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15 de Abril de 1992

1 l rno . Sr.
Lewis T. Preston
Presidente
The World BanK
1818 H.Street,
N.W.
Washington, D.e. 20433

Prezado

Senhor,

Na qual idade de organizações dedicadas à defesa dos
direitos e interesses dos povos indígenas no Brasi 11
vimos,
pela presente, expressar a nossa preocupação com a dramática
situação vivida pelos índios Sararé ou Katitaurlu -um dos
sub-grupos Nambiquara- , habitantes da Area Indígena Sararé,
no oeste do Estado de Mato Grosso. Eles habitam a área de
influência do Projeto de Manejo de Recursos Naturais do Mato
Grosso, que o governo estadual
apresentou ao Banco Mundial
com ·pedido de financiamento. Os graves problemas enfrentados
por este grupo indígena foram constatados por uma missão do
Banco Mundial que visitou a área na primeira semana de
outubro de 1991, com o objetivo de avaliar o pedido de
financiamento para o projeto mencionado acima. Nessa
ocasião, foi elaborada uma ajuda memória para o subcomponente indígena, onde constou, entre outros, a
elaboração de um plano de retirada dos garimpeiros invasores
da Area Indígena Sararé como condicionante para a 1 iberação
do empréstimo. Ocorre, entretanto, que o governo do Mato
Grosso tem ignorado, por completo, o sub-componente ind(gena
do projeto, bem como violado abertamente decis~o da Justiça
brasileira que determinou a imediata retirada dos invasores
da Area lnd(gena Sararé. Essa situação tem grave impl icaçôes
para o bom êxito do Projeto de Manejo de Recursos Naturais
do Mato Grosso, que tem, entre seus objetivos principais, a
preservação ambiental e o ordenamento do desenvolvimento
económico.
1. A Area Indígena Sararé foi ilegalmente invadida por
cerca de 6 mi 1 garimpeiros.
Inicialmente, eles ocuparam as
margens do Córrego Agua SuJa, 11mite natural oeste da área,
mas, em pouco tempo, encorajados pela impunidade e pela
inércia dos órgãos OTiCiais, espalharam-se por vários outros
pontos no interior da área ind(gena.

2. Os
garimpagem

o

danos sociais e ambientais
ilegal em terras
indígenas

causados pela
já sêo irreverstveis.

Córrego Agua Suja e o Rio Sararé estão completamente
assoreados, poluídos por óleos e graxas e envenenados pelo
mercúrio utilizado na extração do ouro. Mais de 200 hectares
de floresta e matas ciliares já foram destruídos. O leito
natural do Córrego Agua Suja foi desviado e já não é
poss(vel mais identificar a divisa natural da área. Enormes
e profundos buracos foram abertos na margem do córrego, e se
tornaram focos de disseminação de doenças. Os ru(dos
produzidos pelos motores do garimpo e a contaminação dos
rios impossibi 1 itam a caça e a pesca, atividades essenciais
à sobrevivência dos índios Sararé. Os problemas de saúde da
população indígena se agravam a cada dia: os garimpeiros
propagam doenças às quais os índios são extremamente
vulneráveis e que são desconhecidas por sua medicina
tradicional. De acordo com relatórios de saúde recentes da
Funai (órgão indigenista oficial), 76,5~ da população
indígena Já contraiu malária e 10oz (cem por cento) já
contraiu viroses. A depredação do ecossistema, em Túria
assustadora, atinge o habitat natural dos índios Sararé
e
ameaça gravemente a sua sobrevivência física e cultural.
3. Alarmado com esta situação, e atendendo solicitação
feita pelo Centro de Trabalho lndigenista (CTI) e pela Awaru
-Comissão de Apoio lndigenista ao Povo Nambiquara,
organizações não-governamentais que trabalham com esse grupo
indígena há vários anos, e Núcleo de Direitos Indígenas
propôs, em 16 de outubro de 1991, medida cautelar em nome da
comunidade, contra a Funai, o lbama e a União Federal. Em 18
de dezembro, o juiz Mário César Ribeiro, da 9a. Vara Federal
em Bras(l ia, concedeu medida 1 iminar favorável aos
interesses indtgenas, determinando a estes órgãos que
realizassem, com urgência, a desintrusão da Area Indígena
Sararé, retirando todos os garimpeiros invasores. A Funai, o
lbama e a Polícia Federal foram intimados a cumprir a
decisão judicial em 14 e 15/01/92.
4. Lamentavelmente, enquanto estes órgãos planejavam a
operação de retirada, foram surpreendidos pela not(cia de
que o governador do Mato Grosso, Jaime Campos, havia
anunciado, publicamente, em 10/03/92, a realização de um
"acordo" com os garimpeiros,
permitindo a sua presença na
érea indígena por mais 60 dias (em troca da "promessa"
absurda de que, decorridos estes 60 dias, os garimpeiros

