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INTRODUÇÃO(*} 

Já praticamente concluída a pavimentaçâo da rodovia Cui! 

há/Porto Velho (BR-364}, inaugurada em setembro de 1984, e 

portanto irreversível, pode-se dizer que a situação dos 
dios na região é dramática, e que sua sobrevivência está pos 

ta em risco. 
A estrada e o Programa Polonoroeste como um todo origi 

naram uma rnigraçio e ocupaçio territorial desenfreadas, com 
resultados muito duvidosos do ponto de vista social. Em 1984, 

estão entrando em Rond6nia 130 mil pessoas (estimativa míni 
ma) das quais apenas 5 mil, na melhor das hipóteses, poderão 

ser assentadas em projetos do INCRA. Com o acesso pela estra 

da, a apropriação de terras por empresas, com novas oportuni 
dades para grupos econômicos do sul, é crescente. O exceden 

te populacional e os novos interesses empresariais volta~-se 

contra os Índios, resultando em invasões e conflitos armados. 

A facilidade de ~cesso trouxe projetos de colonização, com 
panhias madeireiras desmatando, companhias de mineração, e 
garimpeiros, numa ocupação mais desorganizada que planejada. 
SÓ uma ação estatal muito firme .poderia contrapor-se a pres 
soes tão grandes. 

Muito pouco, porém, quase nada, foi feito em defesa dos 

Índios. Dos 26 milhões de dólares inicialmente previstos para 
apoio is comunidades ind{genas no período 1~81/85, apenas cer 
ca de 6 milhões foram gastos atê 1984/85. 

Os gastos com demarcaçâo e defesa territorial são só uma 
pequena parte desta soma. De um total de 55 áreas indígenas na 
região de influência do Plonoroeste, só 19 estão demarcadas e 

17 apenas pelo Polo. Vinte (20) áreas estio invadidas, embora 
muitas delas já demarcadas, 

1(.*)·0 presente documento é um resumo dos principais problemas das áreas in 
dígenas do Polonoroeste. SÓ pode ser totalmente compreendido com a lef 
tura dos relatórios de avaliação para cada área, que contem documenta 
ção detalhada dos fatos aqui relatados. 



Após dois anos de trabalho e visitas a todas as áreas i~ 
dÍgenas assistidas pela FUNAI, a equipe de ·antropólogos que 
avalia a situação indígena constatou casos de invasões 
víssimas e, em muitas áreas, um quadro desolador de 

de. 

gra- - sau- 

Em Rondônia, onde apenas uma área indígena foi demarca 

da no período do Pólonoroeste, os conflitos são numerosos e 

violentos. Vejamos alguns exemplos. 
No P.I. Lourdes, por 'exemplo, terra dos índios Gavião e 

Arara (Karo), a equipe de avaliação constatou em outubro de 
1983, a presença de 350 invasores. Um ano depois, os invaso 
res 'já eram dois mil, a maioria especuladores, que nem mesmo 
residiam na área, mas sim na cidade de Ji-Paraná. 

Em julho de 1984 três pessoas, tomadas por invasores, q~ 
se foram mortas pelos Índios. Em agosto, estes queimaram ca 

sas de colonos e prenderam 15 reféns, retendo-os na aldeia 

por um mês. Só em setembro, finalmente, a FUNAI providenciou 

a retirada dos invasores, assegurada por decisão da Justiça 
Federal, numa operação que ainda não terminou, levou dois me 
ses e custou à FUNAI mais de cem milhões de cruzeiros (50 mil 

dólares). Entre as despesas, está o pagamento das Polícias Fe 
deral e Militar. 

Na área Cinta-Larga do Roosevelt, uma empresa de São Pa~ 

lo retirava, em julho de 84, caminhões de madeira da terra i~ 
dÍgena, onde fizera uma estrada de 40 Km dentro da área, e 

pedia a colaboração da FUNAI. Foi retirada ·pela FUNAI em se- 
tembro, e a madeira foi apreendida. Hã ali, também, outras 

r> 
! fazendas, algu~as de familiares de políticos locais, que che 

gam a ter pista de pouso e 1.500 cabeças de gado. Dezenas de 
colonos instalaram-se em 1984, impunes apesar das ameaças de 

ataques por parte dos Índios e estariam sendo retirados em ou 
tubro. 

Na área dos Mequens três grandes empresa~ sem qualquer 

direito à terra, instalam em 1984 serrarias e chegam a reti 
rar 30 caminhões diários de magno, lesando Índios, FUNAI, 



IBDF e fisco, cercam malocas, yiolentam mulheres e 
riam os Índios em seu próprio território. 

Em Rondônia ainda, vários grupos de Índios arredios vi 

vem em fuga, sem contato com a FUNAI, escorraçados pelos pro 
je~os de colonização e novas propriedades agrícolas, correndo 

o perigo de extinguir-se de um momento para outro. 
O exemplo mais importante é o dos Índios Urueu-wau-wau, a 

maioria ainda hostis aos não Índios.que há muitas décadas tra 

as sala- 

vam uma guerra desigual cóntra todo o tipo de invasores: se 

ringalistas, madeireiras, mineradoras de cassiterita, garim 

pos de ouro e diamante, caçadores de pele. A maior parte de 
seu território imemorial foi entregue por decreto presiden 

cial aoIBDF. Embora em 1980 o INCRA e a FUNAI regional já 

tivessem um consenso sobre o território ocupado por esses ín 

dios, apenas em 1984 a FUNAI de Brasília iniciaria os traba- 
/· lhos de identificação e demarcação. A lentidão originou de- 

zenas de mortes de Índios e não Índios e permitiu ao INCRA 

organizar projetos de colonização dentro da ~rea indígena. 
Tais fatos (relatados resumidamente a seguir, e 

detidamente analisados nos relatórios para cada grupo} têm 

origem no período anterior ao do Polonoroeste, mas agravaram 

se muito com a estrada. 

A FUNAI absolutamente não está aparelhada para fazer fren 

te a situação tão violenta. Os recursos são poucos e os do P~ 

.lonoroeste, liberados até agora, insuficientes. A inserção da 

FUNAI no Ministério do Interior a torna vulnerável a pressões 
empresariais e políticas e a põe num centro de interesses rrais 

propriamente c?ntririos aos dos Índios, e ligados à expansão 
empresarial, que à proteção de uma minoria. A rigidez burocrática 

impede a formação de pessoal qualificado para o trabalho de 

campo, a compreensão do mundo indígena e a defesa política dos 

Índios. Apesar de haver nas áreas ou em Brasília figuras de 

excepcional preparo e dedicaçâo,sua margem de ação ilimitada. 

Mudanças muito frequentes na administração e Presidência 

da FUNAl, que justamente revelam a fraqueza do 6rgão diante 
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de impasses, (como a recente p~oibição de companhias de 
neração em área indígena) têm prejudicado uma atuação 

mi- 
con- 

tinuada e tornado ainda menos viável uma firme política in 

digenista. 
Acrescente-se a tudo isso métodos antiquados de adminis 

tração e defesa de terras. Numa região ·de expansão agríco 

la, a FUNAI necessitaria de um apoio técnico bastante maior, 
como de advogados, engenheiros, agrimensores e antropólogos. 

Enquanto outros órgãos públicos usam levantamentos aerofoto 
gramétricos para identificar invasões, a FUNAI anda a pé, não 

tem sequer recursos para sobrevoas. Informações de outras in~ 
tituições governamentais (INCRA, IBDF, SUCAM, por exemplo) ou 

políticas combinadas com as de outros órgãos não são usadas. 

Um exemplo é a atuação da FUNAI diante de projetos do 
INCRA. A presença indígena é sempre acusada com atraso. Um· 

caso é o dos Índios Mequens em que as terras da área já ha 
viam sido arrecadadas pela União, através do INCRA, sem qual 

quer ofício da FUNAI ao INCRA, embora documentos sobre os ín 
dios na região sejam.numerosos e antigos, e equipes da FUNAI 
tenham visitado a área desde 1982. SÓ em agosto de 1984 a 

FUNAI comunicou ao INCRA a presença indígena e o Presidente 

da FUNAI assinou portaria delimitando a área. 
Certidões negativas da presença indígena foram concedidas 

em casos absurdos corno o Nambiquara do Vale do Guaporé em 
1968 e feitas liberações irresponsáveis e ilegais, como parte 

do território Zoró/Cinta-Larga em 1976. (Ver relató 

rios Narnbiquara out/82 e Aripuanã out/84). 

