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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO 
NHAMBIQUARA DO VEADO PRETO-A.I. TUBARÃO-LATUND~ 

Aldeia do Veado Preto (Nhambiquara) 

Trata-se de pequeno grupo familiar, que habita no extremo 

sudeste da área dos Tubarão Latundê, no Rio Veado Preto, afluen 

te do Pimenta Bueno. (Ver mapa). O grupo, originário do P.I. 
Aroeira, parece fazer parte da família de Lourenço dos Lacondê 

de Aroeira. Havia mais três pessoas (dois Mamaindê e um Mandu 

ca). que deixaram agora a área. O grupo deve estar na área que 

ê habitat imemorial indígena hâ cerca de 20 anos; vários ado 

lescentes nasceram aqui. Provavelmente saíram de Aroeira para 

trabalhar em seringais e acabaram se fixando aí. 

Hoje, a população é dependente da Empresa Rio Novo, com 

sede em Cuiabá, de propriedade de Ubiratan Spinelli (deputado 

estadual - PDS - MT, presidente da Assembléia Legislativa) que 

explora seringa na região, tanto dentro como fora da área in 

dígena, de um lado e outro do rio Pimenta Bueno, através de a 

proximadamente 40 seringueiros. Estes são considerados "empre 

gados'' da empresa: compram mercadoria no barracão por ela admi 

nistrado e vendem-lhe a borracha. O encarregado do barracão é 
o Único que é assalariado da empresa, trabalhando com carteira 

de trabalho e funcionando como enfermeiro de seringueiros de~ 

troou fora da área fornecendo-lhes remédios e assistência, a 

lém de distribuir mercadoria. Está na área há 12 anos, muito 

antes da delimitação da área Tubarão-Latundê. 

A empresa tem um barco a motor, que percorre o rio Pimen 

ta Bueno, recolhendo a borracha dos seringueiros das duas mar 

gens, e tem uma tropa de 8 burros para carregar a mercadoria, 
num pasto junto à aldeia indígena. 



O barracão de mercadoria está construído dentro da - are a 
indígena, em meio às casas dos índios, O encarregado do barra 
cão e o tropeiro da empresa aí habitam permanentemente; ou 
tros não índios vêm com frequência, trazem mercadoria no lom 
bo de burros ou vêm buscâ-la, dormindo na aldeia, numa casa 
de trânsito. Há dois não Índios, seringueiros, casados com m~ 
lheres Índias, e uma terceira mulher índia, viúva. Os índios 
adultos são solteiros. Dois deles trabalham para a empresa, 
um com motorista do barco, recebendo o salário mínimo, mas 
sem carteira de trabalho. 

Dos dois não-Índios casados com Índias, um passou a mo 
rar fora da área, do outro lado do Pimenta Bueno com a famí 
lia (indígena) da mulher, e o outro acaba de deixar a mulher. 
Desta forma, a população indígena na área está muito reduzi 
da. Era, no ano passado, de 14 Índios (relatório da assisten 
te social de Vilhena, Maria Teresa Suassuna Avelino), e hoje 
é de 7 Índios na área e mais 6 do outro lado do rio: 

POPULAÇÃO IND!GENA 
Na Área: 

Maria de Lourdes f 18 anos filho de Nazaré 
João m 4 anos filho de M. de Lourdes 
Eide f 1 ano filho de M. de Lourdes 
Joaninha f 15 anos filho de Nazaré 
Raimundo m 17 anos filho de Nazaré 
Oriovaldo m 21 anos filho de Nazaré 
Marianinha f 66 anos mãe de Nazaré 
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Do Outro Lado do Rio 

Nazaré f 39 anos casada com o Seringuei 
ro José Macário Macá 
rio da Conceição 
filho de Nazaré 
filho de Nazaré 
filho de Nazaré 
filho de Nazaré 
filho de Nazaré 

Reginaldo m 8 anos 
:Madalena f 6 anos 
Juliana f 4 anos 
Roberto m 23 anos 
Nenê m 25/09/84 

Moram na área o encarregado do barracão, Srs. Dario Dor 
ban, o tropeiro da empresa, Carlos Vinicius Ferreira e mais 
um seringueiro com a família numa colocação. 

O grande problema da área é o trânsito de pessoas estra 
nhas, que trazem bebida e já viciaram os jovens Índios no ál 
cool. Ao que parece, a empresa pretende agora, porém mudar o 
barracão para fora da área indígena, do outro lado do rio. 

Acesso ã Área 

O Veado Preto fica a 53 Km da Vilhena: 15 Km pela BR-364 
15 Km pela estrada de terra até Colorado e 23 Km para dentro 
da área. Apenas os Últimos 6 Km são muito ruins, intransitá 
veis na chuva. 

Presença da FUNAI 

Os Nambiquara do Veado Predo foram periodicamente visit~ 
dos por chefes de Posto da Ajudância do Vale do Guaporê 
que tentaram levi-los de volta, sem sucesso, i Aroeira. 

Em 1982, dois funcionários da FUNAI, o engenheiro Áureo 
Araújo Faleiros e o sertanista Cícero Cavalcanti vieram a a- 



rea e sua presença foi suficiente para que vários seringuei 

ros nao Índios se retirassem, ao tomar ciência que não tinham 

direito de explorar seringa em ârea indígena. 

Em 1983 a assistente social da Ajavag estava na área, f~ 
zendo um levantamento da população e insistindo no perigo da 

presença não indígena na área. 

Em 1984 a EVS fez visitas frequentes ã áreas, os índios 

foram todos vacinados e têm recebido assistência cuidadosa na 

Casa do fndio em Vilhena. O chefe da Ajudância, Aimoré C. Sil 

va, também foi à área. 
A Ajuvag planeja levar um auxiliar de enfermagem perma 

nente para a área e já fez uma tentativa nesse sentido. 

A retirada compulsória dos Últimos não-Índios e intima 

çao à empresa para que o faça, imprescindível e necessária c~ 

mo defesa da área, pode ter o inconveniente de afugentar os 

índios que têm aí uma forma de sobrevivência e acompanhariam 

os invasores.~ preciso, assim, que a FUNAI represente uma a! 

ternativa, como assistente de saúde local e atividades econômi 

cas, mesmo que inicialmente se trate de serviços do Posto e 

depois de exploração econômica rentável, artesanato, borracha 

ou plantio. Não há dúvida que é um trabalho de atração dife 

rente e difícil. Em virtude das relações prejudiciais que es 

ses índios estabeleceram com a população regional, a FUNAI, 

omissa até agora, pode encontrar resistências a integrá 

-los outra vez na comunidade indígena de origem. 

Recomendações Para a Área 

1) Assistência à população, apesar de seu número reduzi 

do, com auxiliar de enfermagem capaz de defender tam 

bém a terra de invasões; 

2) Aquisição de um rádio; 

3) Melhoria da estrada (após a retirada dos não-índios); 



4) Colocar placa da área indígena à entrada; 

5) Retirar todos os não~índios da área, entrando em en- 

tendimento com a Empresa e o deputado Spinelli para 

que retire seus animais e instalações. 

Informações Sobre o Grupo: 

Relatório de Viagem de Maria Teresa Suassuna 
12/12/1983, AVAUAG. 

Informações sobre os Nambiquara de David Price ao Chefe 
Posto do P.I. Aroeira, Edimilson Vargas Franco. 

Visita à área. 21/22 de setembro de 1984. 

Avelino, 
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