deixariam
a área indígena "pacificamente").
Esse acordo é
absolutamente
ilegal. Ele foi I no entanto,
amplamente
divulgado
pela imprensa,
e levou a um aumento
imediato das
invasões garimpeiras.
Garimpeiros
de várias outras regiões
do pars, ao tomar conhecimento
de que o governador
do Mato
Grosso havia permitido,
publicamente,
a entrada de
garimpeiros
em uma área indígena,
passaram
a se dirigir para
o local. De acordo com os últimos relatórios
da Funai, mais
de 10 motores
de garimpo
("dragas")
têm entrado
diariamente
na Area Sarare,
e as estimativas
são de que, em 60 dias, o
número de garimpeiros
subirá para 10 mi 1. Os invasores
estarão destruindo
os recursos
ambientais
existentes
nas
terras indígenas e ameaçando
a sobrevivência
f(sica e
cultural da comunidade.
5. O acordo feito pelo governador
viola a decisão
judicial que determinou
a retirada
imediata dos garimpeiros
das terras indígenas
e vários dispositivos
da legislação
brasileira.
Sem qualquer
exceção,
a garimpagem
em terras
indígenas é proibida
pela Constituição
brasileira
(artigo
231, §72), pelo Estatuto
do índio (Lei 6.001/73, artigo 44)
e pela Lei 7.805/89
(artigo 23).
6. Além disso, é evidente
que o governador
do Mato
Grosso estabeleceu
esse prazo de 60 dias motivado
pelo fato
de que o Conselho
de Diretores
Executivos
do Banco Mundial
prevê o dia 26 de maio próximo para a votação do
financiamento
para o Projeto de Manejo de Recursos
Naturais
do Mato Grosso
(conhecido
no Brasil como PRODEAGRO,
Programa
de Desenvolvimento
Agroambiental).
Ele sabe que, na primeira
semana de outubro de 1991,
o Banco Mundial
real 1zou missão
de avaliação
do pedido de financiamento
e que, nessa
ocas1êo1 foi elaborada
uma ajuda memória
para o subcomponente
indígena,
onde constou entre outros,
a elaboração
de plano de retirada
dos garimpeiros
invasores
da Area
lnd(gena Sararé como condicionante
para a I iberação do
empréstimo.
Assim, o governador
decidiu
permitir
publicamente
que os garimpeiros
invadam a reserva
indlgena,
roubem e destruam
tudo aqui lo que encontrarem
pela frente,
desde que o façam antes de 26 de maio. Assim, estará
"fingindo"
que cumpre a condição
imposta pelo Banco Mundial
para obter o financiamento.
Entendemos
que o Banco Mundial
não deve aceitar essa atitude do governo
estadual,
imoral e
ilegal. Dentro de 60 dias, muitos outros
(ndios Sararé terão
contraído
malária
e outras doen~as trazidas
pelos invasores,
danos ambientais
irreversíveis
e irreparáveis
terão sido
causados,
e a sobrevivência
índ(gena estará
irremediavelmente
comprometida.
Além disso, é importante
considerar
que os recursos
dispendidos
pelo governo estadual
com a retirada
dos invasores da Area Indígena Sararé serão
reembolsados
pelo Banco Mundial.
Em 60 dias, a opera~ào
de
retirada será muito mais cara e complexa,
e o ônus
financeiro
para o Banco Mundial será muito maior, já que o
número de garimpeiros
terá aumentado
significativamente.
É
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inadmissfvel que recursos públ ices, tão escassos no momento
atual, sejam desperdiçados em função da irresponsabilidade
do governo do Mato Grosso.