Ignorância, má fé, pressões de proprietários de terras ou 
muitas vezes simples ineficiência administrativa em 

em tempo o território. 
Um caso exemplar da falta de coordenação entre 

defender 

- - orgaos 
estatais, com flagrante desrespeito aos interesses indígenas, 

é a construção de uma hidroelétrica pela CEMAT (Centrais Elé 
tricas de Mato-Grosso}, que nem se sabe se irá inundar terra 

indígena demarcada dos Cinta-Larga em Serra Morena, constru- 



çao feita sem qualquer consulta à FUNAI. Esta deveria estar 
sempre informada sobre tais projetos, com a obrigação, como 

tutora, de informar por sua vez a comunidade indígena e a 

opinião pública. 
O segredo e o desrespeito repetem-se no caso dos Gavião/ 

Arara do P.I. Lourdes, a mesma área invadida por colonos, e 

no P.I. Roosevelt, nos quais a Eletronorte fez, em julho de 
' 

1984, estudos para uma possível hidroelétrica, colocando 

marcos no chão. 
~ evidente que nenhum projeto de colonização, do INCRA 

ou estadual, ou construção de estradas, ou instalação de 
propriedades agrícolas, mineração, ou outros empreendimentos 

deveria ser feito sem identificação prévia, com recursos su 
ficientes, sobre a existência de Índios, e sem parecer da 

FUNAI. A problemática indígena é sistematicamente ignorada, 

apesar dos direitos assegurados pela Constituição e pelo Es 

tatuto do !ndio, quando se trata de programas de expansão 
~ . econom1ca. 
Em suma, fica pat~nte, em fins de 1984, o perigo de · os 

Índios perderem o controle sobre o próprio território, ou se 

rem dizimados por doenças, como, em especial, no caso dos 

grupos arredios. A continuar o processo atual, sua sina é per 

der a terra e os meios de sobrevivência e os remanescentes 

confundirem-se ao longo do tempo com a população local, per 

dendo a unidade como povo, a exemplo do que ocorreu até ho 
je. Basta lembrar o número de povos que Nimuendaju registrou 
em 1943 e os poucos que restaram hoje.(!) 

Para evitar este extermínio, é preciso que o Programa P~ 

lonoroeste de Apoio às Comunidades Indígenas sofra modifica 

ções muito grandes em sua sistemática, e tenha recursos asse- 

gurados, e no próximo ano, pelo menos, ainda aqueles 

tos em 1981. A autonomia e a força do organismo de 

previs 

proteção 

aos índios diante de outros interesses deve ser qefendida. 
Convém lembrar que os problemas indígenas do Polonoroes 

te são tanto mais preocupantes quanto há ainda em Rondônia urna 



população mínima de 1.500 Índios não contatados pela FUNAI, 
tanto arredios como jâ em contato com não~Índios, esparsos em 
seringais ou desaldeados nas cidades. A estimativa atual da 

população indígena do Polonoroeste, é de 8.000 Índios, e nao 
4.500 corno inicialmente se calculava. 

Um outro efeito da BR-364 que deve ser posto em relevo 

é que o drama dos índios de Rondônia irá se repetir no Acre, 

com a continuação de pavimentação da BR-364 de Porto Velho 

para Rio Branco e instalação de PDRis(Planos de Desenvolvimen 
to Regional Integrado). Há aí 42 áreas indígenas das quais n~ 
nhuma demarcada.CZ) A essa população, assim como à do sul do 

Amazonas, nem sequer o apoio do Polonoroeste está sendo pro 

metido, embora também a sua desagregação possa ser causada p~ 

lo novo programa de desenvolvimento viário e econômico, e es 
teja sofrendo em breve o mesmo impacto da BR-364 que os povos 

de Rondônia e Mato-Grosso. 
Verifica-se, num primeiro balanço global, que a FUNAI 

nao entendeu e não se preparou para enfrentar a importância 

das modificações s6cio-~conômicas que seriam introduzidas pe 

lo Polonoroeste. Apesar de lhe terem faltado recursos, a 
FUNAI não demonstrou capacidade p.ara responder com eficácia 

ã expansão das fronteiras agrícolas, estando sempre atrás das 
iniciativas privadas e dos outros órgãos governamentais como 

INCRA, IBDF, CEMAT, INTERMAT etc. 

Terras 

r: 
I. Os grupos indígenas compreendidos no Polonoroeste são os 

seguintes: 
1. Mato Grosso: Nambiquara, Bakairi, Par~ci, Irantxe, Cin 

ta-Largá, Zorô, Umutina, Salumã. 

2. Rondônia: Suruí, Cinta-Larga(em parte), Ga~ião, Ara- 

ra(Karo), Pakaa-Nova(Oro-Uari), Kaxarari, Tu 

barão-Latundê, Urupain, Uruweu-wau-wau, Kari 
puna, Kari tiana, /1Tupari, Macurap ,· Sakirap, Aju 
ru, Àruâ, Mas~acá, Arikapu, Canoé, Col~mbia- 

r a , Urubu, Oro--~-~·_\ 



3. Amazonas - Tenharim 

Ficaram de fora, arbitrariamente, os Myky, os Rikbatsa, 

os Apiaká, os Kayabi, também próximos à estrada. 
Há quatorze grupos não identificados pela FUNAI. Seis 

mantêm contatos regulares com não-Índios ou encontram-se de 
saldeados: Ariken (Beiradão-Aripuanã e na Cachoeira do Esti- , 
valdo em Ariquemes), Urubu (Seringal Santa Maria, margem es- 

querda do rio ~achado), Macurap (Rio Colorado), Miguelenos 
(Rio São Miguel) e Jaboti .(Seringa! do Quintães, perto de 
Costa Marques e Parintintim (Porto Velho). Sete outros pare 

cem ·arredios: Aruã (sul do P.I. Rio Branco e Cachoeira de Pa~ 
lo Saldanha), Aruá (Igarapé Terebinto - Fazenda Santo Antô 

nio, próximo ao rio Colorado), Piripicura (Fazendas Concisa e 

Mudança ao norte dos Zorô), Aruá (Cerejeiras Xupinguaia),Aruá 

(rio São Miguel), Canoeiros (Rio Juruena), Jacundá (próximos 
à Mineradora Jacundá, ao norte de Rondônia) e Karipuna (P.I. 

Karipuna). Nenhuma medida concreta de proteção a estes ín- 
dios, ou a seus territórios, tomada pela FUNAI. 

II. Para que seja garantida a posse e usufruto das terras 
indígenas, em conformidade com a Constituição Brasileira, a 

legislação prevê sua identificação pela FUNAI, demarcação fí 

sica, homologação da demarcação por Decreto Presidencial e o 
registro em Cartôrio de Imóveis e no Serviço de Patrimônio 
da União. 

Levando e~ conta essa regulamentação juridica e o requi- 
sito de demarcação física nos limites, a situação pode ser 

resumida da seguinte forma: (ver Quadro 1) 
- há 55 áreas imemorialmente ocupadas por índios no 

noroeste de Mato Grosso, ocupadas por cerca de 40 po 
vos indígenas, num total aproximado de 8 mil pessoas. 

- 37 áreas foram abrangidas pelo Polonoroeste (Quadro 2); 

- 14 continuam não identificadas pela FUNAI. 
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4 foram arbitrariamente excluídas do programa. 
- 19 das abrangidas estão demarcadas (sete pelo Polo- 

noroeste). 
- 2 foram parcialmente demarcadas pelo Polonoroeste. 

- 7 estão homologadas (3 pelo Polonoroeste). 
4 estão registradas (nenhuma pelo Polonoroeste), as 

únicas realmente p~otegidas por lei. 
Medidas necessárias são, portanto: 

- terminar ou demarcar 18. 

- homologar por decr~to 30. 

- retirar invasores de 20. 

registrar no S.P.U. 33. 

- assegurar terras a mais 14 grupos. 

- incluir no Programa outros 4. 

As sete áreas demarcadas no período de vigência do Po 

lonoroeste são as seguintes: Pirineus de Souza (Namb i qua r a ) , 

Sararé (Nambiquara), Tirecatinga (Nambiquara), Utiariti (Pare 

ci), Rio Branco (Tupari; Macurap, Aruá, Columbiara), Pareci 

(Pareci) e Santana (Bakairi). Antes do início do programa, em 

1981, doze áreas já se encontravam demarcadas: Umut.ina (Umu 

tina) redemarcada pelo Polonoroeste, Lages (Oro-Uari), Ribei 

rão (Oro-Uari), Rio Negro Ocaia (Oro-Uari), Lourdes (Gavião e 
Ka r o ) , Kari tiana (Kari tiana), Pakaa-Nova (Or o-Uar í.) , Roosevelt 
Aripuanã (Cinta-Larga), Serra Morena-Atipuanã (Cinta-Larga), 

Aripuanã-Tenente Marques (Cinta-Larga), Sete de Setembro (Su 

ruí) e Guaporé (Tupari, Macurap, Jaboti, Canoé, AriKapu). A 

área de Serra Morena foi feita com erro na demarcação. 
A demarcação foi feita parcialmente pelo Polonoroeste nas 

seguintes áreas: Vale do Guaporé (Nambiquara), Tubarão (Aika 

nã-Latundê). Falta ainda concluir a demarcação nestas duas 
- areas. 

Há ainda 16 áreas por demarcar: Nambiquara do 

(Namb iquara) , Capitão Marcos (Pa re c i ) , Rio Formoso 

Figueiras (Pareci}, Estivadinho (Pareci), Irantxe 

Cerrado 

(Pareci) , 

(Irantxe), 
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Salumã (Salumã), Zoró (Zoró), ~equéns (Sak_irap, Macurap), Uru 
weu-wau-wau (Uruweu-wau-wau, Urupain), Ouro Preto-Aripuanã (Cin 

ta-Larga), Karipuna (Karipuna), Kaxarari (Kaxarari), Tenharim 
(Tenharim), Sagarana (Oro-Uari, Canoé), Bakairi (Bakairi) e 

(Tupari, Macurap, Jaboti, Canoé, Arikapu). A área Bakairi foi 
incorretamente demarcada em 1918 pelo extinto SPI (Serviço de 

Proteção aos !ndios) e deve ser corrigida. A demarcação de 

" 1 

' 
Serra Morena deve ser corrigida. 

