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OFÍCIO NQ 229/GAB/ADR-VLH/93 Em, 23 de agosto de 1993. 

Senhor Coordenador, 

Vimos pelo presente solicitar vosso apoio no 

senti do de elucidarmos as que stÕes r e La t iv as e extração de ma dei 
Á 

, , , 
ra das reas Ind1genas Vale do Guapore e Sarare. 

Recentemente foram flagrados por nossa equi- 
" , pe, dentro da Reserva Ind19ena Vale do Guapore, PIN Manairisu, os 

senhores: Edson Simionata e Volnei Mazutti, filhos de Osvaldo Si 

mionato e Valdir Mazutti (ex-Prefeito de Comodoro) respectivame~ 

te. 

Uuando conduziam estes dois elementos 

a cidade onde seriam entregues ao Sr. Delegado da Polícia 
, / , de Caceres MT, e estando ja fora da Reserva, na Fazenda 

para 

Federal 

Vacaria 
foram barrados pelo Sr. Osvaldo Simionato, o qual estava com (10) 

dez pistoleiros fortemente armados, que os obrigou a lhe entreg~ 

rern os infratores. Tão logo desvencilharam daquela 11gang11, foram 

interceptados novamente, desta vez pelo Sr. Valdir Mazutti (ex 

Prefeito de Comodoro), o qual portando uma metralhadora escurra~ 

sou nossos servidores do local sob ameaça de morte. Este mesmo 

cidadão esteve em Vilhena procurando a residência dos servidores 

da FUNAI que compuseram a equipe de fiscalização que esteve no 

PIN Manairisu, inclusive buscando saber~ sôbre este Admini~ 

trador e sua residência. O mesmo esteve na Casa do nosso servidor 

Francisco das Chagas Cavalcante, ameaçando-o de morte novamente. 

Foi pr;so tamb~m dentro da Reserva Indígena' 

Vale do Guapor~ "Pequizal", o Sr. Leobino Jos~ Santana, reinsci 
dente, pela equipe da FUNAI e Polícia Federal de Cuiab~. 

O Vice-Prefeito de Comodoro, Benedito Apare 

cido (Ditão), vive aliciando os Índios, na tentativa de colocar 
posseiros na faixa de mil metros da Reserva Ecol~gica s;o Domin 

gos, Projeto Prodeagro, faixa esta baixada de 1.500 m. para 1000 

metros, seguindo o leito do rio, conforme entendimento mantido 1 

com a comunidade. Este cidadão chegou a pressionar o Índio Rena 

to Negarot~, no sentido de que este convencesse os demais Índios 
• fl't,,f , ,., 

a permitirem a colocaçao de posseiros naquela area e caso nao os 
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convencesse seria despedido pela Prefeitura de Comodoro, onde corno , , 
Monitor Ind1gena faz parte do quadro de funcionarias. 

Sr. Paulo Oliveira, ex-servidor da FUNAI, ju~ 

tamente com o Sr. Almir Mendonça esteve no PIN Negarotê buscando a 

liciar os Índios para que êstes permitam a retirada ilegal de ma- , 
deira de sua area. Vale salientar que o Sr. Paulo Oliveira 

respondendo a processo. 

TÔdas as questões referente a madeira se agr~ 

vou ainda mais com a criação da 11f~ssociação11 dos Índios de Comodo- 
, .... ,.. 

ro. Os 1ndios desta Associaçao se veem no direito de vender as ma- 

deiras das Áreas IndÍgenas, inclusive daquelas onde os Índios são 

,. 
esta 

contra a venda de madeira. Eles ameaçam nossos servidores de mo~ 

te não permitem o acesso de servidores nas ~reas, e isso tem leva 

do a morte inclusive de algumas crianças, e os velhos estão todos 

abandonados n~s Aldeias sem o mÍnimo de assistência. H~ a neces 

sidade de impor o "Estado de Ordem11 na cidade de Comodoro, inclu 

sive estendendo a ação conjunta entre FUNAI, IBAMA, POLÍCIA FEDE 
RAL, POLÍCIA MILITAR, POLfCIA RODOVI~RIA, RECEITA FEDERAL E FEMA ~ 
t~ as madeireiras e considerar o Índio fora de suas Reservas come- , 
tendo atos contrarias a lei, sujeitos a leis do 11branco11, depois 

entra-se com a Assessoria Jurídica por parte da FUNAI, s~ assim e 

les saberão que seus direitos lhes impõem tamb;m deveres. 

A situação tornou-se ainda mais cr{tica ap;s 

o assassinato do LÍder de Comunidade IndÍgena Mamaindê, Capitão P~ 

dro Mamaindê, o qual era nosso aliado contra os madeireiros. Ele 

foi assassinado pelo {ndio Pareci - Sebastião, um Índio que já foi 

desaldeado, e que certamente foi um instrumento utilizado pelos m~ 

deireiros para eliminar este grande llder. As demais comunidades ' 
, - - tambern concordam com esta versao, e todas estao indagando quem se- , , . 

ra o prox1.mo. 

Todo o exposto acima, mais o genoc{dio ocorrl 

do com os Yanomamy, talvez nos façam refletir, mas não s6 ficare - 
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mos na reflexão, continuaremos em prol desta causa deveras justa, 

e nesta luta tão desigual, onde contamos com seu apoio. 

Atenciosamente, 

(J.nli,/i.o q)e~rcm, be .,tJssis 
/Adm, Reg. Substituto 

P.fl. N.º 474/93 - 24/0C/QS 

ILMQ. ss , 
M~RCIO SANTILE 
COORDENADOR DO N.D.I. 
BRASÍLIA - DF. 
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