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AWARU

COMISSÃO
DE APOIOINDIGE::-~:

Ilmo. Sr.
Sydney Ferreira Possuelo

p~~:-,::~~;QU~A

Cuiabá, 1 março de 1993

Presidente da Fundação Nacional do Índio - FUNAI

Senhor Presidente,

Tomamos conhecimento do memorando nº 0067/DAS/93 de 22 de ja
neiro de 1993, encaminhado pelo Sr. Silânio Rocha Miranda, assessor dessa Presidência, ao Administrador Regional de Vilhena - RO, no qual o pri
meiro solicita averiguação de denúncias apresentadas pelo indio Lourenço
Arlindo, Nambiquara do Campo.
Como a AWARU - Comissão de Apoio Indigenista ao Povo Nambiquara é citada várias vezes pelo "reclamante11 Lourenço, julgamos necessá
rio esclarecer os fatos a fim de que distorções descabidas sejam corrigJ:_
das.
Com relação ao item 1 do aludido memorando, temos a esclarecer que a AWARU não é urna associação indígena. É, sim, uma associação in
digenista, como se pode ver em sua própria denominação. A AWARU também
não foi criada por servidores da FUNAI lotados na Administração Regional
de Vilhena, como coloca o assessor. Apenas tem entre seus sócios alguns
funcionários da FUNAI.
A AWARU é uma associação civil sem fins. lucrativos que se
propoe a trabalhar em defesa dos direitos dos grupos indígenas Nambiqua
ra e outros grupos indígenas, mantendo, para este fim, um convênio com a
FUNAI. Nenhum de seus sócios jamais recebeu dessa Fundação quaisquer r~
cursos , facilidades financeiras ou bens materiais para desenvolver os
trabalhos propostos pela entidade junto a comunidades tribais.
"'\~

Quanto à viagem que Lourenço fez ao México, esclarecemos que
a AWARU não convidou nem patrocinou viagem de Índio algum ao exterior. 1
Temos conhecimento de que Lourenço, acompanhado de outros 7 Índios Nambi

,.
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quara do Campo, participou de um encontro indigena na Cidade do México,
por ocasião dos movimentos de resistência étnica amadurecidos durante as
celebrações dos 500 anos da conquista da .América pelos europeus.
A AWARU não participou do encontro. Tampouco adquiriu viatura com recursos angariados naquele pais, como afirmado nos itens 2 e 3
do memorando. A única viatura que a entidade possui foi adquirida
com
verbas do Fundo Nacional do Meio Ambiente, mediante aprovação de projeto,
e esta' registrada em nome da própria entidade.
Informamos ainda que o único veiculo do ex-Administrador Regional da FlJNAI em Vilhena, Marcelo dos Santos, membro da AWARU, é um Opala ano 74, cuja aquisição em nada se relaciona com os projetos da enti
dade.
Aproveitamos a oportunidade para informar sobre a atuação da
entidade junto aos Índios Narnbiquara, a partir do convênio com a FUNAI.
Primeiramente, esclarecemos que a AWARU possui apenas infraestrutura minima indispensável ao bom andamento dos trabalhos que se pro
pÕe realizar.
Temos priorizado desenvolver trabalhos junto aos grupas N8:!!!_
biquara do Vale - áreasindigenas Vale do Guaporé e Sararé - promovendo~
ções em conjunto com os Índios, para a defesa de seus territórios. Terri
tÓrios sabidamente invadidos por garimpeiros e madeireiros que já esgotaram
há rm.iito os recursos em madeiras nobres das florestas fora das áreas indigenas em Mato Grosso e Rondônia.

"\~

oportuno lembrar que desde 1987, quando Romero Jucá presidia essa Fundação, os Nambiquara vem sofrendo com a dilapidação de suas
florestas, ameaça à sua sobrevivência étnica. Romero Jucá assinou contra
to com empresas madeireiras para a exploração de 65 mil metros cúbicos 1
em mogno e cerejeira na Área Indigena Vale do Guaporé. Impunes, a despei
to da suspensão do contrato pela Procuradoria da República em Mato Gros
so, os madeireiros continuam a saquear as matas das áreas indÍgenas
em
prejuízo dos direitos indÍgenas e interesses do Patrimônio da União.
É