Há 20 áreas invadidas: Rio Branco (Macurap, Tupari, Colu~ 

biara, Aruá), Pakaa-Nova (Oro-Uari), Serra Morena-Aripuanã (CiE 

ta-Larga), Roosevelt-Aripuanã (Cinta-Larga), Tenente Marques 
Aripuanã (Cinta-Larga), LÓurdes (Gavião-Karo), Mequens (Saki 

rap, Macurap), Rio Formoso (Pareci), Salumã (Salumã), Sararé 

(Nambiquara), Vale do Guaporé (Narnbiquara), Irantxe_ (Irantxe), 

Zoró (Zorô), Uruweu-wau-wau (Uruweu-wau-wau e Urupain), Pareci 
(Pareci), Bakairi (Bakairi), Tubarão-Latundê (Aíkanã-Latundê), 

Kaxarari (Kaxarari) e Sete de Setembro (Surui), Pareci (Generoso). 
Das 20 áreas invadidas, seis estão demarcadas e duas par 

cialmente demarcadas (Vále do Guaporé, Pareci e Tubarão-L~tun 
dê). 

Apenas 7 das 37 áreas consideradas como zona de influên 

cia do Polonoroeste dispõem de alguma garantia legal como pos 

se e usofruto das comunidades indígenas. Destas sete, apenas 

quatro contam com todas as gara~tias legais, ou seja, homolo 
gação de demarcação por Decreto Presidencial e registros em 
cartório de imóveis e no Serviço do Patrimônio da União (SPU): 

Umutina (Umutina), Lages (-Oro-Uari) e Ribeirão (Oro- 

Uari) e Rio Negro Ocaia (Oro-Uari). Estes quatro ·registros 

são anteriores ao Polonoroeste, que obteve três homologações, 

Pirineus de Souza (Nambiquara), Sete de Setembro (Suruí) e 

Lourdes (Gavião e Karo). Em quatro anos, o Polonoroeste não 

promoveu nenhum registro definitivo de área indígena. 

Num caso em especial a unidade do território indígena 
deveria ser reforçada, por medidas legais e de defesa efetiva. 

Trata-se do Parque do Aripuanã, inicialmente previsto para cog 
ter os territórios dos Gavião, Arara, Zoró, Suruí e Cinta- 
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Larga. Fazendas invasoras conseguiram, através de pressões po 
líticas, separar o Posto Indígena de Lourd~s (Gavião e Arara), 

reduzir a área delimitada em 1968 (reduções feitas em 1974 e 
1976) e a demarcação foi feita por áreas separadas (área Sete 

de Setembro, área do Roosevelt, área de Serra Morena e o Par- 

que Indígena do Aripuanã propriamente dito), restando ainda 

demarcar as áreas interditadas dos Zoró e Cinta-Larga (P.I. 
Rio Negro). B importante que as 6 áreas sejam todas demarca 

das e consideradas partes 'integrantes do Parque Indígena do 

Aripuanã, pois constituem.na realidade um conjunto cultural e 

territorial, o dos povos tupi-mondê. 

III. Recursos Destinados à Demarcação 

O quadro 1 resume a situação de terras, com área, popula 

ção, número de Postos, legislação (delimitação, interdição, de 

marcação, homologação, registro) e invasões. 
O quadro 2 explicita a fase legal de cada área e mostra 

uma previsão, feita pela FUNAI, dos gastos (em dólares) neces 

sários para a proteção de terras, calculados num total de 4 

milhões de dólares. 
Nesta previsão de despesas, algumas áreas foram escolhi 

das e incluídas no orçamento de 1984/85. Em março de 1984, 

a FUNAI prometeu demarcá-las ainda no mesmo ano, aproveitando 

a estação seca, e assegurando que havia recursos do Polonoroe~ 
te para tal. São estas áreas A.I. Estivadinho, A.I. Figueiras, 

0 A - d- - . .!. Tubarao Latun e, A.I. Irantxe, A.I. Formoso, A.I. Saluma, 
A.I. Nambiquara, P.I. A Zorós, A.I. Serra Morena, A.I. Karipu 

na, A.I. Kaxarari, A.I. Tenharim. Destas, as três primeiras 

estão em vias de demarcação e as outras oito não foram demarc~ 

das. Como se pode ver pelo quadro, para muitas das áreas não 

há qualquer previsão de data para a demarcação ou reavivamento 
dos limites, embora houvesse recursos previstos para manter e 

fiscalizar as fronteiras. 



A confusão quanto aos recursos é tão grande, que novo 

quadro da FUNAI transforma os valores previstos em dólares em 
cruzeiros. Na verdade, estes recursos (que deveriam somar 4 milhões de <li 

lares para 1984/85), não estão disponíveis para a demarcação. 

O D.P.I., departamento da FUNAI que promove .a demarcação de 

terras, vem funcionando nos Últimos meses com eficiência e 
informações muito precisas, mas a demarcação encontra entre ou 

' 
tros obstáculos, a falta de verbas. 

O total de recursos, :a preços correntes, destinado à de 

marcação, para 1983/84/85, é de Cr$ 2.322.600.000 

Em 1983, foram destinados 300.000.000 e (ver quadro e os 

saldos) em 1984/85, 880.800.000 de cruzeiros para Mato Grosso 

e Cr$ 541.800.000 para Rondônia. 

Destes, haviam sido recebidos até 17/08 Cr$ 218.790 

mil cruzeiros. (ver quadro anexo n9s. 1 e 2 para a previsão por 

área). 

Como se pode ver, os recursos são muito inferiores à ver 
ba prevista em dólares. Ficaram de fora na programação 84/85, 

tr~s áreas importantes {Área Interditada Cinta-Larga, Mequens 

e Sagarana). Ainda assim, seria um feito se todas as demarca 

ções prometidas para 1984/85 fossem realizadas, o qµe é muito 

duvidoso. 

Obstáculos à Demarcação e ã Defesa de Terras 

1. Falta de recursos para a demarcação 

No período 82/84, várias vezes a FUNAI comprometeu-se a 
demarcar todas as áreas indígenas do Polonoroeste e, ao não 

cumprir a promessa, a alegação era a de falta de verbas. Embo 

ra houvesse uma previsão orçamentária de recursos, estes ja 

mais estavam disponíveis. 
A equipe de avaliação praticamente não teve acesso aos da 

dos financeiros nem na SUDECO nem na FUNAI a não ser parcial 

mente e com muito atraso. SÓ nas Delagacias e Ajudâncias foram 
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fornecidos os dados disponíveis. Jamais conseguiu averiguar o 
paradeiro dos recursos assegurados ou previstos pelo Programa 

Polonoroeste ou as razões pelas quais não chegaram à FUNAI e 

desta para os Postos. Pela execução física e pelas observações 

de ~ampo, tornava-se patente que poucas áreas estavam sendo de 

marcadas, e pelos dados globais de programação, que nem mesmo 

1/5 dos recursos prometidos aos índios pelo Programa Polono 

roeste estavam chegando à FUNAI. 
Não só a equipe de avaliação não tinha acesso aos 

financeiros, como a Lmp re ss âo que se tem é a de que os 

prios funcionários da FUNAI não sabem com que recursos 

dados - pro- 
podem 

contar. As decisões e a programação financeiras ficaram cen 

tralizadas em Brasília, nas mãos de poucas pessoas, com pouca 

ou nenhuma participação das áreas. Percebe-se que não há urna 

programação ou reivindicações baseadas nas verdadeiras dimen 

sões do Programa (os iniciais 26 milhões de dólares). Como as 

decisões são muito centralizadas, não existe a tradição de pl~ 

nejar· e reivindicar os recursos verdadeiramente - . necessar1os 

para atender às necessidades, corno as de demarcação, retirada 

de invasores, saúde, etc. Parece utópico reclamar o que é de 
direito. 

2. Pressões políticas contrárias ã demarcação e preservação do 
território 

Pressões de companhias madeireiras, de companhias de mi 

neração, de invasores de áreas indígenas e de grileiros em ge 

ral sobre a FUNAI são imensas. A FUNAI recebe muito mais tele- 

fonemas e visitas de empresários que de índios ou defensores 
da causa indígena. 

No caso da demarcação da área Nambiquara do Vale do Gua 

poré, por exemplo, as empresas invasoras continuam a manifes 

tar-se em sentido contrário, tentando impedir a homologação da 

demarcação por decreto presidencial, garantia legal indispensá 

vel. Empresas invasoras de área, como a Florêncio Bonito, por 

exemplo, continuam a requerer à FUNAI permissão para retirada 
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de madeira da área indígena de Sararé, como se o 
direito indígena ã terra não existisse. O próprio Presidente 

da FUNAI, Jurandy Fonseca, em exercício até setembro de 1984, 

afirmava que o Presidente da República não assinaria a homolo 

gação, em virtude de parlamentações de empresários. 

Numa área recentemente delimitada, mas identificada desde 
1982, a dos Mequens, todos os grileitos invasores vieram i 
FUNAI protestar, com a ajuda de um Senador do PDS, Galvão Mo 

desto. Numa área demarcada, a do P.I. Roosevelt, a empresa ma 

deireira invasora Comexmad cheg?u ao desafio de procurar o 
Administrador do Parque Indígena do Aripuanã afirmando ter au 
tor~zação verbal do Presidente (autorização desmentida por te 

legrama posterior à 8a. Delegacia Regional), pedindo ajuda da 

FUNAI para retirar os caminhões de madeira. Na mesma área, pa 

rentes de prefeito local exigem estrada cortando O· Parque do 

Aripuanã ao meio (ver mapa anexo), para facilitar o desenvolvi 

mento de suas fazendas invasoras, dentro da área Cinta-Larga. 

