
I:S1 ADO Dl MATO GROSSO
SECRETARIA DE JUSTIÇA

OF NO 040/SUBSEC/SEJUS/92 Cuiabã-MT, 24 de março de 1 992.

Senhor Presidente,

No que tange ao problema surgido em de 
corrência da invasão da ãrea Indígena SARARÉ, por elevado número de 
garimpeiros, o Governo do Estado de Mato Grosso bastante preocupado 
com o assunto e ciente da sua responsabilidade Constitucional de coope 
ração com a União, na competência a esta atribuida, na proteção dos 
bens dos indios, no reconhecimento de seus diretos originários sobre 
as terras que tradicionalmente ocupam e no respeito a sua organização 
social, seus usus, costumes, linguas e tradições; e, sobretudo, do seu 
dever inarredãvel de zelar pela preservação ambiental das terras, in 
digenas, muito se empenha no sentido de buscar uma pronta solução pa 
ra o problema surgido, objetivando o desentrusamento da A1N SARARÊ, a 
fim de que se devolva aos indios Nhanbiquara que ali vivem a paz e a 
tranquilidade tão necessárias para a preservação de tão altivo povo , 
habitante primeiro deste dadivoso solo mato-grossense.

Ao ser o Governo de Mato Grosso convi 
dado por V. Exa. para participar da reunião realizada na Presidência 
da FUMAI, no dia 24 do mês de fevereiro próximo passado, este se fez 
presente ao ato, via da sua Secretaria de Estado de Justiça, represen 
tada na ocasião pelo Assessor Especial Dr. JOSÊ GORBELXHO.

Exmo. Sr.
SYDKEY FERREIRA POSSUKLO
DD. Presidente da FTíNAJ 
BRASILIA - DF/
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Por ocasião do evento foi amplamente 
discutido por todos os membros participantes da reunião o "Plano de 
Desintrusão da AIN SARARÊ e Fiscalização de seus Entornos", definin 
do-se os Objetivos, Coordenação, AçÕes Propostas, õrgaos Participan 
tes e Valores de Desembolso por Orgão.

Ao Estado de Mato Grosso atribuiu-se o 
montante de desembolso em Cr$ 99.992.740,60 (Noventa e Nove Milhões , 
Novecentos e Noventa e Dois Mil, Setecentos e Quarenta Cruzeiros e 
Sessenta Centavos), para cobertura das despesas a serem efetuadas pe 
la sua Policia Militar e pela FEMA - Fundação Estadual do Meio Ambieri 
te, no decorrer da operação de extrusamento da área indígena invadida 
por garimpeiros.

Ficou estabelecido, a priori, que a ope 
ração em tela teria o seu início provável a partir do dia 15 de março
de 1 992, tudo dependendo da efetiva liberação dos recursos necessã
rios por parte dos Crgãos Oficiais envolvidos na operação: FUNAI, IBA
MA, POLICIA FEDERAL, POLÍCIA MILITAR e FEMA DE MATO GROSSO.

O Governo do Estado de Mato Grosso, lo 
go após o que 6e decidiu na supradita reunião se prontificou em apoiar 
a operação de desintrusamento da AIN SARARÉ, assumindo os encargos 
financeiros que lhe competia para'o custeio dos gastos com a sua Polí̂  
cia Militar e com o da FEMA. O fato foi dado a conhecer a V. Exa., via 
do Telex s/no da Secretaria de Justiça, datado de 06.03.92.

Apôs tal decisão do Governo, deternd
nei ao Assessor desta Pasta, Dr. JOAO EVARISTO CAPET1HGA, para que se 
dirigisse até a ãrea de garimpo do SARARÊ e fizesse um exame prévio da 
situação lá existente, bem como que advertisse aos garimpeiros invaso 
res da área indígena de que haveria o desencadeamento da operação Ml 
litar na ãrea, a partir do dia 15 de março, com objetivo de proceder
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a retirada,a força,de pessoas que estivessem garimpando na área, bem 
como, dos seus equipamentos utilizados na extração do ouro.