r:

7. Os fndios não são os únicos ameaçados pelos
invasores.
Marcelo dos Santos, administrador regional da
Funai em Vilhena (RO), e Marcos 01 íveira, chefe do Posto
Indígena na Area Sararé, têm se destacado na defesa dos
direitos indígenas à posse de suas terras e ao usufruto
exclusivo das riquezas naturais nelas existentes, formulado
denúncias e pedido providências urgentes aos órgãos públicos
e organizações indigenistas, e, por esta razão, têm recebido
constantes ameaças de morte. Essas ameaças se devem
unicamente ao fato de que se opõem, com coragem e vigor, à
depredação do habitat natural dos fndios Sararé e ao esbulho
generalizado de suas riquezas, e defendem a retirada de
todos os invasores da reserva -não só garimpeiros, como
também os fazendeiros que extraem ilegalmente madeira de lei
das terras indígenas.
8. A pedido da Awaru -Comissão de Apoio lndigenista ao
Povo Nambiquara, e do Centro de Trabalho lndigenista (CTI) 1
o Núcleo de Direitos lndfgenas (NDI) propôs uma segunda ação
judicial em nome da comunidade indfgena, perante a 9a. Vara
Federal em Brasil ia, em 6/Fev/92. A ação judicial visa
obrigar o lbama a fazer a recomposição ambiental da área
degradada pelo garimpo, obrigar a Funai a estabelecer um
posto de fiscalização permanente na divisa da área indígena,
e condenar a União Federal a indenizar a comunidade pelos
danos e prejulzos que lhe foram causados em virtude da
omissão dos órgãos federais em proteger suas terras. No
entanto, em 60 dias, os recursos ambientais da Area Sararé
estarão tão comprometidos que a sua recomposição será
inviável. Além disso, em 60 dias, o número de garimpeiros
invasores será muito maior, e a operação de retirada será
·muito mais diffcil e cara.
9. A conivência do governo do Mato Grosso com a
dilapidaçào dos recursos ambientais do Estado já havia se
tornado clara quando seus representantes assinaram, em 18 de
maio de 1990, um "protocolo de intenções" firmado entre a
Mineradora Santa El ina e a cooperativa de Garimpeiros do
Vale do Sararé (MT). Através deste acordo, a empresa
mineradora "autoriza» os garimpe,ros a lavrarem ouro em uma
área de 5.457 hectares, denominada »Gleba Sararé". Esta érea
está localizada na margem direita do Córrego Agua SuJa,
1 imite natural da Area lnd(gena Sararé, portanto exatamente
na divisa com as terras ind(genas. ~ época da assinatura do
"protocolo», a empresa mineradora tinha autorização do DNPM
(órgão oficial encarregado de fiscalizar as atividades
minerárias no país) apenas para pesquisar minério de
tãntalo. Portanto, jamais poderia autorizar a cooperativa de

garimpeiros
a lavrar ouro, Já que sequer tinha permissão
das
autoridades minerárias
para tanto. Além disso,
a
Constituição
brasileira estabelece que o Poder Público
só
pode autorizar atividades
causadoras de degradação ambiental
depois da realização de estudo de impacto ambiental
(artigo
225, §12,
IV). A Constituição brasileira estabelece ainda