Grupo econômico forte como o Lunardelli, vizinho aos Zo 

ró, constituiu em 1976 ·um condomínio de empresários para ~ei 
vindicar outra estrada cortando o Parque. A estrada vem fun 

cionando ilegalmente desde 1981, com pressões de fazenda vi 

zinha, Muiraquitã, que mantém pistoleiros na área, para que 

não seja fechada. Na área dos Zoró, a Intermat loteou 80% do 

territ6rio, apesar de existir uma portaria de interdição. 

Na área dos Urweu-wau-wau arredios foi liberada área pretendida pela 
família Bennesby (a do prefeito de Guajarâ-Mirim) e áreas para 
a mineração Brumadinho, onde houve um Posto de atração do 

S.P.I. (Angelita). 

Na área Cinta-Larga interditada (P.I. Rio Preto), a pre- 

feitura de Aripuanã conseguiu manter um garimpo (da Ancon 
Mining) de 1981 a 1984. 

r> 

No caso de companhias de mineração, com exceção do 

acima, a 8a. Delegacia conseguiu resistir. Em 1982, 42 

sas tiveram seus pedidos indeferidos em Rond6nia (ver 

anexo 3). Estes pedidos representaram 1/4 dos pedidos indeferi 

caso 

empre 

quadro 



dos em áreas indígenas brasileiras naquele ano, atestando o 
quanto é importante a firmeza da administração. 

Não é fácil, porém, para a FUNAI, lidar com essa política 
de interesses, tanto em Brasília como na administração regio 

nal, pois criam-se grandes conflitos entre a política local e 

a iefesa dos Índios, entre o jogo de influ~ncias e o direito 
sem voz. Os Índios precisariam ter mais aliados, mais recursos 

e maior alcance na política nacional para enfrentar o poder e- - . conom1co. 

3. Legislação sobre demarcação 

Um dos aspectos das pressões comentadas acima é que uma 

política anti-indigenista é subrebticiamente introduzida no 

próprio processo de regulamentação de terras indígenas. 

Assim, pelo decreto 88~118, de 23/12/1983, as propostas 

de demarcação de terras indígenas, feitas pela FUNAI, devem ser 

examinadas por um Grupo Interministerial, para que a demarca 

ção possa ser feita e homologada pelo Presidente da República. 

Esse grupo é composto por representantes do Ministério do ln- 
terior, do Minstério Extraordinário para Assuntos 

da FUNAI e eventualmente outros órgãos, tomo INCRA, 

Fundiários, 

Conselho 

de Segurança Nacional, etc. A decisio final é dos Ministros 

do Interior~ Extraordinirio para Assuntos Fundiários. 

Tal decreto, inconstitucional (contraria o artigo 198 da 

Constituição Federal) vem prejudicando muitíssimo e atrasando 

todas as demarcações. Sempre que há invasões, o Grupo de Tra 

balho retarda as demarcações, sob a alegação de que outros in 

teresses devem, ser ouvidos. Invasões, ou roubos, são assim 

legitimados, pois quanto mais tempo se passa, mais se avoluma 
o valor das indenizaçoes reivindicadas pelos invasores para se 

retirarem. Outro princípio duvidoso, esse, pois os Índios é 
que deveriam ser indenizados pelos danos causados pelas inva 

sões, desmatamentos, etc. 
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4. Falhas na defesa jurídica das áreas indígenas 

Uma avaliação da atuação da FUNAI na área jurídica deve 

ria ser feita, e divulgada a situação dos processos jurídicos 
ora em curso. Nesse campo, a eficiência da FUNAI deixa muito 

a desejar. Documentos históricos ou relatórios antropológicos 
deveriam ser usados, a maior atenção deveria ser dada a todos 

os prazos, deveria ser promovida a discussão com administrado 

res ou especialistas na área, os advogados deveriam ter em 
mãos e conhecer a legislação sobre as terras indígenas . 

. Não se justifica que·a FUNAI deixe passar anos sobre in 

vasões como as fazendas do Roosevelt, ou do Lourdes, sem mo 

ver processos, ou tomar medidas jurídicas, como no caso da hi 
droel€trica de Serra Morena, por exemplo. 

Pouco se sabe, no momento, sobre o andamento do proces 
so das empresas invasoras do Vale do Guaporé, que se recusa 

ram a receber a indenização de 600 milhões de cruzeiros paga 
pela FUNAI; sobre os p.rocessos movidos pela FUNAI contra in 

vasores da área Tubarão-Latundê, que jâ se retiraram da área 

por um acordo (dois processos de manutenção de posse, n9 15/84 

e 17/84 e dois interditos proibitórios, n9 16/84 e n9 18/84), 

mas aí deixaram gado; sobre a ação de interdito proibitório mo 

vida pela FUNAI contra Milton Santos, invasor do P.I. Rio Bran 
co (n9 21/84). 

Neste Último caso, a FUNAI está prestes a perder a 
por falta de assistência e orientação jurídica ã 8a. D.R. 

- açao 

5, Dificuldades na defesa local do território 

Nâo hâ recursos para a formação de uma equipe que per- 
corra constantemente os limites da área indígena, verificando 
invasões e intimando intrusos a sair. 

Essa deveria ser a tarefa primordial dos chefes de Posto. 
E muito comum, porém, que estes não tenham sequer os mapas das 
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áreas. Na maior parte das vezes, não são orientados para as 
tarefas de defesa, mais sim para atividades econômicas e para 
fazer as roças ao Posto. 

As enormes distâncias e o fato de as picadas de demarca 

ção· rapidamente ficarem cobertas de mata dificultam a fiscali 

zação. E indispensável que se destinem recursos para viagens 

de Índios e funcionários para inspeção do território, ao lado 

de sobrevoos de área e fo~ografias aéreas e de satélite. 

6. Falta de recursos para atração de grupos arredios 

Não hã um plano de atração que previna o avanço da colo 
nização espontânea ou feita pelo INCRA. Os funcionários rece 

bem salário inferior ao regional, atuam sem orientação médica, 

antropológica ou linguística. Enfrentam situação de perigo sem 

dispor de alimentos, munições e objetos de troca. Quando a 

FUNAI chega ã área, os índios já estão revoltados com as inva 

sões, e o quadro já é explosivo. 

Recursos do Polonoroeste 

1. Volume de Recursos 

Uma das grandes dificuldades da avaliação foi obter os 

dados financeiros. A equipe de avaliação não conseguiu, por 

exemplo, os dados de orçamento e execução da FUNAI, indispensá 

veis numa análise de fontes de recursos (FUNAI e Polonoroeste) 
e seu destino. E muito possível que os fundos do Polonoroeste 

estejam substituindo em boa parte, e não complementando, os da 

FUNAI. 

Os dados fornecidos pela FUNAI sobre execução do Polono 

roeste (ver Quadros n9s. 4, 5 e 6 em anexo) podem ser resumi 
dos assim: 
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2. Distribuiçio entre áreas (Sa. D.R., Ajudincia do Vale de 
Guaporé, 8a. D.R., Parque Indígena do Aripuanã e Ajudância 
de Guajarã-Mirim) 

Em 1984/85, dos 1,7 bilhões de cruzeiros liberados até 

setembro, a Ajavag (Ajudância do Vale do Guaporé em Vilhena) 

recebeu cerca de 1/3, para 760 Índios. Praticamente a mesma 

quantia foi recebida por Rondônia, para assistir simultaneame~ 

te a todas as áreas subordinadas à 8a. D.R., ao Parque Indí 

gena de Aripuanã e à Ajudância de Guajará-Mirirn, pois estes 

dois Últimos estão, por sua vez, subordinados à 8a. D.R .. 

A 8a. D.R. inclui, entre outras áreas, a frente de atra 

ção dos Urueu-wau-wau (talvez mil Índios arredios, com inva 

sões e conflitos, 4 Postos, vacinações urgentes por fazer) a 

área dos Zoró (também só acessível por avião e com situação de 

saúde muito ruim), a área dos Gavião/Arara (com invasões e lu 

ta armada entre colonos e Índios) e outras como grupos arre 

dios em fuga, sem território definido. As duas primeiras fren 

tes, Urueu e Zorô, foram ·simplesmente omitidas na Programação 

Polonoroeste 1983/84. A Ajudincia de Guajará-Mirim compreende 
1.600 Índios com grandes problémas de saúde, de tuberculose e 

malária. O Parque Indígena do Aripuanã, a área mais problémáti 

ca do Polonoroeste em termos de saúde e terras, tem uma popul~ 

ção de 1.400 Índios, com alguns grupos Cinta-Larga ainda arre 

dios, numerosas invasões, tuberculose e malária, 7 Pos~os, dos 

quais 3 só têm acesso por avião, e uma área invadida sem assis 

t;nci~ a dos Mequens. Portanto, 760 Índios, na Ajavag, são as 
sistidos por recursos iguais aos de 4.000, que se espalham 

numa extensão muito maior. 