Apõs a presença do referido Assessor 
na região do garimpo, houve uma mobilização não só dos garimpeiros en 
volvidos, como do próprio Sindicato dos Garimpeiros de Mato Grosso , 
da Prefeitura Municipal, da Câmara Municipal e da Associação Comer 
ciai, todos do Municipio de Pontes e Lacerda, perante o Governo de Ma 
Grosso, oportunidade em que fizeram chegar as mãos do Governador JAT 
MB VERlSSIMO DE CAMPOS veementes apelos no sentido de que fosse conce 
dido aos garimpeiros um prazo de 60 (sessenta) dias para que pudessem 
se deslocar de forma pacífica e ordeira com seus pertences e faiai 
liares da área de garimpo do SARARÊ.

Além dos apelos expressos manifestados 
por aqueles segmentos representativos da sociedade de Pontes e Lacer 
da, o Governador JAXNE CAMPOS ainda recebeu em Palácio, no dia 10 de 
março de 92, uma comissão composta pelos lideres maiores dos garim 
peiros, Presidente do Sindicato dos Garimpeiros de Mato Grosso, Repre 
sentantes do Comércio da cidade de Pontes e Lacerda e do Deputado Es 
tadual, lider da Região, DIOBIR FREITAS, além da minha pessoa, repr£ 
sentando a Secretaria de Justiça do Estado, responsável pela coordena 
çaõ e implementação das medidas policiais a serem desencadeadas na 
área de garimpo. •

Os membros integrantes da Comissão le 
varam a viva-voz ao Senhor Governador, o desespero que pairava sobre 
o grande contingente de pessoas (mais de 5.000) que se encontrava no 
garimpo SARARÊ, a maioria doente, acometida de maláriae outros males , 
sem qualquer assistência médica, sem remédios, sem alimentação neces 
sãria, na mais absoluta pobresa dada ao período de entre-safra no gâ  
rimpo, o que não propicia a extração do ouro da terra em decorrência 
das constantes e pesadas chuvas que assolam a região nesta época do
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ano. Ponderaram, que a retirada, a força e de imediato, de toda essa 
gente da área, sen» um destino para onde seguir, iria ocasionar um sé 
rio problema eocial com grave crise na cidade de Pontes e Lacerda e 
adjacências, por onde Obviamente iriam ficar aquelas pessoas expulsas 
a manu militare da região do garimpo SARARÊ. Por essas razões todas 
esposadas na ocasião é que os integrantes da comitiva apelaram ao Se 
nhor Governador para que concedesse aos garimpeiros um prazo de 60 (ses 
senta) dias, a fim de que pudessem se retirar com todos os seus pei: 
tences e familiares, de forma pacífica e ordeira, da área de garimpo 
SARARÊ.

Sensível ao tão angustiante problema 
daquelas pessoas humildes e desamparadas, o Governador JAYME CAMPOS 
aquiesceu ao apelo que lhe foi formulado, selando um acordo de cava 
lheiros com os lideres representativos dos garimpeiros presentes na 
audiência, e ficando certo que todos se retirarão da ãrea de garimpo 
e, em especial, da AIN SARARÊ, até o dia 10 de maio de 1 992, imprete 
rivelmente.

O Governador deixou bastante claro aos 
presentes que o não cumprimento do acordo, com completa evacuação da 
ãrea até a data aprazada de 10 de maio/92, a ação policial na ãrea se 
faria sentir de forma inarredãvel e com o rigor necessário até o to 
tal desentrusamento da área de todos os garimpeiros, seus familiares 
e equipamentos, pelo que determinou a minha pessoa,na qualidade de Se 
cretãrio de Justiça para que acompanhasse o desenrolar dos fatos e pro 
videnciasse as medidas que se fizessem necessárias para a desentrusa 
ção da ãrea de garimpo do SARARÊ, caso a mesma não esteja livre até o 
dia 10.05.92, conforme acordado entre o Governo de Mato Grossoe garim 
peiros.

Senhor Presidente, o acordo que o Go 
verno do Estado celebrou com os garimpeiros não quer significar que 
estaria haví>n(io_.uma ingerência do Governp em as.suntos de natureza in
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digena. A decisão do Governador JAYME CAMPOS pautou-se tão sõ na racio 
nalidade e no absoluto bom senso, ao procurar evitar um confronto en 
tre garimpeiros e policiais, com possiveis resultados desagradáveis pa 
ra todos; ao procurar evitar o desencadeamento de um problema social 
de grande envergadura na região de Pontes e Lacerda e adjacêndias , 
com o abandono e o sofrimento de muita gente, incluindo mulheres * * e 
crianças, que seriam fatalmente atingidas de forma direta por um dejs 
pejo a força é de imediato.

