()R ~E· ·TPAT.AP DE AREA OE 
E·NT,ROtJO E1T sr·GNIFJCAP =r s c o DE' REIIIJVASAO IJA A,'JN PT A lt.E·TAMAT [)E'CL.A-, 
ROU QUE· NES-T·E AN() O MUN°IC'IP:IO DE PQNTES E·T L·ACEP()A COMºPOU ATRAVES1 

00 RA~CO ()0 APAS:'1L: '1600 KG .t>E· OUPO DOS ou'11·1s ESTIMA-SE· QUE UNS 701:;, 

TENHA PPOCEDE'NC'l'A DA Ai!'N SflPAPEH PT' NO E·NTR()N() AINDA ESTAH F'UNc'IO-' 
1 

'NAl~DO O GAP-IMPO D~. VIUVA QUE PPE·C·JSA SEI? DESAT·IVADO URGENTE'í.,EtHE :f,:/ ·~ 
SOB O R,!'SCO ()E: PJ?OVOCAP OlJTRA 'ÜJVASAO NA Jl'p,1 PT OS GAP·P1PE•r'POS MAI-J°l' :·~ 

1FEST,AR 
AMA FAV'()R D( TNSTALillPEM AO L'A·DO 00 GIIP'I'T·lºO ·oA 'VIUVA VG MAS i/• :j/ 

EST.A ALiT,ERNATilVA FIIGUPA MA:1'5 COMO UM TPAMP()L'I'tll PARA PE1!NVA[)'JR A PE- ·;: 
SEfVA QUANDO A. FISCAL'I'ZAÇAO N·AO F(l'I ·r,,A'JS Df Plv':ANENTE· COMO VEM SENDO' ·~ 
FErI·T:A NA ARE·/1 :J'NDIGE·NA PT DIANTE· DA AMEAÇA J.'VIJNENTE DE SE DEFPAGA.R ,íl 
() ASSENT,AMENT·O ·IPREGUL'AR DE G.Afril~PE'IPOS NO F..NTP()N() ()A A"IN SAPARE·H •/ Ji 
VG SE NAO HOUVER CON(OPDANC1IA PARA ASSENTADfM EM LUGARES NEUTPílS C{)MO 
s E p R A Í< 1 e A 11 D o F 11 11 t~ e o E-T A A: I' A . F u N [\ A v G s u G 1 1-' n o u E s E p p o v· 1 D E N e IE o E M 1~ 
BAPGO E·T A SUSPE·NSAO JUD'I·C-IAL DE TODO r r Q,Jt-U:UE~ GAPIMPO NP. AREA 00 h, 
E·N T,0 I? NO 1 0 KM D f. DIVISA D A PESE. P V A S A PAPE f1 ~- "P n V F. l TA N D() PT IA AMA E T [ 
A POL'l·C!,A FEDEPAL. VG QUE J'-H F.STAO n t. J:.'ICCI•·· ~'l SDS AP10VALD0 JOSEH' ~,, 

"l 
!, 

' ' 1 • 



AWAR.U 00556932:1..1887 P.01 

J~AX. NR 017/ ,\1)11 VJ,1{/92 

À pRf,;SIDF'a'lQTA .!!UNAI 

A~~- COORD J:'RO,n~~~os E$PEQIAT:J E GOR11I/J3SB 

!:;~gunno d cc I ti.ruções do Ad.ra.c Re:g:Lonr:,J. de Cuia.há, 

o rnn:~r <lG..JlU01!4 cidad.c J.h~ cno amí.nhou cr,rt~. aflrmar1c10 est8..1- o garimpo 

üa 11Vj:1,Ívo:1 il\f.'.Og"1.tlt:1rmc11.tc ost:abeJ.eciõoa In:r.orruou_ n.im1a o ra.Ccr.tli.o 

servidor C'._l1)..Q o Governo do .:Estudo c1c MT 1 G,trs,vés da se.c:t..,e·ta,:·ia de Se- 

é>, f'cchnt• o Gi taclo garimpoº 
~ ,.No 'êtia 24/0.5/9~_,.em corrcatio radiofô - 

nico mantido com o figente 0o~u'iooa11 t da PolÍ.c;:i_a .Fodere,11 quo nc e t o mo -- 
gt~rança, ccuip~t;Olúe~;eu-· fje 