Convém lembrar que do total recebido pela 8a. (e que deve 

ser distribuído entre as áreas da 8a. propriamente ditas, PQARI 

e AGM), quase todos os recursos destinam-sei demarcaçio e pa 
gamento de pessoal, ou seja, 1,019 milhões de cruzeiros num 

total de 1,5 milhões. Na Ajavag, o total de pessoal e demarca 

ção soma 847 milhões para recursos totais de 1.333 bilhões 



POLONOROESTE 
(milhares de cruzeiros) 

1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 
RECURSOS RECURSOS RECURSOS PROGRA- 
LIBERAIDS LIBERAOOS LIBERAOOS MAÇÃO 

EXEaJÇÃO EXEaJÇÃO 

Rondônia 

Parque Indígena do Aripuanã 102 .203 586.000 
8a. Del.+ Ajudância de Guajará- 70.517 899.790 Mi rim 

Total 25.212 68 .650 172. 720 1.485. 790 

Vilhena (Aj avag) 35 .943. 255.307 1.333.490 
159.500 

Mato Grosso (5a. D.R.) 49.198.· 73.926 1. 201.050 

TOTAL 110. 352 501.953 4.499.000 

Da programação de 1984/85, dos 4,5 bilhões de cruzeiros 

previstos (Portaria n9 67~ de 23/05/84 da SEPLAN, D.O.U. de 

25/05/84), apenas 1,76 bilhões haviam sido liberados (a partir 

de julho) até setembro de 84 (informações da SUDECO). Na verd~ 
de, nem se chega ao cálculo de 6 milhões de dólares para 5 

anos, ainda mais considerado que os recursos, num país de uma 
inflação de mais de 200%, chegam com meses de atraso. 

Apesar da dificuldade da conversão de cruzeiros correntes 

em dólares, é óbvio que se 1/5 dos 26 milhões de dólares pre 

vistos para S anos fossem gastos cada ano, deveríamos ter para 

1984, aos preços de outubro, aproximadamente 10 bilhões de 

cruzeiros para o Polonoroeste (.taxa de câmbio= Cr$2.000/dólarj 

mais de 5 vezes o que foi liberado até agora para o presente 

ano. Nos anos anteriores, os recursos liberados foram ainda 

muito inferiores. (ver Quadro 4 anexo, onde se inclui a dota 

ção orçamentária da FUNAI}. 



de cruzeiros, e na Sa. D.R. (Cuiabá), hi 687 milhões num to 

tal de 1.201 bilhões de cruzeiros. Para essa extensa área de 
Rondônia, com cifras brutais de imigração, o que se 

à saúde, por exemplo, é muito pouco. 

Não se quer afirmar com essas observações que a Ajavag e~ 
teja recebendo muito. Pelo contrário, Vilhena não recebeu se 

quer a metade da programação de 84/85 e mesmo essa está muito 

abaixo das necessidades de saúde, estradas, defesa. No entan- 

destina 

,,.,......, 

to, a Ajavag é um exemplo:de que com o mínimo necessário der~ 

cursos, e uma administração competente, é possível fazer um 

bom trabalho de proteção e defesa dos índios (ver próximo item) 

e qúe os mesmos recursos deveriam estender-se a outras áreas. 
Cada uma das unidades administrativas de Rondónia deve 

ria receber pelo menos o mesmo, em termos de recursos e pes 

soal, que a Ajavag. Se o Parque Indígena do Aripuanã recebesse 

1/5 dos recursos do Polonoroeste. (5 milhões de dólares anu 

ais) estaria recebendo agora 2 bilhões de cruzeiros. Se o Polo 

noroeste funcionar, levando em conta a inflação, seriam pelo 
menos 6 bilhões para 1985/86. O Parque não pode no momento, fun 

cionar sem uma aeronave, sob pena de persistirem as atuais al 

tíssimas taxas de mortalidade e invasões impunes. O Programa 

Polonoroeste deve prever a construção de estradas de acesso e 

aquisição de veículos, já que manter a comunicação por vôos es 

tá se tornando praticamente impossível. 

Uma verba anual semelhante deveria ser destinada à Aju 

dância de Guajará-Mirim, esquecidíssima até agora, com 1.200 

Índios Pakaa-Nova e 400 de outros grupos e que tem uma progra 

mação total para 84/85 de apenas 200 milhões de cruzeiros! Sua 

população, no entanto, é a mesma que a dos índios subordinados 

i Sa. D~R •• 

A falta de participação da administração regional, que 

nunca é consultada, na programação de Brasília, pode explicar 

essas dimensôes absurdas. Mas é incompreensível que mesmo um 

planejador Único e centralizador não tenha feito a lista da po 
pulação a a tender, das distâncias e meios de acesso (por terra/ar) 



e dos principais problemas de saúde, alocando os recursos cor 
respondentes . 

. 3. Recursos para Saúde 

E difícil calcular com exatidão o montante de recursos 
destinados à saúde. No período 1981/83, o Polonoroeste cons 

truiu pelo menos 20 enfermarias e 2 Casas do !ndio, e contra 

tou 43 pessoas, entre as quais 4 médicos e 4 odontólogos, 4 

enfermeiros e 17 auxiliares e enfermagem, 

Foram importantes na·ãrea de saúde a aquisição de 

los~ as novas estradas, recursos para v6os. 

Despesas relativamente pequenas (com possível 

de Ajavag) foram destinadas â manutenção das E.v.s. 

.•. 
ve1cu- 

exceçao 

(equipes 

r: 
volantes de saúde), imunização, controle de malária e tubercu 

lose, vacinação e manutenção das Casas do !ndio (em Porto Ve 

lho, Cuiabá, Vilhena, Riozinho e Guajará-Mirim). No PQARI, 

por exemplo, não houve verba em 1984 para pagar o transporte 

aéreo da SUCAM âs áreas (embora o trabalho da SUCAM seja cus 

teado por ele, o transporte deve ser pago pela FUNAI) para bor 

rifação das aldeias. Em consequência, talvez 10 voos de emer 

gência (ao custo ~e 250 dólares a hora) foram feitos para· re 

tirar doentes de malária da área. 

Na programação 1984/85, temos uma idéia dos gastos 

saúde planejados nas sedes: 

19 84/ 85 (.milhares de cruzeiros) 
. SAODE 

de 

TOTAL 
576.490 8a. D.R. .. ' .. ' . 31.800 

50.600 

23.200 

9.500 

28.000 

143.100 

1.011. 790 

756.650 

38.000 

586.000 

2.438.930 

Ajavag 

5a. D.R. 

.................. 
. ' . 

AGM 

PQARI 

..................... , 
,.,, , , .. 

E na área desses serviços (imufti~açió, vacinação, E.V.S., 



remédios, combate à malária e tulierculose, Ca sa s do I'nd í.o ) 
que os recursos deveriam ser muito aumentados. As Casas do !n 
dio de Guajarâ-Mirim, Riozinho, Ji-Paranâ devem ser reconheci 
das e aparelhadas. Essa Última praticamente não existe, neces 

sitando com urgência de uma enfermeira. Aparelhos odontológi 

cos portáteis devem ser comprados para todas as áreas (só exis 

te na Ajavag), mais odontólogos contratados, etc. Um serviço 
especial de combate à malária e tuberculose, centrado em Porto 
Velho, deve ser implantado. 

Relatórios especiais·sobre súde estão sendo feitos por mé 

dicas na área de Guajará-Mirim e no PQARI. Os relatórios antro 

pológicos para cada grupo têm dados e recomendações, e revelam 
cifras ainda altas para a mortalidade. Tuberculose e malária 

estão recrudescendo, em especial no Parque, o que não é de es 

pantar, pois em Rondonia corno um todo, a incidência de malária 
dobrou em 1984. 

AJAVAG 

A Ajudância de Vilhena recebeu atenção especial do Polo 
noroeste, em virtude da mobilização da opinião pública mun 

dial em defesa dos Índios Nambiquara, espoliados de suas ter 

ras desde 1968, e cujo território, apesar de todos os esforços 

em contrário, foi cortado pela BR-364 (Cuiabá-Porto Velho). 
Vítima, em 1968, dos certificados negativos de presença 

indígena concedidos pela FUNAI e da liberação de suas terras 
pela União a empresas (que estão sendo atualmente indenizadas 

e retiradas) e em 1981/84, do Programa Polonoroeste e da es 
trada que os divide, nada mais justo que recebam recursos es 

peciais para a defesa das terras e da vida indígena. A progra 

mação 1984/85 ê de 1,3 bilhões de cruzeiros, dos quais nem 

500 milhões foram liberados atê setembro. Mesmo o total progr~ 
mado é inferior à média que a unidade administrativa receberia 

se os 26 milhões de cruzeiros fossem gastos; teríamos 5 mi- 
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lhões de dólares/ano e considerando-se as 5 unidades admi- 

nistrativas (Sa. e 8a. D.R., PQARI, AGM e AJAVAG}, aqui de- 
veria haver cerca de 2 bilhões de cruzeiros. 