A solução amigável do problema, mesmo 
que num prazo de sessenta dias, será bem mais objetivo e racional que 
o desencadeamento de uma operação de força na área e que talvez pude^ 
se levar atê mais tempo que isso para que atingiôse a sua finalidade 
precípua.

Assim, uma vez demonstrados os motivos 
que ensejaram a decisão do Governador JAYME VERÍSSIMO DE CAMPOS em se 
lar o acordo de cavalheiros com os garimpeiros do SARARÊ, espera-se a 
tão necessária compreensão de V. Exa. é dos Senhores Representantes 
dos demais Orgãos envolvidos na questão da operação de extrusamentóda 
A1N SARARÊ.

No intuito de transmitir maiores escla 
recimentos a V. Exa. sobre a questão enfocada, se fará presente na sede 
da FUHA1, em Brasilia, o Dr. JOSÊ CORBELMO, que vem acompanhando de 
perto todos os acontecimentos pertinentes ao fato. *

O Estado de Mato Grosso estará presen 
te e sempre ao lado da FUNAI na salvagadura dos interesses dos indíge 
nas que habitam imemorialmente o seu território.

Atenciosamente,

Des. uauiK RlubJÍioi :rRAB£âSu£>
Secretário de Justiça do Estado de'Mato Grosso
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Ofício Singamat n« 16/92
Cuiabá, 10 de março de 1.992

Exmo. Sr. Governador:

Conver.cido da responsabilida 
de que pesa aobre os ombros do Sindicato dos Garimpeiros do Estado* 
de líato Grosso, como Instituição de Defesa de uma Clasce mais caren 
te, e desfavorecida de leis que xeniiam dar af^paro Legal*

Solicitamos e nos curvamos 1 
diante das evidências dos fatos que poderão ocorrer em Pontes E La- 
cérda, vimos ao Exmo Governador pedir que interceda junto aos Cr - 
gãos Compententes no sentido de ee fazer um remaneja^ento doe garim 
peiros do Vale do Sararé, ordenado e num prazo de 60 (sessenta)dias 
pois a maior parte do povo que ali procede a Exploração Garimpeira* 
são pessoas muitoe pobres, carente de qualquer condições financeira 
e mesmo os propcietários de maquinário, por estarem numa época que 
compreende a entre safra do Garimpo, estão com dividas enormes no 1 
comércio, sabemos que retirada imediata, causaria um total fal£ 
cimento do comércio da cidade, que jamais poderá arcar com seus com 
promissos Financeiro, sem contar com o grande problema social, em* 
se ter que amparar 5*000 ( cinco mil) garimpeiros dentro da cidade' 
com toda Assistência*

Diante aos fatos, achamos • 
que uma solução viável para o problema será tuna saída Política* Ci
ente da agilidade, sustentação política de Vossa Excelencia e que 
nos leva a recorrer neste momento de incertezas*

Certo de poder-mos contar 1
com a vossa Humana Compreenção, reiteramos protestos de estima e e— 
levado apreço*
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Atenciosamente*

MABSIQNILIG -MACEDO -NETO' - 
PBES. SIND. GABIMPEIHO MT.

AUffA-MATIAB........
ICELPBES. SIND. GABIMPEIRO MT.

ff,v*

'PATaieiG PEBEIHA - - 
lESOÜHEIBCLjSIKD. GABIMPEIBO MT

EXCELENTÍSSIMO SH. GOVEBNADOB 
JAIME VESISSIMO DE CAMPOS 
NESTA - - -----------
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA*
Pontea e Lacerda, 09 de lúorço de 1992*- 

EXIÚO. SR.
JAIME VEHÍS-BIO DE CALTFOS '

DD. GOVERNADOR DO ESTADO DE KATO GROSSO.

Exelentfssimo Senhor:

Venho, via do presente, embora preocupado e 

não aceitando os fatos, solicitar que V. Exa. se digne determi - 

nar aos setores competentes de seu governo para que promovam o 

remanejamento dos garimpeiros locados no Vale do Rio Sarare, de 

foima gradativa e pelos motivos que ora exponho:

Ifi) - Muitos dos garimpeiros que ali estão, 

mesmo trabalhando, são de condições-paupérrimas e, fatalmente, i 

rao permanecer em Pontes e Lacerda passando toda a sorte de pri

vações, gersndc coc isso um caos social sem precedentes, visto *v ---- — ------------- '
que hoje scmam meie de 5.000 (CIKCO IÚIL) homens;

2*) - A retirada a força, sem que haja um * 
trabalho coordenado de toâos os poderes constituídos, poderá ge
rar revolta dos que ali estao e cob graves eonsequencias pa
ra s sociedade Dríogrossense como um todo. ^

Ciente de que esta nos9a posição é a mesma1
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de V.Exa., aproveito a oportunidade ‘para.roiterar meus protestos' 

de elevada consideração, pondo-me, como de sempre, ao inteiro dis 

por de seu governo, ao tempo en que apreeerito-lhe as minhas

GABIT3TZ DO TS3F21030 

OF. ITC 91/92
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CÂMARA MUNICIPAL DE PONJES E LACERDA
CEP. 78.250

Gabinete da Presidênoia*

Ofíoio &• 016/92 Ib, 09 A« março de 1*992*

Senhor Governador,

Yenho,pelo presente, solicitar que 
Y# Exa., se digne determinar aos setores competentes * 
de seu Governo, para que promovam o remanejamento dos 
garimpeiros locados no Tale do Rio Sarar», de forma * 
gradativa e após um praso de 60 ( Sessenta ) dias po 
los motivos ̂ ue ora exponho s

11) - Muitos dos garimpeiros que ali* 
estão, são de condições puperrimas, e fatalmente, fica 
rão em Pontes s Lacerda passando privações, gerando com 
isso um oaos social sem precedentes, visto qus hoje, • 
somam mais de $.000 ( oinco mil ) homens;

- 2 0  - A retirada a força, sem que ha
ja um trahalho coordenado de todos os poderes consti.- 
tuidos, poderá gerar uma revolta dos que ali estao s 
com graves conseguênclas para a sociedade matogrossen
se com um todo*

Ciente de que a nossa posição s a mes 
ma de Ysa* Sxa., aproveitamos a oportunidade para rei
terar nossos protestos de elevada consideração, pondo

V-fcr~ ' '• * *' —  . ■ * '■ * 1 * *mos, eomò sempre, mo Inteiro dispor de seu governo mo 
tempo sm que apresentamos-lhe as nossas cordiais sauda 
çoes*



estado de mato grosso Ms

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTES E LACE
CEP. 78.250

Atancloaananta,

Antonio OliTaira da Cunha 
Yaraador Pf«aidant«

Bzbo* Sr«
Jaime Yaríesiao da C*apoa
DD. Gorernador do Xatado da Mato G osso 
HBSIA
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Pontes c Lqcerda 09 de i&arço de 1»992

EZL'0. SR» G0VEFJTAD0E DO ESTADO DE L-ATO GROSSO 
SR» JA1HE VERÍSSIÜO DE CALrPOS

Prezado senhor

. A ASSOCIAÇAO COI.^CIAL E IHDUSTBIAL DE POKTES E LACERDA, 1
preocupada con a situação do grupo de GARII^fEIROS da recibo do SARARÉ, ven 
solicitar a V» SS» enalizar a possibilidade de adiar o fechamento do refe-I 
rido garimpo, determinando un prazo maior, victo que as dívidas contrata -J 
das „por.j5ste grupo no comércio local, e de aproxinadamente 25 (vinte cinco 
EG de'ouroa

Solicitamos ainda, que V. SB» olhe com carinho a sixuação do
comercio de nor.sa cidaõe, pois e de conhecimento geral que a crise atual e
muito grave, e com o fechamento imediato do garimpo, nossa situayao ficará 
ainda e &íb delicaãa» Alem da situaçFo financeira, causará t:mhem unt grande 
prohlema social pari- a região.

Contendo ccu a sensibilidade do-E>:mo» Governador, aproveita
mos í>àrà' elevar nossos protestos de estiiaa e consideração»

Atenciocaaentj

ada l^erj
*  i» í  * 11«

Presidente

Ru» Vero Lúcia, o/n - Fone 266-1639 — CEP 78.250 - Pontes € Lacerda - Moto Grosso


