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Ao 

Assessor de Saúde e Coordenador do GT para identifica 
çio da Ãrea lndigena Rikbaktsa 
Diretor do DAI 

Do 

Assunto 

No final domes de abril próximo passado, s~ 
guiu para a Área Indígena Rikbaktsa, o GT sob a minha coorden~ 
ção (rio Juruena, Norte de Mato Grosso) a fim de ser feita a 
identificação das áreas indígenas das regiões do Japuira e Escon 
<lido, a primeira na margem direita e a segunda na margem csque! 
da, ambas do rio Juruena, norte de Mato Grosso. Em outubro de 

1984, estive em convívio direto com os índios Rikbaktsa, passa~ 
do a percorrer as regiões acima descritas, juntamente com os .. 

1n 

dios, e senti que os mesmos iriam retomar as suas terras imemor! 
ais, por conta pr6pria, e sem a presença de 6rgãos oficiais do 
Governo Federal, e que, consequentemente, haveriam mortes, pois, 

os mesmos, sio inJios guerreiros e que tiveram no passado, bem 
próximo, verdadeiras guerras com os "não Índios" que penetravam 
na região, em busca de exploração das árvores de seringa e "gr! 
los" de terra; encaminho em anexo cópia do meu relatório de vi~ 
gem - mês de outubro - novembro/84. Sentindo toda a problernâtl 
cada situação, desloquei-me para Brasilia, logo após a vinda de 
índios Rikbaktsa para Brasília, representantes do povo canoeiro, 
e juntamente com eles, tivemos reunião com o Presidente da RJNAI, 
que, imediatamente, providenciou a criação do GT, para i<lentifi 
cação d: s áreas imemoriais dos Índios; regiões essas, onde ainda 
existem Índios arredios, principalmente nas cabeceiras dos córr! 
gos Natal, Pacutinga e Murerú, afluentes <la margem direita do 
rio Aripuani. A FUNAI jâ havia demarcndn a Reserva Indigenn dos 

Rikbaktsa, entre os rios Juruena e Sangue, mas, sem levar em con 

sideração, ou melhor, sem aprofundar, em todo o processo históri 
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co dos índios Rikbaktsa, e suas futuras pretensões, por direito .•. 1n histórico, pertinente à qualquer nação, seja Índios ou "não 

dios". 

.. 

Caracteriza-se, assim, o processo hist6rico 
' 

pelo qual vem passando as comunidades indígenas do Brasil, ou s~ 
ja, ã medida que tomam consciência política e do processo civili 
zatôrio (novas fronteiras de expansão da economia capitalista/irn~ 
diatista/desenvolvirncntista/desestruturadora dos ecosistemas, das 
minorias étnicas - índios, posseiros, seringueiros etc), começam 

a reivindicar os seus direitos, muitas das vezes, até em áreas, 

às qu~is a FUNAI já considera resolvido os problemas da terra.~ 
sim, posso citar algumas áreas, já consideradas delimitadas ou 
demarcadas pela FUNAI, mas, que na época, os índios aceitavam tu 
do, pois não tinham ainda consciência política do que estava acoQ_ 
tecendo, como aconteceu com os índios Apiacâ/Cayabi, no rio do 
Sangue, Mato Grosso, que na época quando a FUNAI delimitou ·as 
suas terras, não entendiam do processo, e viam apenas a fUNAl f~ 

zer um picadão de mais ou menos 5 metros de largura, e para eles 

tanto fazia, pois eles atravessavam aquele picadão e iam caçar, 

pescar, colher frutas e material para flechas e artesanatos, na 
mata do outro lado do picadão. Quando eles viram que os fazendei 
ros collieçararn a derrubar aquelas matas, terras imemoriais suas, 
então, começou a luta, que continua até agora~ fato idêntico aos 
dos Índios Bakairi, Irantxe, etc. Começaram a passar pelo proce~ 
so de conscientização política começaram a entender o que signl 
ficava aquele picadão na mata, a entender o que os fazendeiros 

fazem c~m a mata, os rios, os igarap6s, os c6rregos, as ilhas, os 
lagos , etc., processo agressivo, imediatista, destrutivo da eco 

logia, fauna e flora. 

O que sinto dentro da política indígena da 

FUNAI, se que possa ser chamada de indígena, e sim mais para 
apoio aos grandes grupos e "lobby" dos empresários nacional, é 
a de q~e tenta bloquear o direito humano (Organização das Nações 

Unidas) de se politizar e tomar consciência de seus direitos~ as 
sim, apresenta-se no momento esta contradição entre os índios se 
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politizando, e a FUNAI bloqueando a auto-determinação pela poli 

tica consciente dos índios. 

Portanto. o que aconteceu no rio Juruena, 

foi este processo e não necessita de mais detalhes a nao ser o . 
direito dos índios Rikbaktsa à saúde. educação, suas Últimas te! 
ras imemoriais garantidas. e serem respeitados como seres hum! 
nos que possuem cérebro para pensar, analisar. criticar e agir. 
Informo V.Sa. de que os índios Rikbaktsa, hoje, já estão expl~ 
rando as estradas de seringa das regiões do Japuira e Escondido, 

em processo de auto-determinação econômica e contribuindo para a. 
' 1 

\...._,-,-. nação hrasileira, com alta produção de borracha (seringueiras e~ 

tas que seriam derrubadas pelos fazendeiros para plantar capim 

colonião, em terras tão nobres, verdadeira lesa a nação brasilel 
ra), preservação de tão grande e nobre patrimônio nacional, que 
são as ilhas do rio Jurucna e o nio desmatamento de suas margens. 