que todos aqueles gue exploram recursos minerais ficam
obrigados a recuperar o meio ambiente degradado (art. 255,
§22). O ttprotocolo" em que a empresa ttautorizatt a
cooperativa a lavrar ouro foi firmado sem qualquer estudo de
impacto ambiental, e sem a previsão de quaisquer medidas de
recuperação do meio ambiente degradado pela mineração. E o
que é mais grave: o governo do Mato Grosso, ciente de todos
estes fatos, assinou o protocolo, dando a sua aprovação a um
negócio absolutamente ilegal e lesivo aos recursos
ambientais do Estado. As consequências da conivência do
governo do Mato Grosso com a mineração ilegal eram
previs(veis: em pouco tempo, o garimpo realizado na área
1 imitrofe às terras indígenas estendeu-se para o interior da
Area Sararé, com as graves repercussões já mencionadas.
10.Nào é a primeira vez que os (ndios Nambiquara são
vítimas da conivência das autoridades públicas com os
interesses econômicos sobre suas terras. Os Nambiquara se
tornaram tristemente famosos nos anos 70 como ttBiafra
Brasileira", quando uma equipe de médicos enviada pela Cruz
Vermelha Internacional, depois de examinar a população
indígena, declarou: "A vida desses índios é uma vergonha não
só para o Brasi 1, mas para toda a humanidadett. A população
indígena, subnutrida e expulsa de suas terras tradicionais,
foi afetada por uma grave epidemia de gripe e malária, e
toda a população menor de 15 anos morreu de sarampo. O uso
de Tordon 155-Br, poderoso desfolhante químico, para
desmatar suas terras, levou à contaminação dos rios e a uma
séria epidemia de disenteria. Em 1968, a maior parte da
população Nambiquara foi transferida, de forma violenta e
ilegal, do Vale do Guaporé, seu habitat tradicional, para a
Chapada dos Pareeis, onde foi criada a Reserva Namb1quara. A
Reserva Nambiquara foi criada na Chapada dos Pareeis por uma
razão muito simples: era um local 701. coberto de terras
áridas, cerrado e areia. A escolha do local da Reserva
ignorou inteiramente o fato de que apenas 1 em cada 10
Nambiquaras habitava tradicionalmente a Chapada. ~á o Vale
do Guaporé, habitat tradicional da maior parte da população
Nambiquara, é constítufdo de terras extremamente férteis. A
,partir dai, o governo 111 iberoutt as terras 1nd(genas para as
fazendas e agropecuárias, distribuindo títulos de
propriedades incidentes sobre as mesmas e fornecendo-lhes
incentivos fiscais. A população ind(gena, estimada no começo
do século em 20 mi 11
estava reduzida, em 1980, a 650 ! !
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A Area Indígena Sararé só foi demarcada
e homologada
em
1985, tem 68 mil hectares
e neta vivem cerca de 65 índios
Nambiquara,
do sub-grupo
Katitaurlu
ou Sararé. Felizmente,
já foram também demarcadas
as âreas do Vale do Guaporé,
Tubarão
Latundê e Pirineus
de Souza,
pertencentes
a outros
sub-grupos
Nambiquara,
ainda que com extensões
muito
inferiores
àquelas ocupadas
imemorialmente
pelos (ndios. Os
Nambiquara
vivem principalmente
da caça, da pesca e de
roçados,
e são conhecidos
como "povo das cinzas",
por
dormirem
no chão à beira do fogo, numa mistura
de cinzas e
areia.
governo do Estado do Mato Grosso,
além de acordar
com os garimpeiros
prazo de 60 dias, não instalou nenhuma
espécie de barreira
policial
na ârea. Consequentemente,
novas levas de garimpeiros
vêm engrossando
diariamente
a
invasão da área indígena.
Diante desse quadro,
as entidades
abaixo relacionadas
exigem a parai izaçào imediata da
atividade
garimpeira
na região, bem como a retirada
dos
invasores da área. Essas providências
devem,
necessariamente,
ser acompanhadas
de um plano de recuperação
ambiental
e da apuração
das responsabi 1 idades pela imensa
dilapidaçêo
do patrimônio
indfgena. Entendemos
ainda que as
condições
acima mencionadas
devem anteceder
qualquer
liberação
de verbas para o Projeto de Manejo de Recursos
Naturais
do Mato Grosso.
Ao contrário,
os {ndios Sararé
estarão, mais uma vez, ameaçados
de extermfnio,
vftimas do
flagrante
desrespeito
aos seus direitos
à terra, à
preservação
cultural
e à própria vida.
Gratos pela atenção,
11.