•.. 
mcrrbo comanda an op()rti,gões "Ln loco11, doclê.t1'0U 

~ 
ou Rad í.cgruma noauo 1 rlotcrminando a rct:l:rnda dos garint:pcix·os não se 
rá obedacid.o" Som~ri:t(~ se o St1.1)c1·:i.n tanrlente ela l'ol:Ícia Fefü1ro.l de Cuia ...• 
bá, S1' º l1r~1.u" Lobo 1 tincBJo.inhtcrt' um FAX nos te sentido 1 sc::.·á. acai:8,dti, 't:o.l. 

dete:rHtimwão" A 1<1~1~enda. aonde os agentes da J?.F <HJ,,.;âo alojados. yossui 

V1~rif':tc~unos J)oie 1 que in;toiam--se novamerrbe os en 

t:i.·avos ~dminist;ro.t:tvos (<~mnpe-tênci.as 1..nstituci:Jn~.i.s 1 llierárquiçns o 

ju:cÍdi.,!as) g_ue Sf:ri1pra. atrasar11 as J;tcô.:i.da,H urgen-tes que fa~mos a cmcaolJ; 

Solicito quo os sc~tores Com_petontcs da Ac.l1~1~ Ccnfa.,al 

so jam mob:I.J.i.z:a_üo:::; l?,;:tra interceder :~un:bo ao JJffP1'1 e 2..- :Polícia 1'e'1e:t:al 

ncat.a C({pita.l.,. 4 fim de que ao j[~ ,i1te:rminado ao sur;erintcndonto ela 

Polícip }1cc1sraJ_ em Cu:Labé. rcpn~:-;::un~ aos seue r;m.bo1~a.tna.dos em campo, or ...• 
dom p::-,1.~a dr;sa,·t.iv~J." o ga:i:·impo da 11Vi1ív.:i, 11 !.'· 

A f<.gili~:mi::ão UlJtJ de itled,irlf.l.s neste sentido f"u.z~-sc 
y -- 

noc~sséria, tcncl.o em viotr;. ~ue oc agentes da P~: que se cncorrírcam err 

c1 , . 1·' . e no J e 1 cem < a ar x.as 
Os e;rr1.~i111pc:i.~:0,:::; cxpu'l,e os da ATN SEJ.re,ré 1 a tu~1mente 

acanpadoe cm J:011:t;cs e J.8cercJe.1 oc·t?io .P·'Jr.;r:±one.ndo cm ·~oaoa os son+í, - 
c1oaJ ameaçando :5.n.va,Jji.~ om Iila.f;s~ o f.r-J.1'inpo d~ 11Vi1.hra,1' 

0 Situação cx.trc 
mamerrtc gi.--avc :reqt:c1.~- mo d.idas u_t·gantes., 

~- ~-- -- 



r'rotoco,o 
IBAMA/DIRCOP 

fundacao N,lClon.il d<> índio 
MINIST~RIO DA JUSTIÇA 

N, o ~'i> '-/ :·, 
Data:/,',· ,;:2 :: -· 

/' Recebld..;--·· >,L__ ·------· 
/ 
I 

A Exma. Sra. Maria Tereza Pádua 
Presidente do IBAMA - Instituto Brasileiro de Meio Ambiente 
e Recursos Naturais Renováveis 
SAIN Av. L-4 Norte, Edifício Sede, nesta Capital 

Vimos, pela presente, expressar nossas profundas 
preocupaçôes com o desenvolvimento de atividades garimpeiras 
ilegais e irregulares nos entornes da Area Indígena Sararé, 
no Estado do Mato Grosso, onde vivem os índios Nambiquara, 
sub-grupo Katitaurlu ou Sararé. Apesar de a operação de 
retirada dos garimpeiros da Area Indígena Sararé já ter sido 
realizada, e portanto, cumprida a decisão judicial da 9a. 
Vara Federal do Distrito Federal, recebemos a triste noticia 
de que a Policia Militar do Estado do Mato Grosso e a 
Policia Federal se limitaram a transferir os garimpeiros 
para outros pontos no entorno da área indigeno. 

A situação na área é extremamente grave e tensa, e já 
fomos informados de que os garimpeiros pretendem, assim que 
a Polícia Federal deixar o local, simplesmente voltar a 
garimpar nas margens do Rio Sararé, invadindo novamente as 
terras de usufruto exclusivo dos índios Sararé (-para t an t o , 
basta que atravessem o rio). Os novos foco~ de garimpo 
situam-se a aproximadamente 2 km da área indígena. Além de 
constituírem uma ameaça seríssima à sobrevivência física e 
cultural dos índios Sararé, eles são absolutamente ilegais. 