As ações que desenvolvemos em nosso Projeto de Vigilância e
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Fiscalização aprovado pelo Fundo Nacional de Meio Ambiente não foram efl
cazes o bastante para impedir totalmente as invasões e roubo de madeira
nas áreas indígenas. Obtivemos êxito, contudo, na medida que fornecemos
condições materiais - viatura e ferramentas para aviventação de limites
e abertura de roças - para que os próprios Índios dessem curso à sua mobilização política pela defesa de seus territórios, fiscalização de suas
fronteiras.
Até o momento, a AWARU já subsidiou a abertura de cinco ações judiciais contra madeireiros, além de ter conseguido, através do NÚ
cleo de Direitos Indígenas - NDI, uma liminar na Justiça Federal determi
nando a retirada dos 5.000 garimpeiros que invadiram a Área Indigena Sa
raré durante os anos de 1991 e 1992.
Vários grupo~ Narnbiquara do Vale já deram demonstrações
ras de que não mais
ainda usufruem - as
pelas agropecuárias
território nacional
extensiva de gado.

cl.§:

permitirão o desmatamento das poucas florestas
que
que resistiram às derrubadas criminosas empreendidas
que receberam financiamento da SUDAM para "ocupar" o
"produtivamente". Formaram pastagens para a criação

Em 1992, após anos de desrespeito aos seus sinais de desagr~
do, os Índios queimaram caminhões e máquinas que encontraram retirando
madeira dentro daS áreas indigenas. Empreenderam, também, vários ataques
aos invasores. O saldo dos conflitos é o desaparecimento de um ancião Ne
garotê-Nambiquara e a morte de um homem, tratorista que operava máquinas
dos madeireiros durante um roubo de mogno em toras na Área Indigena Sar~

Os Nambiquara do Campo, por outro lado, não possuem senão pe
quenas ilhas de matas ciliares em suas terras áridas do cerrado. Poreste motivo, têm maior dependência da sociedade envolvente, quer em produtos industrializados, quer em assistência de saúde.
Ora, alguns elementos desses grupos foram aliciados
pelos
madeireiros. Como não possuem madeiras nobres em seu habitat - Área IndÍ.
gena Nambiquara, passaram a auxiliar os madeireiros em suas
investidas

.
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contra as áreas indigenas dos seus vizinhos, os Nambiquara do Vale.
Os Nambiquara do Campo, portanto, auxiliam o esbulho do te!:
ritÓrio dos Nambiquara do vale do Guaporé em troca de bens materiais
e
dinheiro. Recentemente, os Índios do campo receberam viaturas de presente dos madeireiros, segundo nos relatou o indio Luis KithaulhÚ.
Nesse sentido, as ações da AWPRU junto aos Índios do vale
contrariaram os interresses mais imediatistas dos Nambiquara do Campo na
medida que dificultaram o acesso dos madeireiros~
áreas indigenas
do
vale do Guaporé.
Estamos percebendo, no momento, que a capacidade de manipul~
ção dos Índios do campo pelos madeireiros esta"transcendendo as esferas
dos municipios de Comodoro e Pontes e Lacerda, onde estão localizadas as
áreas indígenas em questão.
O Deputado Estadual Amador Tut solicitou, através do OF. NQ
258/GDAT/92 de 16 de dezembro de 1992 à Administração Regional de Cuiabá,
"ima certidão negat íva do Sr. Paulo de Oliveira", um ex-funcionário
da
FUNAI, objetivando a contratação do mesmo pela Assembléia Legislativa do
Estado de Mato Grosso.
oficial
A despeito das informações desabonadoras prestadas
mente pela FUNAI em Cuiabá, extraídas da Ficha Pessoal do ex-servidor
Paulo de Oliveira esta'trabalhando na Assembléia Legislativa deste Estado.

'\ J

Em sua Ficha Pessoal

c~nstam inúmeras irregularidades

de c~n

duta profissional, inclusive puniçoes disciplinares e um pedido dos
in
dias Pareci e do Administrador Regional de Tangará da Serra com o segui~
te teor:
"Solicitamos, de corrum acordo com as lideranças
indigenas desta Região, a dispensa do Servidor
Paulo de Oliveira, das Funções de CHEFE SUBST!
TUTO DO PIN CABECEIRA DO SACRE e de AUXILIPR DE
ENFERMAGEM, de modo urgente, por haver se reve-
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lado ser elemento mal intencionado, que
cons~
guiu ludibriar a boa fé de todos nós e que
nos
i
trara mas consequencias futl!lras, pois, desde já,
,

.,

r,,,

!

vem colocando Aldeia contraiAldeia; Índio contra
Índio e servidor contra servidor; armando a mai
or confusão nesta Região, o:que nos faz crer não
ser mentalmente são." (CI N~ 053/GAB/ADR/TGA/90,
20.3.90, grifamos)
Paulo de Oliveira esteve lotado nos Postos Indigenas

Sararé

e Juina; jurisdição da Administração Regional de Vilhena - RO; e na

Ad

ministração Regional de Tangará da Serra - MT. Praticou desvios de
~
ção e de conduta em todos os lugares onde serviu::passou por médico, ne
1
gociou convênios sem a devida autorização e propôs arrendamento de terra
indigena.
com indignação que vemos esse ex-servidor voltar a encenar
as mesmas farsas, praticando as mesmas irregulariçiades por que foi demi
É

i

-

tido da F1.JNAI, em áreas de jurisdição da Administração Regional de Vilhe
'
na. Tudo isto, agora, com o respaldo da Assembléia Legislativa Estadual.
Da situação atual dos indios Nambiquara do Campo, tem se aproveitado usando-os para atingir com denúncias o$ integrantes da AWARU
e funcionários da FUNAI em Vilhena. Busca incriminar aqueles que trabalham de acordo com a lei, comprometidos com a proteção das terras indige
nas e o direito dos Índios ao usufruto exclusivo dos recursos naturais '
nelas existentes, necessários a sua reprodução fisica e cultural.
Há no momento duas denÚncias dos Índios Nambiquara do Campo
contra a AWARU e contra um de seus integrantes Marcelo dos Santos, exAdministrador Regional de Vilhena; junto à Ouvidoria da República em Br~
silia e junto à Superintendência da Policia Federal em Cuiabá, respectivamente. Foi Paulo de Oliveira quem levou os Índios do campo à Policia 1
Federal em Cuiabá.
Villas
Paulo Oliveira tem sido acompanhado por Elizabete
Boas, ligada às instâncias de poder estadual; que vem participando
de
reuniões no município de Comodoro, com os Índios Nambiquara do Campo
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Aos Índios tem levado promessas de prestar-lhes melhor assistência, darlhes viaturas novas, além de conseguir através de seu relacionamento com
políticos, a transferência da Administração Regional da FUNAI de Vilhena
para Comodoro. Promete sobretudo a troca de todos os funcionários daque
la administração .
Apresenta-se aos :i.ndios do Campo como sobrinha do Senador'
Maurício Correa, Ministro de Estado da Justiça. Segundo Fuado Nambiquara
uma das reuniões promovidas por esta senhora seria realizada na

fazenda

de Oswaldo Simionato, madeireiro, um dos principais responsaveis
pela
dilapidação do Patrimônio da União em Mato Grosso - a Área Indígena Vale
do Guaporé •
Não temos infonnações sobre a posiçao que esta senhora ocupa na esfera estadual • Sabemos entretanto que Elizabete Vilas Boas participou de urna reunião determinada entre representantes da Cotriguaçu
Colonizadora de Aripuanã Ltda e lideranças Rickbaktsa, acompanhadas pelos integrantes do Grupo Técnico Interdisciplinar constituído pela pres.:!:_
dência da F1JNAI para proceder aos Estudos de Identificação e Delimitação
da Área Indígena Escondido, território étnico Rickbaktsa. A Colonizado
ra alega domirrí.o sobre a totalidade da Área Indígena Escondido. Já impl~
mentou projeto de colonização dentro dos limites da área indigena, numa
região investida de caráter religioso pelos Índios.
A reunião foi solicitada por representantes da Colonizadora'
com o objetivo de discutir com os Índios uma proposta de compensação em
terras para que fossem evitados os custos sociais que adviriam de uma d~
sapropriação em favor do grupo tribal. A sede da reunião , por solicitação da empresa, foi a Secretaria de Estado de Agricultura e Assuntos '
f'u_?diários.
\\.~~
Na reunião, em 18 ~e janeiro Último, estiveram presentes os
' \ representantes da Cotriguaçu, índios Rickbaktsa , e os integrantes do ~
ferido Grupo Técnico , coordenado por um antropÓlogo da PUC de S. Paulo.
Estranhamente, estiveram presentes também
um representante da Casa'
Civil do Estado de Mato Grosso , sr.Antônio Schorrmer; o Prefeito do recém-criado município de Cotriguaçu; o prefeito do município de Juina,
um delegado da Poli.eia Federal , sr Renato Lambert; todas as emissoras
de TV locais , e Elizabete Vilas Boas.
Conhecida e respeitada pelos representantes do governo estadual

e

dos
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governos municipais, além dos diretores da Cotriguaçu presentes, Elizab~
te, contudo, não se apresentou aos indios nem tampouco aos representantes da FUNAI. Pelos que a conheciam,foi tratada como advogada. Condu ziu parte da reunião, quando insistiu em negar a imemorialidade da posse e presença Rickbaktsa na Área Indígena Escondido . O "Escondí.do"
locus de origem e centro de dispersão de todos os seres do mundo, segundo a história oral Rickbaktsa. A sra Elizabete Vilas Boas defendeu ve'
ementemente os interesses politico-econÔmicos regionais, contrários as
demarcações das terras indigenas, ao direito indígena ao seu habitat.
Evidentemente o relacionamento estabelecido entre Elizabete1
Vilas Boas e Paulo de Oliveira e os indios Nambiquara do Campo atende aos
interesses
,
dos madeireiros dos municipios de Comodoro e de Pontes e Lacerda • Mas
também a estes transcende em rm..lito nas razões que o motivam.
Às vésperas da implantação do Projeto de Desenvolvimento Agroambiental - PRODEAGRO,

o governo do Estado de Mato Grosso tenta ob-

ter junto ao Ministro da Justiça a nomeação do advogado José Corbelino,
servidor da FUNAI, assessor do governador,,à disposição da Secretaria de
Estado da Justiça, para o cargo de Administrador Regional da FUNAI

em

Cuiabá.
Evidentemente as terras indígenas e as riquezas nelas exis tentes têm um lugar privilegiado no pensamento das instâncias decisórias
das diretrizes fundiárias a nível estadual .
A nomeação de José Corbelino, homem de confiança do governador do estado de Mato Grosso, deve ser entendida como urna iniciativa do
governo no sentido de compatibilizar a ação da Administração Regional '
da FUNAI em Cuiabá, e principalmente , a Coordenação do Sub-Componente'
do PRODEAGRO , 11 Proteção e Controle das Áreas Indígenas " , com as orientações desse pensamento.

\

r;Í

A construção da hidrelétrica
PCH-Juina,queatinge o Parque'
Aripuanã, território dos Índios Cinta-Larga, sem a devida aprovação do S~
nado Federal , e o prazo de 60 dias ilegalmente concedido pelo governo 1
estadual para permanência dos cinco mil garimpeiros que invadiram a Área
Incligena Sararé, mesmo depois de já passados 90 dias da determinação da

8

AWARU

COMISSÃO DE APOIO INDIGENISTA

AO POVO NAMBIQUARA

Justiça Federal para que se promovesse a desintrusão imediata da área i~
digena, são o bastante para evidenciar que se trata de viabilizar a ut_!
lização econômica plena dos recursos básicos do habitat indígena - explo
ração da madeira, dos recursos hidricos , minerais e outros - em detrimentoda sobrevivência física e cultural desses povos.
A campanha de difamação com denúncias vazias e intimidação'
policial contra a AWARU, com base na cooptação de dois Índios Nambiquara do Campo, se inscreve nos objetivos acima mencionados. O que se pretende é retirar a legitimidade da AWARU e
de pela defesa dos direitos indigenas.

neutralizar a ação da entida

Repudiamos a cooptação e aliciamento de alguns indios Narnbiquara do Campo inaugurada pelos madeireiros dos municipoios de Comodoro'
e Pontes e Lacerda. Temos noticia de que no mês de fevereiro passado o
Índio Vicente Nambiquara, que é um dos autores das denúncias contra a
AWARU junto ao Ministério da Justiça, comandou um grupo de Índios
do
campo que enfrentou à balas uma equipe da Policia Federal de Cáceres-MT
numa operação no município de Comodoro, cujo objetivo era a a prisão de
um madeireiro por roubo de madeira da Área Indigena Vale do Guaporé •
A participação de Vicente Nambiquara no roubo de madeira da
Área Indígena Vale do Guaporé não é recente. Já havia uma solicitação 1
da Policia Federal de Cáceres à FUNAI para que seja avaliado o" grau de
aculturação II de Vicente • Não desconhecemos o uso pernicioso que pode
ser feito por interesses político-econômicos regionais com esse tipo de
classificação de Índios , que entendemos inconstitucional • A capacidade
de discernimento de um Índio e consciência da repercussão de seus
atos
na sociedade brasileira, se atestada, servirá aos interesses daqueles'
que pretendem finnar diretamente contratos com os grupos indi.genas. Não
desconhecemos tampouco, as pressões sobre as terras indigenas decorrentes desses contratos .

,--<·

t

oportuno lembrar que em 1989 uma empresa privada tentou '
\ convalidar a construção de uma usina hidrelétrica na Área Indi.gena Nambiquara - a UHE-12 de Outubro - com base num acordo feito entre represe_Q
tantes da empresa e alguns Índios do campo. A avaliação antropológica
É

•.
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das implicações da UHE-12 de outubro sobre o povo N~biquara baseou-se '
num levantamento extensivo junto a todas as familias das duas áreas indi
genas que seriam afetadas. Explicitou-se então, que todos eram contra a
construção da usina, até mesmo aqueles que seduzidos com promessas de '
ganhos inesperados haviam assinado o acordo
Esperamos ter esclarecido os pontos principais da situaçaõ
No entanto ainda é preciso colocar que somos uma·entidade pequena,
que
conta com apenas 12 pessoas voluntárias • Não po<;femos nem ·pretendemos fa
zer frente a todas as necessidades, de todos os.grupos Nambiquara.

Se-

ria absurdo cobrar-se ou esperar-se tal façanha da AW.ARU.
Acreditamos que um trabalho junto aos Nambiquara do Campo,que
possa reestabelecer, em novas bases, a auto-suficiência do grupo ,sem
prejulzo de seus valores tradicionais, resgatar~ o respeito próprio
Nambiquara.

Colocamo-nos ainda à disposição para qualquer esclarecimento
que se fizer necessário

Cordialmente,

ia Clara Migliácio
p/ AW.ARU

.1
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:rnmomçxo
O Projeto

de Vigilância

e Fiscalização

poré e SSU"aré~ iniciaJ..mente previsto
:foi aprovado apenas

em outubro.

da ordem de 5~

orçamentária

do Gua

para o decorrer do ano de 1391

Por este

motivo,

sofreu

1

uma de.:fasageJD.

e, a .nível de :período de- execução resta-

ram apenas trêa mêsas. Desta forma,
gjna1 não puderam ser

das AilTs Vale

concluídas

as metas propostas

em sua totalidade~

no Projeto

ar!

motivo palo qual

f'oi encmuinhado à SEMAM tm. novo Projeto. visando a continuidade
trabalhos.

dos

2. ATIVIDADES REALIZADAS
Da :proposta
1im.ite

(linhas

secas)

ini.cia1

de reavi Tentação

da Ãrea IndÍgena

Val.3 do Guaporé e 16 km de

cadaa-1.imite {linhas secas) da Área Ind!gena
dos apenas 73 km, assim distribuídos

- Marcos 45 a 46
N
•• 46 a 47
li
•• 33 a 34
• " 32 a 33

:p!_

sararé9 :foxam. realiza -

,

•••••••••••••••
•••••••••••••••

de 240 km. de picadas-

2 km
20 km

••••••••••••••• 3 km
••••••••••••••• 2 km

n

n

35 a 36 ••••••••••••••• 3 km

"

••

22 a 24 ••••••••••••••• 12 1ml

•

"

••

•

87 a 88 ••••••••••••••• 3 km
86 a 87 • •••••••••••••• 3 km

"
"

" 85

a 86 ••••••••••••••• 7 km
" 84 a 85 ••••••••••••••• 1 km ,
Estes Marcos são da Am Vale do Guapore,
zados em função da frequência

de roubo a de madeiras

tendo sido priorinobres

em suas

:pr.2,
1'

..,- ;,. J

.J'.J ·

.LJ J ~J
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-

:r:"i~id2.d.e::i.::?o:rse.:1 fla.grados,

J:1..3.deirairoBogaski;

invadindo

os ir'z:G:03Gonçalvesº

contratado

O topógrafo

ainda a.s Comunidades Indígenas Alantesu
a:uto-de::iarcação
delinitadas

das

pela

Indígenas

Áreas

~AI.

no marco 36,

e roubando,

no marco 68, o madeireiro

2 -

o

Adão, na AIN Sara:ré
:pela AW •.ffi.U a:n:d l::i ou •

e Wasusu nos trabalhos

Pequizal. e Taibãntesu,

de

apenas

6 km de picadas concluídos

No Pequiza1

na Taihãntesu, 3 km. A Fai:.ta Ecológica de Preservação

,

dos Negaro-

tê, junto ao Rio são Domingos, também :foi damarc2.da1 i::um total de
8 km de picada.
corridos

5.ooo

Coma Toyota

k:l. por mês,

adquirida

e.11t

através

seo

do Projeto

pe!:_

ação de fiscalização ao longo

das.

estradas limÍtrofes.
Conseguimos reduzir
servas

em 50% o número de invasões

mencionadas.

ind!gena.s

De setembro

nas Re-

de 1991 a janeiro

de

1992 :foram realizadaa cinco viagens de ViStoria

Rio Água Suja~ na Área Ind.Ígena sarará.

para a região
do
F.sta região encontra-se

- hoje aão mais de 5.000. Luas destas vi_!!

invadida por garimpeiros

gens foram empreendidas por equipes interinstitucionais, compostas
pelo

IBAM.A, J:NBjl•

rimpeiros

de retirar

FUfL~I e AW.ARU. com a finalidade

os g!!_

do interior da Ãrea IndÍgena.

As três ultimas viagens .foram realizadas. com a f':ioalid_!l
de de vistoria. A sitllação "in loco" é extrema.mente grave. No d.1.a
18/01/92

houve inclusive

no dia seguinte

vários

eacarazu.ças

entre

!nd.tos e gariD.ye.iros

gõri.m:peiros armados estiveram.

e

na aldeia a-

meaçando Índio~ a ?JnCionárioa.
Param mobilizados

tê, Haba1ntesu,
traram. int~ssados

Alantesu,

os grupos :Lnd!~enas Mamainaê, NegaroV/aiki.fn1,

e participaram

Wasusu e do Sarará,
vo1untariamente

que

ª"

em todos

D10!.

os

•

trabalhos.
Aaredi tamos ter realizado um bom trabalho
Ú1t1mo trimestre,
ram,

~

tais

cano

apesar
: :fa1ta

das mnitea

da outra

que retn:rdar~.rn o trabalho

d:if1culdades

viattira previSta
de campo,. muitos

deireiros que vêm aumentando a violência devido

roubos. Impunidade decorrente

ao final

do

que se ap.2.·esent.!!
no Projeto,

problemas

chu-

com ma -

à impunidade

da morosidade dos trâmites

judiei

dos
-

AWARU

COMISSÃO DE APOIO INDIGENISTA

AO POVO NAMBIQUARA

- 3 ais e pe1a :ta1ta de apoio da policia judiciária,

que a1ém da justa

a1egação de f'a1ta

de recursos. não demonstra

o menor interesse

questão

Existem processos

a maa

indígena.

que não passaram

ainda da t'ase de investigações

Do ponto de vista
:foi a f'al.ta
as exigências
Técnico

correndo

de um sócio

de Contabilidade

de dois anos ,

preliw1 narea.

adm1n1strativo o problema encontrado•

AWAR-U qualif'icado

apresentadas

na

tecnlcao.ente

pelo Fundo Nacional

para suprir

do Meio Ambiente

com CRC. Fomos obrigados

a :paga;r

tL1L

téaj

cocar. a co1aboração dos nossos poucoo sócios.
PinaJm"nta • al)Ós avaliação

do trabe.lho

zando, ~odemos considc~ar que noaaaa propostas

que se vem realiiniciais vem sendo

comprovadas como 7álldas e merecem. ter continuidade. Asseguramos•
que saria desastroso
neste momento part'.1izar os trabalhos de CEIJllPO,
principalmente

quando sentimos

que os garim.pei=os,

grileiros

e ma-

deireiros exercem na sua plenitnde as atividades

oriminosas

e pre-

datórias

e cônscios

do elD;!_

no interior

da .Ãreas Indígenas,

seguros

ranhado de burocracias e :falhas que, de certa :torma, vem garantindo a continnidade

destes

crimes.

Vilhena.,

25 de m;;'t'çode 1992.

•

-

-

• •••••
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1

'

D1! Ass~ssor ~ItlNro; ROCHA MIR~NDA

Ab:

~dministr~dor Rebionel
, •..

d~ Vilhen~

1

~$sunto, Rcclam~ção ~o í~aio toutenço Arlindo
1

tje

Kungi.d.r.á·.

1

E~teve neste Diretoria indio tOUR!NÇO AAtXNCO

ºf.

KGNGIKA. ditendo [º Cacique Ger~l dos ~awbikwera
rd.dads. a p r e s e n t ou ias seg1.dnt(;:S denuncia

t

e, na opo:-

a:

1

1

1

1J-

' ll
t

l

J

1

A AS5ociaç~o

Inóígana

HAR~,

:

!Set"Vi.êors$

!

prestando con~as do5 reoureos

l

bem como dos t'ra ba lhos

do FüNAI,

c~que, por meic
México,

ea

de

criaae

Vilheno,

nêo

por
vem

recebidos
real i zaôos.
O ce -

~~sociaçeâc esteve, no

porém r1êo t cmcu

conhecimento

dos

e$s~r.tos tre.ta<l~s e ãe ~ossível doij~no àe
••.
•
e')(tra .• ofir e c ur s o s . !em
con l-.. ecur.entc,
cial da doação ~e recurses,
porem ·nada
oficial.
2~- Com o dinheiro doado, foi adquirido 01
veÍcülo 10YO!A, ano 92, que foi registrado cm nom~ de se~viõor MARCtlO ex-Admi~
nistrador Regional
Informa ainda que o ex-Administrador,
qui :- ir 01 veícuJ.o,
.

,

~t\

:M-1'!l'iNA

eô-

e

~~CA~

gistrou, tambeM em seu nome.
l

·!
S(P Q·,1adri; 702 Svl
C(J,licio l,~l(. 39 :.l"ldar
CEP i'O,},o Bra~(íi.i 0.F,

'•,
(

1

: -1

{4

0S5-'321-2868

FLNAI CUIABA/MT.

.•••.

t,, •

•

ºº:.~

oomo:.:,~:,

r.01

.e--.r-

r,

f

!

1

·~-/02/~rMo Nª 0067/DA5/93

4~- Quanto os recureos alocados para a Ad-. "'
ministração Regional, para atêndet as Comunidaaes dess~ ju~isdiç;o, os Índios nio
têm oorih s c men t o ao de,/stil'lo
âos
r e c uxaldeia não
ebe n nh
de
~jud~, vivem em p6~simas condições
~súde e assistênci~.
\.

í

s

o

s

,

pois

nél

r

e

c

e

uma

SJ- Inform~ ta~b~m, que servidor MIBANO~ PR€•
TOI vem possibilitendo a venda de ;edeira, bem como õ ~ntrlda de ~~dereiro~ n~a

rcgi~o.
As.sim senão,

~
solicito

e V.=~.,

conhecer

- as

ci!n~nci~s po~ medida~ ~v~riguar o proced&ncia dos mesmo~~
in•
f r~dr a
est~ Qiretoria ~ fim õe que pO$Sa tomar e$ ~,ôidas
d correntes.
·
•,

t

1

l, l

enc o s ame n te,
í

_..;..-

SEP Quadra r\12 Sul
l;difiçio l,~K,
and~r

:w

CEP 70J)ô 13rasili~ o.r.

..•.
.

•\.

1

'

.

'

FUNAI

FUl'ld.le.\O N;:"1rion.;il (lo Íl1dio
M!NIS'T~!ODO INT!il'II~

EMO N2

Br~sÍli~, 02 de fevereiro de ~993.

105/DAS/93

1

I;
'

J, s se s sor Sr LÂ!'U

b RO~H~

MiliA~D1>i

Administrador R~ai~nal
de Vilhena
i "'

ssunto; Don~n~ias,! apresentadDs polo índio
i

ne~o:

tOURENÇO AftINDO e o~tros.
Cópia cort9 endereç~da ao sr. Ministro
1

•

de Estado~~ Justiç~.
'
1

~arta das lidfranças da Comuniôede
~~~:AMO!QUARA, enàere(~~d_e ao E'xcel~ntí_simo

senhcr

senedor

Inai~ona
M~UR!CtO

C RR~A. Digniseimo ~inistro de !$t~do da Justiça, em que
mern'
'
b os daquele gr~po epresent~u um arro~oado de denáncia~, con1
1
.
t~a o 5ervidor M~RCttô, Administrado~'Ragional de Vilhena e ou·
t!l:'os.

•

1

1

1

1

1

a V. ~a. conhecer
raspei~o, caso nec~ssário promover a formeção óe
~estas

ªl

informar~

Sti.nclicâ.ncie. para

élp~r.ar

condições,

a veroc:idade

1

eolicito

das denuncias

ctminhar o iesultAdtj a esta Otretori~, e fim

de

é,

que

ó r respost~ ao 5ec~et~ri~ ~xe~utivo do Minist,rio

da

após

ee

en-

possa

Justii;:3.

Atenciosamente,

~fr Qv.idra 1ui 5ul
fdlfü:lo L~)I, 3!' ;m(,!ar
cr.P 70.330 Bra$ill11 l).F,

{b

Fl.lNAF co JABA/MT.

OSS-321-2888
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01
~

1

Aj Exe•lontiesimo Senhor!

-.

i
S nador MAURtClO CORREA !

~,gn~eeimc

~inietro de (~tbdc de Ju~tiçei

Brs1lie •

or

Sanh.or Ministro,
fatos que vem oeorNmdo
nj nossa eldeia (NAMBIQ~ARA) e co~eequentsmente em toda a área indígena adrni
niei~ada pela FUN~! - AOR/VILHENA/AO, quo engloba a na9ão Nambiquaro.
Vimos

a(rovés

do presente

reltateir

os

1

!
i

'

1

O sbanddno daquela área ihdÍgena é total, sem qual~wer tipo
de eseistêncie, co~ o ªQ~avantQ de que a administração da FUNAI ne área com
a desculp~ do administ~dr os recursos destinàdos aos aposentados indÍQenas ,
r o~m tom o dinheiro ooJ apoGenhados comprando eper.as o mínimo de produtos ' )(
1

d
d

~rimeira necsssidads i(Fub, e arroz) p~ra os anci6es e ficando co~ o resto
dinheiro. Um ve!culo:de mar~a Toyola adquirido com recurse intsrnacional'

( lsm~o)1

1

'

~~-----~

'

st~avés de umiprojeto feito com a otientação da administração

da

Fr.NAI local teve das~in~ particular, ficou com o aoministrador - Sr MARCELO,
qfe.nêo se encontre mai~ naqu9lô regiEa, visto ter criado problemas com

cs

!~dios, elé~ de tomar pJsse do ve!culo, colccando inclusive a documentação
1

e~ ~eu nome, combinou c?m

O$

indígenas da ~lqmia que uma certa quantidade de

oL.ro, res9at;edo de garirtips.i.ros ilegais1

SC;!I'ia aplicad3 na manutenção de

1

e

1

v~l

'

los da AOR local, nâolsendo feito a combinado1 ao invée disso comprou
vaiculo merce Santana d~eaperecendo com o rastents.

um

1

1

-

A,,.--B.ílR_.Ji~al autoriza madeirei~os s retirerem madeira arreoa~

df' ndo dinheiro para wso'.particula~. Após os mecieireiros ter1m pago antecip~~ !'.lente a tr.adeira e feito o eotto das mesmas: A AOR nessa fose incita cs ín
.
droS e matare~ 06 msdeirsirc~ S qusimar OS SSU5 SQUipa~entoS. Quando OS
Í}2
'

,I

dtos tomam~

iniciativa de vender madeira a FUNAI aciona a Polícia rcderal

t

pjr-;a coibir te~ pr.sticé:1 w~ndõ ~s~ir.'I i .i'Q!.l~~tQIQe~t~ ~ i'JQingg ii iil!m~nt1n~1:1
e Índioõ, w~e vez qua ~ ADR nada Pa1, negando inclusive t~an$ports7 ale~eno f'a.lta de combust:.!vel., e com isso há dias atrás oceaí onou a morte de duas
risn9as por falte de assistêr.cia.

j

,-r .. -

roi cri~da u~a Associação de nome AWARU

Sêm

consultar e comu

.~dígena
e nn~a passa Asscciação tem-se arrecadado muito dinheiro do
1xterior,
•
recurso.s esse1s que não ss sebe para onds vão. EJn meados de abril '
o eno paasado levaram 9 Cacique Lourenço ao México, sem dizer a ale ~ual o
eal motivo da viêgsm,
ago~a que a oomunipade descobriu que a finalid~ds'
re arrecadar racur ecs ,' só que os ind.ios corrt.í nuam passendo fome sem nenhum
'
'
cio e1 •sses recursos ficaram •m-mãos da Superintendência de Mato Grosso e
DR/Vilhena para ueo prÓ?rio.

so

1

---- -- -----

_!1

_

ObS-321-2888
,,

-
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Qje~emoa
que s~ja mo~tre<l•·a
cornunided~ etrevés
.
1
f o~ ese~ Aeeociaçeo

s ~sus

de souc

repr•~•ntentl$, onde

objetivcet inclusive e documente9io d~ mesma.
'

Pedimc~:tembém um epoib pare mude~ça dos ele~!.~tos_ de toda~
mJ,niGtteoão com a méxim~ urgência,~ comunidade está muito revclteda, e pera
qfe' pc~~a psimenac~-;-;itre nós o SR MAURIL!O, pessoa que C?m re~ursos próprios
mfito tem &judado a com~nidade com: alimento~, material asoolar, medicàmentos;
!
.
n ~o~e"to ele enco~t~a+ss
auxiliando e nosso Monitor Municipal, ~orém a ADR/
i
V lh~nt, o expul~ou e n~c quar qua o mesmo nqe auxilie.

A comunidade indígena perdeu·camplotemente a confiança ne FUI

NA!; inolueive na administra~ê~ geral e~ s~asilia, pois a AOR/Vilhena dit que
m:~castes-quentes» ~m:Sresília. Por asses motivos todos i que o líder da co

-

1'

munidade ~ companheir~s1mencionados

pedirem epoio eo Governo de Mato Grosso

1

revir aqui e solicitrrem au~!lio do Ministro da Justiçai Procurador Geral
RepGblic~ ~ ao Presi6snta da RepGblice, p~ta tsrem direito ao que lhes i
vido, p~ro qwe seja f~ito justiça o para que volts~ e aereditar na proteção
i

e lhes é davide, e nãp mais so;em usados e esplorados vergonhosamente.
i

1

i

j \

Certos ~e que terão daqui em diante tratamento justo e digno,
s~adecem e agua~dern as1 providências legais.

'

VICENTE NAMSIQUARA
1

Membro da Tribo
1

1

1

..-~

J~TUA.~ALAPALO
1

Mambrr

da Tribo

1

l'g
---------------------------.~-------------------------------------------------------------·
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