Aliás, aqui, deveria ser criada uma comissão FUNAI/SEMA/IBDF/.~ 
RINHA, para analisar a situação da Reserva Florestal do Juruena, 
que por solicitação em 79/80 do então na época Ministro da Agrl 
cultura, Senhor DELFIM NETTO, solicitava a desativação da mesma, 
e sem embasamento científico, contrariando a criação da mesma, 

em 1961, com embasamento científico, sendo que, no mesmo dia. f~ 

ram criadas as Reservas Florestais do Guruoi e Alto Rio Negro.Iro . - 
je a Reserva Florestal do Juruena está sendo invadida pelos fa 
zendeiros e onde, justamente, se encontra a região do Japuira. 
Outra :ituação social gravíssima, é a dos seringueiros, que há 
anos moram na região, de todo o rio Juruena, at~ a divisa do E! 
tado, explorando as estradas de seringa,. e que hoje estão sendo 
expulsos pelo grande latifúndio (sô para se ter uma idéia, na mar 
gem esquerda do rio Juruena, entre a cidade de Fontanilhas e a 
divisa do estado, com mais de 600Krn, pertencem à apenas 4 lati 
fundiários: Fazenda Sumarê, Tenutas, Cotriguaçú, Júlio Campos(~ 
vernador do Estado, com 3 milhões de hectares e garimpo na ãrea 
com grupo americano do norte). Minha sugestão é a de que o Gove! 
no Federal deveria preservar 6Km de faixa, em cada uma das ma! 
gens do rio Juruena, e distribuísse as estradas de seringa para 
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as familias de seringueiros aa regiio, e, com isto, preservarÍ! 

mos a floresta e consequentemente o patrimônio nacional, que é 
o rio Juruena, ao mesmo tempo teríamos alta produção de borracha 

(já assinalei que esta floresta será derrubada pelos fazendeiros) 

e resolveríamos o grave problema social, que é a expulsão dos se 

ringueiro, daquilo que.sempre foi a vjda deles: a produção de 

borracha, sua subsistência da caça, pesca, frutas silvestres e o 

equilíbrio com a natureza. Aliás, quando fui Chefe da Ajudância 

da FUNAI no Acre, em 1982 e 1983, senti o mesmo processo históri 

co, ou seja, os seringalistas abandonando os seringais, aplica~ 

do os recursos do Governo Federal em empreendimentos nos grandes 

centros e em mercado de capital, deixando os seringueiros aband~ 

nadas à própria sorte, sem aviamentos e esperando valorização das 

terras, para venderem aos empresários do sul do país~ e estes 

transformando terras nobres, em pasto de capim colonião, para o 

pé do boi, derrubando nobres árvores de seringa nativas, de alta 

produção, bem como castanhais, e .variedades imensas de plantas e 
árvores que ainda não foram estudadas, perdendo-se, assim, a na 

ção brasileira, patrimônios inestimâveis. Sabemos que, os scr1~ 

gais em sistema de monocultura tem apresentado variedades de pr! 
g a s , devido à falta de defesa apresentada por uma f l o r c s t a p1ur~ 
lista~ isto porque neste país o imed:ié.lt:isrno vence ao bom senso . 

Sugeri que o Governo Federal interferisse neste processo. distr! 

buindo estradas de seringa às famÍJ:ias de seringueiro, proporei~ 

nal ao n9 de pessoas da família, e ao nGmero de irvorcs descri~ 

ga de casa estrada, e produção rn6d:ia das mesmas. Hoje, os ex-se 

ringueiros são problemas sociais gravissimos nas cidades do Acre 

como: Cruzeiro do Sul, Taranaçi. Manoel Urhano. Feij6, Serra ~a 
dureira, Rio Branco, Xapuí, etc., pois não temos emprego nessas 

cidades, pois a vida econômica do Acre. basicamente, é a borra 

cha, cuja produção vem caindo, devido à este processo, enquanto 

que, o Governo Federal deveria incent.:ivá-Ja, através de uma nova 

estrutura de produç~o, com apoio da CORAL e SUDVEA, com cr1açao 

de cooperatjvas dos seringueiros, à começar pelo rio Taranacâ 

Informo de que os Jndios Ri kb a k t s n (c a noc i > 

ros) já tomou posse, ou melhor, retomaram as suas terra~ 1 mcrno 
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riais. ou melhor, parte infima das suas terras imemoriais (Japui 

ra e Escondido), já que antes era todo o rio Juruena e parte do 

rio do Sangue; isto para que não caiam em uma marginalidade s§ 
cio-psicológica e a uma condição precária de sobrevivência biol§ 

gica, devido à compulsão biológica à qual foram submetidos em 

1972 (veja Memo n9 020/ASS-DAI, cm 07/01/8~. 

Portanto, não hasta querer demarcar as 5reas 

indígenas, e sim, levar em consideração o Último parágrafo. 

Os ín<l io s estão produzindo bo rrhcha nas! 
tradas de seringa e.lo .Japuira e Escondiuo. 

Encaminhar cópias ã AESP. DPI. 

Atenciosamente 

·. ·Jl!~__-1<~ 1/J~;:_,~ 
i~~~ALDO CID NUNES DA CUNIIA 

ASSESSOR DE SAODE/COORDENADOR no GT - ~Hl'.A 
IND!GENA RIKBAKTSA 
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