As infrações à legislação ambiental são evidentes: 
destruição de matas ciliares, desmatamento maciço e 
indiscriminado, assoreamento e poluição dos rios e córregos 
com óleos e graxas, uso indiscriminado e não-autor·izado do 
mercdrio, abertura de enormes e profundas crateras nas 
margens do rio, formação de lagos altamente propensos a se 
tornarem focos de disseminação de doenças, (os surtos ele 
malária e outras doenças se agravam assustadoramente, sem 
falar que a ação tóxica do merc~rio representa um dos mais 
graves problemas de contaminação do homem e do meio 
ambiente), e poluição sonora em nives insuportáveis. A vasta 
poluição ambiental atinge tudo: rios, flora e fauna, e não 
pode ser tolerada pelo IBAMA, órg~o executor da Polític~ 
Nacional de Meio Ambiente, a quem c omp e t e punir os 
infratores da legislação ambiental. 

Lembramos que as áreas indígenas são de preservação 
permanente, e portanto, qualquer atividade qua possa afetar 
a biota, num raio de dez quilGmetros de distância das 
mesmas, deve~io ser obrigatoriamente licenciadas pelo órgão 
ambiental (nos termos da Resolução CONAMA nQ 013 de 06 de 
dezembro de 1990). 

Estamos particularmente preocupados com o chamado 
"Garimpo da Viúva", que tunciona a pleno vapor a menos dE.. 15 
minutos de barco da barreira montada pela Policid Militar e 
pelos agentes do IBAMA e da Policia FedGral (deslocados parct 
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Fundacao NJc,onal do lnd10 
r,4IN1S1'ÉRl0 DA JUSTJÇA 

a área para cumprir a medida liminar concedida pela 9a. 
,Federal do DF). O "Garimpo da Viúva" funciona em área 
particular, na "Fazenda Papagaio", na margem direita, no 
sentido montante do rio Sararé, divisa natural da Area 
Indígena Sararé, em flagrante violação à legislação 
minerária e ambiental. De acordo com a Lei 7.805/89, as 
atividad8s garimpeiras só podem ser desenvolvidas com 3 

autorização do DNPM, através de "permissão de lavra 
garimpeira'', e com prévio licenciamento do órgão ambiental. 
Os garimpeiros não têm nem uma coisa nem outra, e praticam, 
permanentemente, crimes e infraçôes ambientais. 

Ficamos estarrecidos ao tomar conhecimento do ''termo Je 
compromisso" (anexo), através do qual o p r op r í e t.á ri o d a 
Fazenda Papagaio, Ricardo Cunha Ferreira, autoriza os 
garimpeiros a explorar ouro em uma parte da gleba. 
(logicamente, o órgão público encarregado de permitir l~v,~ 
garimpeira. ainda que em terras particulares~ é o 
Departamento Nacional de Produção Mineral). Mais grave aind~ 
é o fato de que o termo de compromisso é assinado por dois 
funcionários do Ibama: Haroldo Fleury cabral, respons~v~l 
regional pelo Posto Florestal do Ibarna em Cáceres (MT) e 
Roberto Ribeiro Castellion, agente de Inspeção de.Pesca, que 
deram o seu aval a uma atividade absolutamente il~gal. 

Diante do exposto, vimos, pela presente, solicitar a 
V.Exa. que determine a seus funcionários in loco que exe1·ça11, 
efetivamente o poder de policia do IBAMA, principalmente nos 
entornas da Area Indígena Sararé, punindo, ~om rigor. os 
infratores da legislação ambiental, atrav~s da lavraturd de 
autos, imposição de multa, apreensão de equipamentos e 
materiais utilizados na prática de infraç3es ambientais e 
todas a s demais me d i d.aa administrativas, cíveis e pe na i e 
visando a preservação do meio ambiente e a punição dos 
responsáveis. Finalmente. alerto que a situação é de extrem~ 
gravidade, e que as sérias consequências 3mbientais, sociais 
e sanitárias da garimpagem ilegal exigem medidas urgentes e 
imedi.atas. 

~#r~ 

~/Sydney Possuelo W Presidente da FUNAI 