O

Subscrevemo-nos

Núcleo

de Direitos
Quadra
Brasília,
DF, cep.
Fax (061)
224-0261

s.c.s.

SP,

atenciosamente,

Indígenas,
NDI
06,
Bloco A, Ed. José Severo, sala 303,
70.300
Te!: (061)
226-3360,
225-7804,

Centro de Trabalho
lndigenista,
Rua Fidalga,
548,
sala 131 Vila
cep. 05432,
Tel: (011)
813-3450,

CTI

Madalena,
Fax: (011)

São

Paulo,

212-3692

Awaru - Comissão de Apoio lndigenista
ao Povo
Nambiquara
Av. José do Patrocínio,
2190,
Vilhena,
Rondônia,
78984, Tel: (069)
321-1887, 321-3249

cep.

Centro Ecumênico
de Documentaçêo
e Informação,
CEDI
Av. Higienópol is, 983, São Paulo, SP, cep. 01238, Tel:
(011)
825-5544,
Fax: (011)
825-7861
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Instituto de Antropologia e Meio Ambiente - IAMA
Rua Turi, 16, Vi la Madalena, São Paulo, SP, cep. 05448
Tel/Fax: (011) 211-6724. e 210-1338
Associação Nacional de Apoio ao lndio - Rio Grande do
Sul - Ana(, RS
Caixa Postal 2857 ou Rua Dr. Flores 330,
s/55, Porto
Alegre, Rio Grande do Sul, cep. 90010 Tel: (051) 226-9703
nst i tuto de Estudos Soei o-Económicos 1 1 NESC
Quadra 08, Bloco B, 50 s/435, Brasília,
70.333, Te!: (061) 226-8131, Fax: 2261 8043
l

s.c.s.

DF,

cep.

PETt - Projeto Estudo sobre Terras Indígenas no Brasi 1
Museu Nacional, UFRJ
Museu Nacional, Quinta da Boa Vista, s;n2, São
Cristóvão, cep. 20.942, Rio de Janeiro, RJ, Tel: (021) 2849642, 232-7696
CCPY - Comissão pela Criação do Parque Yanomami
Rua Manoel da Nóbrega, 111,
conj. 32, São Paulo, SP,
cep 04004, Tel: (011)
289-1200, 251-5260, Fax: (01p1) 2846997

Tel:
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União das Nações Indígenas - UNI
Praça Enio Barbato, s/n2, São Paulo,
(011)
813-17541 Fax: (011) 211-9996

Comissão Pr6-lndio de São Paulo
Rua Ministro Godoy, 14841 Sào Paulo,
Tel: (011) 864-1180, Fax: (011) 871-4612

SP,

cep 05517,

SP1

cep

05015,

Fundação Mata Virgem
Ed. venâncio 2.0001 81. B-60, s/501, Brasfl ia, DF,
cep.70.300, Tel: (061) 224-3547, 321-4377, Fax: (061) 2250291
Comissão índios no Brasi 1
Secretaria de Cultura do município de Sêo Paulo
Rua Frei Caneca, 1402, 10Q andar, São Paulo, SP,
(011) 288-9560,
289-8155,
Fax: (011)-287-8065

Tel:

