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Nós membros do CIMI - Conselho Indigenista Missionário, 
bem como representantes do COMJ:M - Conselho de Missão entre 
fndios, GTME - Grupo de Trabalho Bvangêlico, APARAI - Associação 
de Preservação .Ambiental e Recuperação de Áreas Indígenas, GAia - 
Grupos de Apoio ao Índio, COIAB - Coordenação das Organizações 
Indígenas da Amazônia Brasileira, MST - Movimento dos 
trabalhadores Sem Terra, MABRO - Movimento dos Atingidos Por 
Barragens de Rondônia, MOPS - Movimento Popular de Sa6de, CBPAKI 

Centro de Estudos e Pastoral dos Migrantes, CDDB - Centro de 
Defesa dos Direitos Humanos, CP'!' - Comissão Pastoral da Terra, 
Projeto Pe Ezequiel e Pastoral do Menor da Diocese de Ji-Paraná., 
reunidos por ocasião da X Assembléia Regional do CIMI-RO, de 21 a 
25 de outubro, em Ji-Paraná-RO, vimos através deste nos 
solidarizar com as comunidades indígenas de Rondônia e Mato 
Grosso na suas lutas e justas reivindicações. É público e not6rio 
a saga vivida pelas populações indígenas no Brasil, especialmente 
na Região Amazônica, onde em virtude da cobiça desenfreada de 
grupos econômicos, apoiados por políticos inescrupulosos, 
acobertados ainda, pela omissão e/ou corrupsão dos órgãos 
responsáveis, implementam ações, cada vez mais drástica para o 
equilíbrio ambiental. Em conseqüência deste processo destrutivo 
as florestas são devastadas, as riquezas naturais das áreas 
indígenas são dilapidadas e os rios envenenados pelo mercúrio, 
esta situação é comum à maioria dos povos indígenas desta região, 
porém neste momento gostaríamos de chamar a atenção de Vossa 
Excelência, para os índios Nambiquara. 

HISTÓRICO 

O Povo Rambiquara, vivia em paz. Até o começo deste 
século mantivera-se livre das frentes de expansão da sociedade 
nacional. Com uma população de aproximadamente 20 mil pessoas, 
ocupava uma área de 5 milhões de hectares no Noroeste de Mato 
Grosso e Sul de Rondônia. O contato pacifico se deu em 1910, co.m 
a comissão Rondon. Em 1960, com a abertura da estrada 
Cuiabá/Porto Velho (BR 364), começou a invasão do seu território. 
Grandes grupos econômicos instalaram fazendas no Vale do Gnaporé, 
território imemorial dos Nambiquara. Para os Fazendeiros foram 
expedidas certidões negativas (documentos fornecidos pela Funai, 
atestando que ali não havia índios), para estes foi construída a 
estrada, atendendo interesses meramente econômicos. A rodovia 

~ltada com o financiamento do Banco Mundial, atravessou campos 
r ~~~~~,+~ça e cavernas sagradas. Dos 20 mil índios, que eram no 
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começo do s6culo, foram reduzidos a 350, formando hoje U111& 
população, dietribu1da em 13 grupos diferente, perfazendo U11 
total nio •uperior • ail pea•o••· B ocupam U11a &reade i.353.000 
hectare•, •ltuada no• aunic1pioa de Ponte•• Lacerda, Vila Bela 
da Santi••ima Trindade, Comodoro-NT e Vilhena-RO. Sobrevivem da 
caça, pesca, colheita de fruta• e plantaç6ea. B6 cinco anos oa 
1ndioa vem aofrendo com os roubos de madeira• em auas terras, e 
neste anoa de 1992, com muito maia freqüência, tendo em vieta que 
atualmente, madeiras de lei, como mogno e cerejeira, •6 aão 
encontradas em 6reas ind!genas. 

! importante salientar que os indios Nambiquara, são 
contra a extração predatória de madeiras, não apenas porque 
entendem que isso esti destruindo o seu habitat natural, acabando 
com a caça, mas principalmente porque ainda mantêm relação 
harmoniosa com a natureza, e dentro da sua concepção as 6rvores 
não são coisas que podem ser comercializadas, mas seres amigos 
que devem ser preservados e respeitados. 

Os indios Nabiquara, vem se manifestando fortemente 
contra estas invasões, prendendo maquinários, picando as madeiras 
já desvitalizadas pelos madeireiros (inutilizando-as para o 
comércio) e até prendendo e castigando madeireiros. Cansados de 
esperar pela aplica1ão da justiça os indios na tentativa 
desesperada de garantir o seu território e conseqüentemente a sua 
integridade física e cultural, no dia 28 de agosto de 1992 
queimaram 5 caminhões e 2 máquinas, extraindo madeiras da área. 
Devido a freqüente vigilância dos índios aos limites de suas 
terras e a severidade com que punem os invasores, estes, agora 
formaram um grupo de 20 madeireiros, que fortemente armados 
invadem constantemente a reserva indígena para extraírem 
madeiras. Espalha informação de que caso se defrontem com os 
índios os matarão. 

Índios, membros do Cimi e Grupo de Apoio ao Índio de 
Comodoro, que atuam na região tem encaminhado ao Procurador da 
República, em Mato Grosso, Dr. Roberto Cavalcante Batista, ao 
Delegado da Policia Federal de Cáceres-MT, Antônio Justino da 
Silva, ao IBAMA, documento e relatórios dos fatos ocorridos, 
mantendo-os informados constantemente de todos os acontecimentos, 
novas invasões, nome dos madeireiros, locais onde estão ocorrendo 
os fatos, depósitos de madeiras existentes na região, etc. Até 
boje nada de concreto aconteceu. Os ladões continuam impunes, 
cada vez mais audaciosos, invadem e roubam indiscriminadamente. 
Pois sabem que oferecendo parte dos lucros auferidos ilegalmente 
a pessoas de influência junto aos órgão responsáveis (IBAMA, 
Policia Federal e FUNAI), estes nada farão no sentido de impedir 
tal prática. 

Um dos chefes do referido (madeireiros), Sr. Marcos 
~__sçho:r;i~-----~~g_a_ski, tem sua prisão preventiva decretada, 
desde o dia 04 de setembro do corrente, e até hoje continua 
livre. 
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Dr. Antõnio Juatino da Silva, delegado da Policia 
Federal de Clcerea-MT, prometeu a representante do Cimi, por 
ocasião do encaminhamento de documento• que iria pedir a prialo 
preventiva de lllllia um doa lidere• do grupo, o madeireiro sr. Jo•6 
Aparecido Souza Dia• (Deda), morador na Vila Nova Lacerda-MT, 
por6m at6 o preaente JDOmento iato nlo ocorreu. OUtroa envolvido• 
aios Sra. Airton Gcbering, S6rgio Batista, Brtlnio Moretto, 
Sebaatilo Rinald, Valdemar Mello Gomes, Luiz Sales, Agnaldo 
(Macarrio), Ademir e Marquinhos, os demais são conhecidos apenas 
por apelidos "Gaucho, Gordo, Grêmio e lezlo", residentes na Vila 
Nova Lacerda, município de Vila Bela da Sant1eaima Trindade e Sr. 
ParanA da Vila Nova da Conquista, Ugolino Reia Lima e Sebastiio 
Bronsk, residentes em Pontes e Lacerda, tambêm os Senhores José 
João Jacobsen, Lazaro Pereira de Almeida, José Geraldo da Silva 
Filho (Baculejo), Rinaldo e Marcos Antônio Bogask, residentes na 
Cidade de Comodoro-MT. 

Bm virtude da apreensão de madeiras em áreas indígenas 
e constantes dendncias, várias pessoas estão ameaçadas pelos 
madeireiros, são elas: Miltão Bahaintesu (indígena), Cleuza Maria 
de Jesus (enfermeira na Area Nambiquara), Francisco das Chagas 
Cavalcante (Área Manairissu), Bdilúcia de Freitas (Cim.i 
Comodoro). 

B como se não bastasse os problemas acima relatados, a 
água utilizada pelos Nambiquara da área indígena Sararé, está 
contaminada por mercúrio despejado por garimpeiros que ainda hoje 
exploram o minério nesta área. 

O referido garimpo esteve bastante movimentado no ano 
de 1991, chegando a comportar 20 mil garimpeiros em meados de 
1992. Apesar dos apelos dos indigenas e entidades de apoio uma 
liminar da justiça federal determinando a retirada dos invasores, 
nem uma providência foi tomada para que as determinações da 
justiça fossem cumpridas. Somente em vista de exigências feitas 
pelo Bando Mundial para concessão de um empréstimo de 270 milhões 
de d6lares, pleiteados pelo governo do Estado de Mato Grosso, Sr. 
Jaime Campos, através do PRODEAGRO. Que se retirasse os 
garimpeiros da referida área, tendo em vista a realização da ECO' 
92, e que os mesmos foram retirados. 

Cumprida estas exigência, parte dos recursos do 
PRODEAGRO já foi liberado. E já no mês de outubro os garimpeiros 
começaram a retornar para a área, o número destes é relativamente 
grande. Tendendo a continuar crescendo, sem que qualquer 
providência seja tomada por parte do Governo e Órgãos Federais no 
sentido de coibir esta ação. Será que vamos esperar até que se 
repita no Mato Grosso a agonia vivida pelos Yanomani? 

A Funai, que há anos vem acompanhando este povo, o fez 
dependente, não prestando a devida assistência, alegando falta de 
recursos, inclusive para fiscalização, impedindo ainda qualquer 
iniciativa de organização do povo, o que os torna inseguros e sem 
condições de defesa de suas terras. Até hoje, com todas as 
invasões que vem ocorrendo o 6rgão oficial nunca conseguiu 
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apurar, ••quer,•• dendncia• por ele encaminhadaa. Ser6 que eate 
tem colaborado com o• invaeorea? Porque o• 6rgloa federai• nlo 
levam a •6rio •• dendnciaa feita•, pelo• 1ndioa • entidade• de 
apoio, aendo que o IBAMA, aegundo informaçõe•, aviaa o• invaeores 
uma aemana antes de iniciar, qualquer fiacalizaçlo. 

As entidades que encabeçam e•te documento, exigem da• 
autoridades competentes que cumpram com o aeu dever. Coibindo a 
depredaçlo daa 6reaa de preservação permanente, bem COIIO que 
punam o• reapone6veie. Bata.moa cansados de passar informações aos 
órgãos, que nada fazem de concreto. 

Certos de podermos contar com Vosso empenho, no eentido 
de determinar que ae cumpra o Art. 231 da Constituição Federal. 

Com c6pia para: 

Procuradoria da República 

Fundação Nacional do Índio 
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