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Senhor Sub-Procurador,

Em atenção a solicitação de Vossa Excelência, contida
no OF. N2 766/SECODID, datado de 06.06.96, cumpre-me informar a essa 
douta Instituição que as denúncias assacadas pela Entidade AWARU Comissão 
de Apoio Indiginista ao Povo Nhambiquara contra a minha pessoa, na qualida 
de de Governador do Estado de Mato Grosso, não condiz com a realidade, 
porque em nenhum momento interferi no sentido de obstar o cumprimento da 
medida liminar concedida aos fndios Nhambiquara da área SARARÉ pelo MM. 
Dr. Juiz Federal do Distrito Federal, e muito menos concedi autorização para 
que se procedesse trabalho de extração de substâncias minerais na área do

corrência de um acordo havido entre a Mineradora Santa Elina Indústria e Co 
mércio Ltda. e a Cooperativa Mista dos Garimpeiros e Produtores de Ouro do 
Vale do Sararé, sendo que o Governo JAYME CAMPOS somente veio a se ins 
talar em Mato Grosso a partir de 15 de março de 1991. Em assim sendo, res 
ta evidenciado que nenhuma participação tive quanto a esse lamentável even 
to da exploração garimpeira na área SARARÊ e somente venho me empenhan 
do no sentido de acabar de vez com a garimpagem naquela área específica, 
em estreita cooperação com a União Federal, mormente em se sabendo que a

Excelentíssimo Senhor
Doutor ÁLVARO AÜGÜSTO RIBEIRO COSTA
Digníssimo Sub-Procurador Geral da República 
BRASÍLIA - DF.

Vale SARARÉ.
Esclareço que a exploração da área do SARARÉ, por 

garimpeiros, data do ano de 1990 e teve o seu início no mês de maio, em de
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ação garimpeira adentrou aos limites da área indígena SARARÉ com sérios e 
danosos prejuízos para os índios Nhambiquaras que alí vivem. O meu Gover 
no está ciente da sua responsbilidade constitucional de participar ativamente 
na defesa e proteção dos bens dos índios, daí o seu posicionamento intransi 
gente no sentido de se buscar a imediata liberação daquela parte do territó 
rio indígena dos efeitos nocivos da ação garimpeira como, também, dos entor 
nos do mesmo território silvícola. Para se lograr tal desiderato, mantive os 
contatos necessários com a FDNDAÇÀO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, além 
de outros organismos da área federal envolvidos na questão e o resultado al 
cançado foi bastante animador, uma vez que se conseguiu, sem maiores trau 
mas não só para os índios como para os garimpeiros e para a própria sociedade 
envolvente, a evacuação completa de todos os garimpeiros e de seus equipa 
mentos de trabalho não só de dentro da área indígena SARARÊ como dos 
seus entornos, com mantença de um contingente da Polícia Militar do Estado 
na área, a fim de se evitar que venha a ocorrer um, possível retorno de pes 
soas na área do SARARÊ. Hoje a situação na região é de total tranquilidade, 
sem a presença física daqueles trabalhadores do garimpo.na região, com os 
índios Nhambiquara desfrutando do seu habitat natural na mais perfeita har 
monia e sem qualquer molestaçao por parte de quem quer que seja.

Sobre o tao propalado acordo de cavalheiros que o 
meu Governo celebrou com a classe garimpeira, com a concessão de um prazo 
de 60 (sessenta) dias para que houvesse uma retirada ordeira e amigável de 
todos da área de garimpo do SARARÊ, para um melhor sopesamento por par 
te de Vossa Excelência sobre as razões que me levaram a assim proceder, to 
mo a liberdade de anexar ao presente, cópia do expediente elucidativo do fato, 
endereçado pelo Governo de Mato Grosso, através da sua Secretaria de Esta 
do de Justiça, ao Senhor Presidente da FUNAI, em Brasília, como, ainda, 
dos apelos recebidos dos mais diversos segmentos representativos do Municí 
pio de Pontes e Lacerda, deste Estado.
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Certo de haver atendido o que me foi solicitado, apro 
veito do ensejo que se me oferece, para formular a Vossa Excelência os meus 
protestos de estima e real consideração.

j a y m b w e r í s s i m o/de c a m p o s
Governador do flSstado de Mato Grosso
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