O problema de terras dos Nambiquara não está totalmen- 
te ~olucionado. A demarcação física do Vale do Guaporé está 

praticamente concluída (faltavam cerca de 50 Km em setembro 

de 1984), mas a demarcação não foi homologada pelo Presidente 

da República, e pressões contrárias são muitas. A demarcação 
baseia-se apenas em portaria da FUNAI. As empresas invasoras 

recusaram-se em juízo a receber a indenização de 600 milhões 

de cruzeiros (que estão sendo gastos então pela FUNAI em ou 

tros fins), possivelmente na esperança de recurso contra a 
FUNAI. A homologação, segundo a FUNAI, será submetida em nove~ 

bro ao grupo interministerial (Decreto 88.118). Uma 

vez homologada a demarcação, falta ainda o registro em Cartó 

rio e no Serviço de Patrimônio da União. A única área Nambiqu! 
ra homologada é a de Pirineus de Souza. 

A área do cerrado, do P.I. Nambiquara, já garantida por 
decreto, começa agora a ser demarcada fisicamente. 

Tem havido tentativas de invasões, até agora controladas 

pela FUNAI. Nos Alantesu, garimpeiros foram expulsos e nos 

P.I. Aroeira e Campos Novos, impedidos de entrar. No Sararé,as 
empresas invasoras tentaram retirar madeira e ainda têm gado 

dentro da área. As pontes que as serviam foram arrebentadas pe 
lo Exército e patrulhas de Índios de toda a área Nambiquaratêm 

contido os invasores. Nos Mamaind~, continua o gado do invasor 
Morimoto, já ultrapassado o prazo que a FUNAI lhe deu para a 

retirada. Hã uma tensão contínua em torno da defesa de terras. 

Os recursos liberados para a Ajavag, embora inferiores 

aos previstos, e ainda abaixo das necessidades, permitem um 

trabalho de proteção que pode servir de modelo às outras areas 
e de padrão à FUNAI como dimensionamento de programação. 

Para 760 Índios, hi hoje na Ajavag 9 Postos (P.I. Mamain 
d;, P.I. Manairisu, P.I. Wasusu, P.I. Alantesu, P.I. Sarar;, 

P.I. Nambiquara, P.I. Campos Novos, P.I. Aroeira, P.I. Tubarão 
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Latundê) mais as aldeias Waiksu e Mamaindê (Gato e Cap. Pe 
dro) com enfermarias. SÔ a aldeia do Veado Preto, dos Nambiqua 

ra Lacondê, na área Tubarão, é que não tem assist~ncia local 
da FUNAI. 

No período do Polonoroeste, foram construídas enfermarias, 

escolas, casas-sedes, foram plantados pomares e comprou-sega 

do em vários Postos, compraram-se veículos para todos os Pos 

tos, rádios de energia solar, foram feitas algumas estradas i~ 
ternas. Todas as áreas têm acesso por terra, mas a maioria 

conta com pistas de pouso.para emergências. A Casa do !ndio 

está bem administrada e equipada, com alimentação boa para os 
Índios. Há uma médica e um odontólogo que conta com equipamen 

to portátil; ambos têm permanecido temporadas nas áreas. A 

Ajavag tem apoiado atividades econômicas como a venda de ser1n 

ga e artesanato, que têm sido importante fonte de renda em 

alguns Postos (para alguns, por exemplo, a ver.da de seringa 

chegou a Cr$ 40 mil/capita em alguns Postos, pãra o 19 semes 

tre de 1984, portanto mais por família). !ndios de vários Pos 

tos recebem aposentadoria do FUNRURAL. 

Há mais de 70 funcionários na Ajavag - 34 nos Postos 

39 na Sede (entre a Sede e a Casa do !ndio}. Como há na 

e - are a 
um trabalho muito voltado para as necessidades dos Postos e 

das comunidades, a infra-estrutura administrativa foi condição 

importante da defesa das terras indígenas e melhoria de saúde. 

O controle financeiro, o registro da população, o acompanhamen 

to da si tuaçâo geral exigem pessoal administrativo, foi também fu~ 
damental para reivindicar recursos a Brasília. O bom funciona 

mento da Ajavag é garantido pela influência de pessoal de cam 

po antigo na área, com grande ligação com as comunidades e conhecimento dos 
índios, e que já estava aí quando não havia recurso algum. 

A Ajavag, comparativamente a outras áreas, já está mais 

livre para lidar com questões de sobrevivência cultural indí 

gena. O problema de terras não está resolvido, mas bastante sob 
controle. (~ bom lembrar, em todo caso, que sao sempre neces 

sários recursos especiais para uma patrulha de fiscalizaçio de 



área indígena). A situação de ~aúde melhorou muito, embora ain 

da seja. necessário implantar serviços especiais de combate a 
malária, tuberculose, leishmaniose. As taxas de mortalidade cai 

ram. Em 1983, nasceram 47 crianças e morreram 4 pessoas, dos 

qu~is 2 adultos. No 19 semestre de 1984, houve 22 nascimentos, 

numa população de 766 pessoas, e morreram 2 crianças. 
Há, assim, algum esp~ço para pensar nas questões críti 

cas de uma área indígena: a mobilização política dos Índios, 

reuniões dos vários grupos entre si, o aprendizado crítico da 

sociedade brasileira, um trabalho de educação bilíngue, rea 
firmaçâo de valores e história indígenas. Torna-se importan 

te discutir como obter uma renda monetária para os Índios sem 

alterar muito a vida tribal (seringa, artesanato, aplicação de 

recursos provenientes da venda de madeira desvitalizada, apro 

veitamento de terras e pastagens deixadas pelas fazendas inva- 

soras). Se o trabalho não for interrompido, e a vitória da 

demarcação de terras se consolidar, os Nambiquara podem ser 

a ponta de lança de manutenção de cultura e razoável padrão de 

vida na área do Polonoroeste. 

De qualquer forma, são o Único ponto alto do Plano de 

Apoio às Comunidades Indígenas, e ainda devem reivindicar um 

programa muito melhorado. 

CASOS ESPECTFICOS 

(' 

I. 8a. Delegacia Regional da FUNAI (.à qual estão subordinadas 

a Ajudinci~ de Guajarâ-Mirim, o Parque Indígena de Aripuanã 

e várias áreas indígenas) 

1. Gavião e Arara (Karol no P.I. Lourdes 

A área, já demarcada e homologada, estava invadida até 

outuóro deste ano por 75Q famílias de colonos, residentes na 

área e especuladores marcando lotes e roubando madeira, talvez 

2. OQQ pessoas, s·egundo informações e mapa do INCRA. A maior 



parte dos colonos entrou no Último ano e meio. De outubro de 
1983 a julho de 1984 a área invadida aumentou muito, ultrapas 

sando a roça dos Arara, ao sul, e chegando ao território Ga 

vião. Hâ uma estrada, a da Fazenda Castanhal, transitada por 

colpnos, cortando a área indígena e estimulando invasões. Seis 

ou sete picadões estendem ilegalmente as linhas do INCRA. Três 

escolas municipais, com 60 alunos, funcionam dentro de 
1 

.. 
area, 

bem como um "bolicho" ou mercearia. 

Em julho Último, a Eletronorte realizava estudos na area 

para uma possível construçáo de hidroelétrica. 

Em julho ainda, três missionários católicos, tomados por 

invasores, foram presos e quase foram mortos pelos Índios. 

Em agosto, 15 reféns foram presos entre os invasores p~ 
los Índios permanecendo detidos um més. 

Finalmente, em setembro, diante do agravamento do confli 

to, a FUNAI obteve da Justiça Federal uma liminar dando prazo 

de 45 dias para que os invasores deixassem a área ou recorres 

sem da decisão judicia~. Metade dos invasores obedeceu pronta 
mente à de c í sâo judicial, os demais prometem deixar a á re a, mas 

há um pequeno núcleo de invasores maiores que pretendem perma 

necer na área através de pressã0 política que reduza a reserva. 

O artiiculador desse núcleo de pressão é um funcionário do Polo 

noroeste, administrador de Nova Colina, vulgo o Mineirinho. Ou 

seja, o problema do Lourdes está longe de ser resolvido. 

Um prazo deve ser dado à Fazenda Castanhal para construir 

uma estrada fora da área. 

2. Cinta-Larga, - P.I. Roosevelt (Parque Indígena do Aripuanã) 

A área é demarcada, ainda não homologada. Hã uma invasão 

ao sul do rio Kermit por cerca de 19 colonos. Os Índios queima 

ram algumas casas. O INCRA alega que esta área ao sul fica fo 
ra dos limites da área indígena demarcada. 

Ao longo do rio 14 de Abril havia invasões por cerca de 
40 colonos, cujo número vinha aumentando atê outubro quando fo 

ram expulsos pela FUNAr. Há também oito fazendas invasoras, 



cujo tamanho vai de 2.QQO a 11!00.Q hectares, algumas delas já 

na área hã alguns anos. Uma das fazendas, pertencente à famí 

lia de um político local, tem 1.500 cabeças de gado, e pista 
de pouso que é atingida por uma estrada clandestina dentro da 

ire~ (ver mapa). As fazendas pretendem instalar agora benfei 

torias para que haja mais obstáculos ã sua retirada. 

Há notícias de invasões também do lado de Mato Grosso, mas 

não foi possível ainda averiguar se são verdadeiras. 

A prefeita de Espigão do Oeste fez um pedido à FUNAI para 

obter permissão para a construção de uma estrada continuando a 

já existente, dentro da área, que iria até a área Cinta-Larga, 

proposta pela Prelazia de Ji-Paranâ. Os primeiros pareceres 

da FUNAI, felizmente, foram contrários, mas o pedido ainda es 
tá em estudos. 

A empresa Comexmad, com sede em São Paulo e filial em 

Rond5nia estava até outubro, retirando caminh5es de madeira de 

dentro da área. Afirmava ter autorização verbal do Presidente 

da FUNAI para a retirada, autorização negada por este em tele 

grama ã 8a. D.R .. Em setembro a madeireira foi retirada e 
apreendidas 4.500 toras de madeira ji cortada, que a FUNAI ia 

vender. A empresa, em carta ã FUNAI, afirmava ter feito aos í~ 

dios o "benefício" de construir 90 Km de estrada, 40 dos quais 

dentro da área. 

3. Cinta- Larga do P.I.A. Serra Morena (Parque Indígena do 

Aripuanã) 

A empresa estatal Centrais Elétricas Mato-Grossenses S/A, 
(CEMAT) instalou-se para construir uma hidroelétrica a 20 Km 

da aldeia indígena, há cerca de um ano e meio, e há hoje uma 

verdadeira cidade no local. Não se sabe se, com a execução da 

obra, terras indígenas serão alagadas, e mesmo que o alagamen 

to seja fora, quais as consequências para a vida indígena e 

para o regime de âguas. 

Há d~vidas sobre a demarcação de Serra Morena, que teria 

sido feita incorretamente, e parece haver diferenças entre os 



marcos no chao e o memorial descritivo. De acordo com o cri 

tério considerado verdadeiro, a hidroelétiica esti dentro ou 

fora da área. De todo modo, o alagamento afeta o rio Aripuanã 

e altera a vida indígena, sendo incompreensível que a CEMAT não 
tenha consultado a FUNAI. Esta também não tomou nenhuma provi 

dência, quando uma ação judicial contra a hidroelétrica pode 
ser movida mesmo que esta se localize fora da área indígena. 

4. Área Interditada Cinta~Larga 

.Esta área, onde vivem grupos Cinta-Larga, ainda não foi 

foi demarcada. A prelazia.de Rondônia (Ji-Paranã) tem uma pro 

posta de interdição de traçado um pouco diferente da da FUNAI, 

para incluir o conjunto das aldeias. 
A área estava invadida até há pouco por dois garimpas. O 

garimpo Ouro Preto começou em 1978, com mais de uma centena de 
garimpeiros e a partir de 1981 foi explorado pela Ancon Minin& 
firma associada i Mineraçio Rondon. Em julho de 1984, o garim 
po tinha sido retirado.e um Posto da FUNAI fora instalado no 

local. Outro garimpo, o do Guariba, permanece na área. 
A CODEMAT tem um projeto de colonização que atinge gran 

de parte das terras dos Cinta-Larga da área interditada. ·tal 

projeto deve ser terminantemente impedido, pois além de se si 

tuar parcialmente em terra indígena, seria vizinho tanto dos 

Zorô como dos Cinta-Larga, estimulando invasões difíceis de 

conter. 

5, Zorô (Cabeça-Secà} 

E urgente demarcar a área dos Zoró, apenas interditada. 
Uma equipe de técnicos enviada pela FUNAI em Brasília para re~ 

lizar o estudo fundiário preliminar ã demarcação da área cons 

tatou a presença de cerca de SOO posseiros ao sul da área (ao 

norte do rio 14 de Abrill. Uma estrada com linha de ônibus 

transporta novas levas de colonos para se instalarem na 

Uma estrada ligando a fazenda Muiraquitâ a Espigão do 

- area. 
Oeste 



corta integralmente esta parte.sul do território Zoró e é ao 
Sul da estrada que se assentam os posseiros. A estrada é guar 

dada por pistoleiros empregados pela fazenda Muiraquitã, que 
cobram um pedágio pelo trânsito, em litros de Óleo ou gasolina. 

A área dessa estrada pertencia ao P.I. Roosevelt (pelo d~ 

ereto de interdição 73.562, de 24/01/74). Em 1976, o condo 

mínio Lunardelli, dono então da atual fazenda Muiraquitã, pe 
diu à FUNAI autorização para construir a estrada. O presidente 

da FUNAI, numa carta, respondeu afirmativamente, embora a área 

estivesse interditada, alegando que o decreto de interdição s~ 
ria revogado. Quando a área do P.I. Roosevelt foi demarcada, 

administrativamente em 1977 (pelo Decr. nv 76.999, de 08/01/7~ 

reduziu-se a área, cortando a parte entre o rio Tiroteio e o rio 

14 de Abril e uma parte a oeste, em parecer antropológico in 

compreensível, que nem sequer mencionava o fato de que estava 

havendo redução (ou de que havia um interesse econômico em jo 

go). Tanto a área era indígena que foi depois interditada para 

os Zoró, em 1978. 

Os Zoró foram contatados em 1977 e a área interditada em 

1978. A atual estrada existia em forma de picadão, e foi fe- 

chada então. Sua construção data de 1981, e desde então ne- 

nhum dos administradores da FUNAI acusou sua existência. A 

área era considerada livre de invasões, conforme consta de 

nossas informações anteriores (13/08/83). 

Além de invadida, a área Zoró está toda retalhada em tít~ 
los do Estado de Mato Grosso, segundo informações da INTERMAT, 

A área tradicional Zoró compreendia não apenas a atual á- 
í'· rea interditada, mas também a da atual Fazenda Castanhal, à 

esquerda, e a da Fazenda Muiraquitã, à direita. 

6. Suruí 

Têm entrado invasores na extensão das Linhas 8 e~ do 

Projeto Ji-Paraná, e têm sido retirados pelos próprios Índios, 

suas armas apreendidas. Em fins de outubro notícias locais 

denunciavam numerosas· invasões· nas Linhas 6 a 10, em tal quan 
tidade que os índios nada podiam fazer. 



7. Grupos do rio Mequens (Macurap e Sakirap) 

A FUNAl tomou conhecimento de sua existência hã apenas 

um ano e m~io ou dois, emfiora falem o protuguês e estejam em 

contato há algum tempo. Em dezembro de 1983, 14 Índios, no mí 

nimo, morreram de sarampo. Não há nenhum título de não~Índios 

em suas terras, mas estão invadidas por 3 ou 4 grandes gri- 

leiros, como a Lavrama do Norte, João Basco Altue e AGP que 
retiram madeira e ameaçam os Índios com pistoleiros. A área 

dos Mequens está em terras já discriminadas pelo INCRA, sem 

que a FUNAI tenha acusado a presença indígena. Quatro licitan 
tes, impedidos de entrar na área Tubarão, requerem terras exa 
tamente onde se situam as aldeias indígenas Mequens. 

Em 23/08/84 a área foi delimitada pela portaria 1.690 da FUNAI. Im 

poe-se a retirada imediata dos invasores, para que não instalem benfei 

torias com que pretendem reforçar a sua posse. A demarcação de 

ve ser feita com a maior urgência e um posto indígena instala 

do, sob pena de extinção dos índios. 

As empresas estâ~ fazendo pressões económicas, jurídicas 

e políticas para anular os direitos indígenas. 

8. Karipuna 

Sohreviventes do grupo contactado em 1976, que morreu 

quase todo de sarampo, e grupo arredio. A área está apenas in- 

terditada e deve ser demarcada com urgáncia, antes que 

ram invasões e seja implantado um projeto de colonização 

nejado para a vizinhança, na gleba Capitão Silvio, para 

o cor- 

pla- 
5.000 

famílias, que embora não se limitando com a área indígena, fa 

talmente provocará um influxo migratório. 

9.. Pakaa-Nova 

Área demarcada, porém não ainda homologada. Há um proje 
to de colonização, Capitão Sílvio, a ser implantado ao norte 

do P.I. Ribeirao, assentando 5.000 famílias, podendo acarretar 
invasoes. 
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Um dos grandes prohlemas que afligem os índios Pakaa-Nova 
é a presença de missionirios das Novas Tribos, no P.I. Pakaa 
Nova e no P.r. Rio Negro Ocaia. Estão encarregados da educação 

no local e'proioem todos os ritos tradicionais, destruindo, ai~ 

da mais que invasores, a cultura tribal. Sua expulsão imediata 

deve ser reivindicada, o que corresponde a uma aspiração dos 

Índios. 

No P.I. Pakaa-Nova hi ainda 29 posseiros. 

Um convênio com o Batalhão de Fronteiras, para vigilância 

da pesca ilegal dentro da área, deve ser feito. 

10. P.I. Guapore 

A área é demarcada mas não homologada e deve ser redefi 

nida no decreto para incluir parte do território indígena que 
ficou de fora do primeiro memorial descritivo e que só 

parcialmente demarcada no chão. 

está 

11. Sagarana 

A irea, de 10 mil hectares (população basicamente Pakaa 

Nova), é administrada pela Prelazia de Guajará-Mirim e não pe 

la FUNAI. Embora os índios recebam uma assistência médica ra 

zoável, têm seus direitos desrespeitados. A Prelazia recusou 

se, até agora, à demarcação das terras pela FUNAI ou ã trans 
formação dessa col&nia em domínio indígena, conforme prev~ a 
lei e vem pedindo ao INCRA a legalização das terras em nome 

da Igreja. Os índios foram transformados em assalariados em 

suas próprias terras e submetidos a um misto de paternalismo e 
repressao cultural. 

12. Kaxarari 

A área estâ apenas interditada e há parte invadida que 

não foi incluída nos limites interditados mas€ hafiitat indí 
gena. Impôe+se a demarcação imedia ta, antes da construção da 

rodovia Porto Velho-Rio Branco e antes que se j a implantado 



um projeto de colonização vizinho, o Projeto Marmelo, 
nejado para o próximo ano. 

pla- 

13. Uruweu-wau-wau 

O mais importante grupo arredio de Rondônia, uma popu- 

lação estimada entre SOO a 1.000 Índios, tem área apenas in 
terditada e poucos recursos são destinados para fiscalização 
de limites e para um trabalho de ,contato com os índios queres 

peite a organização tribal e evite doenças . 

. A área está invadida por colonos ao norte (PAD Burareiro 
e PICA. Rohl). O levantamento fundiário está em curso. Não 
parece haver ocupação efetiva e sim uns 100 títulos definiti 

vos ou provisórios. 
A área ao norte está invadida pela mineradora Brumadinho, 

que tem também uma fazenda. A sudoeste a mineradora Sopemi foi 
retirada e tenta voltar. Os seringais Canaã Central e , Santa 

Cruz reivindicam 360 mil hectares de terra, 210 mil dos quais 

incidentes na atual área interditada. Ao sul da área, a proxi 
midade com o Projeto Bom Princípio já em curso, e com a rodo 

via BR-429, facilita invasões. 
Um n6vo projeto de delimitação da área está sendo feito, 

e inclui o Seringa! dos Bennesby, (invadido pela família do prefei 
to de Cuajará-Mí r im) no São Tomé, atualmente fora da â rea, onde os 

Índios têm flechado invasores, e o seringa! São Luís, de Manoel 

Lucinda, conquistado aos Índios através do massacre de toda 

uma aldeia Urupa-in. 
Parte da área Urueu-wau-wau concide com o Parque Flores- 

tal Pakaas-Novas e um sistema de defesa conjunta está sendo 

estudado, desde que não prejudique o direito indígena. 
~ imprescindível um maior apoio financeiro para a frente 

de atraçâo Urueu, hoje sem recursos, e um trabalho que conte 

com a colaboração de antropólogos e lingUistas. 

14. P.r. Rio Branco 

~ a Única área de Rondônia que foi demarcada no período 



de funcionamento do Polonoroeste (a área dos Tuharao-Latundê ~ 

tá sendo demarcada agoral. Permanece dentro da área o seringal 

invasor de.Milton Santos, que emprega os Índios em seu próprio 
território. 

15. Há vários grupos indígenas arredios ou já em contato com 
não Índios, não assistidos pela FUNAI e sem qualquer territó 

rio definido. g o caso dos Piripicura, ao norte dos Zoró, dos 

Macacos Pretos, no igarapé Terebinto, dos Jaboti, no seringal 

do Quintães, perto de Costa Marques, dos Aruã a sudeste do 

rio Branco, de Índios arredios e já servindo aos seringalis- 
tas no alto rio São Miguel, entre o P.I. Rio Branco e os Urueu 
wau-wau, na área do Projeto Bom Princípio, dos Macurap do rio 

Colorado etc. g indispensável destinar recursos para defender 

e definir seu territ6rio. 

II. Sa. Delegacia e Ajudancia do Vale do Guaporé 

1. O principal problema é a homologação da demarcação da 

área Nambiquara do Vale do Guaporé. A demarcação foi feita ap~. 
nas por portaria da FUNAI, que é garantia legal insuficiente. 

As pressões de empresas contrárias à homologação são grandes e 

as fazendas invasoras recusaram-se a receber a indenização. Têm 

havido invasões de garimpeiros no Vale do Guaporé, a FUNAI 
prontamente retirando invasores. 

A homologação é um ponto chave, uma exigência fun 

damental. A área <lo cerrado ainda nio foi demarcada. 

2. A área Tubarão-Latundê está sendo demarcada agora. Fal 

ta demarcar as áreas Pareci de Formoso, Estivadinho, Figueiras 

e Capitão Marcos. O grupo interministerial (decreto 88.118) ji 
havia aprovado a demarcaçâo do Formoso e voltou atrás, sugeri~ 

do a trans·ferência dos· índios, emb o r a não haja nenhuma dúvida 
que o territ5rio é Pareci. A oposição do grupo sô pode ser de 

vida a press6es da empresa invasora SUDAMATA que ocupa 4 
mil dos 19 mil hectares da irea. 

·1 



4. Persiste o problema de redifiniçio da área Bakairit cu 
' - 

ja demarcação deixa de fora território reivindicado pelos ín- 

dios e invadido. 

5. A irea dos Salumã (~ue têm muito pouco contatot e bas 

tante recentel, ainda não foi demarcada e está sem nenhuma pr~ 

videncia legal. Há notícias de invasões recentes, aínda não 
confirmadas. A identificação da área está sendo feita. 

Em setembrot os Salumã mataram duas pessoas. Não há gran- 
desinteresses econômicos na área e essa ê uma ocasiao exce- 

(', 

lente para a demarcação. 

·o GT instituído pela Portaria n9 1766/E de 19/09/84, fi 

nalizou os estudos sobre a área Salumâ, concluíndo pela possi 
bilidade de demarcação imediata, já que toda a área proposta 
é ocupada apenas pelos índios. 

Problemas a serem resolvidos: 

Parte da área da Serra (Reserva Ecológica Iquêt Decreto 
n9 86.061/81) incide sobre a área Salumâ. Propõe-se uma mudan 
ça no decreto da Reserva Ecológica Iquê, de forma que ela ocu- 

pe uma faixa de terra formando um cinturão em torno da 

Salumã. Se essa proposta não for aceita pelos orgaos 

- area 
compe- 

tentes, essa faixa de terra deve ser reincorporada à área 1n 

dígenat já que ela é plenamente ocupada e utilizada pelos Sa 
lumã 

6. A área dos Iranxe não está demarcada e hã um problema 
de definição dos limites. 

0. 
São Paulo, 12 de outubro de 1984. 

Betty Mindlin 
com informações de: 

Abel de Barros Lima 

Carmen Junqueira 
Mauro de Mello Leonel Jr. 

Rinaldo Sérgio de Arruda Vieira 

Roberto Gambini 
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RECOMENDAÇÕES, SUGESTOES E REIVINDICAÇÕES 

r: 

1. Devem ser efetivamente gastos com as comunidades in 

dígenas pelo menos os 20 milhões de dólares previstos em 1981 

e não recebidos pela Programação Polonoroeste . 

. 2. As próximas programações governamentais na região do 

Polonoroeste devem destinar uma porcentagem mínima de 2% dos 

gastos para as comunidades indígenas. 
3. O planejamento dos gastos com as comunidades indígenas r 

deve passar a ter a participação das comunidades dos funcioná 

rios locais da administração regional e a supervisão da equipe 

de avaliação com poder de reprogramação. O planejamento anual 
deve ser submetido a reuniões destes participantes, para estu- 

do da política de alocação de recursos e eventuais modifica 

çoes. 

4. A equipe de avaliação deve ter acesso nao apenas a po 

lítica de alocaçâo de recursos, mas ao montante de valores apli 

cados tanto pelo Polonoroeste como pela FUNAI (dados trimes 
trais pelo menos). 

5. Contratação de uma equipe constituída pelo menos por 

um engenheiro de terras, um advogado e um antrop6logo que se 
ocupem das áreas do Polonoroeste. 

6. Avaliação jurídica da situação das comunidades indí- 
genas do Polonoroeste, 

7. Inclusão do Acre (9,QQQ Índios), do sul do Amazonas 

também (4.000 Índios) na programação do Polonoroeste, já que 

sofrem o impacto da imigração e das mudanças econômicas 
das da BR-364. 

or1un- 

8. Criação de uma ou mais equipes de vigilância permanen 
te das terras indígenas para as várias unidades administrati 

vas, cada uma com topógrafo, sertanistas, Índios para locali- 



zarem invasôes e intimarem os invasores a sair. As equipes 

devem contar com verba de manutenção, veículo e verba para 

voos eventuais. 
9. Levantamento aerofogramétrico para auxiliar a 

lância e indicar prioridades na demarcação. 
10. Demarcação imediata de todas as terras não demarca 

das, legalização completa de todas (registro no SPU) e reti- 

vigi- 

rada de todos os invasores. 
11. Anulação dos títulos expedidos sobre área indígena. 

12. Criaçâo de faixas territoriais de segurança em limi 

tes expostos a possíveis invasões. 

13. O Exército deve ser encarregado das demarcações, pe 

lo menos onde há conflitos e pressões possíveis. 
14. Convênios com a Polícia Federal e Polícia Militar p~ 

ra a retirada imediata de invasores assim que a presença seja 

identificada pela FUNAI, em acordo com a legislação que pro 

teje o patrímônio da União. 

15. Levantamento rigoroso pelos rios do Vale do Guapor~ 
onde hâ sinais de presença indígena não identificada. Expedi 

çoes da FUNAI nas áreas onde o INCRA pretende realizar proje 

tos de expansão, o INCRA avisando a FUNAI' com pelo menos 6 

meses de antecedência, e aguardando o parecer da FUNAI. 

16. ln terrupção dos projetos de estradas que cruzam áreas 
indígenas, como a 370 e 383 que passam no P.I. Rio Branco e 
melhores informaçoes sobre os projetos viários estaduais e fe 

derais na área do Polonoroeste. 

17. Comunicação prévia à FUNAI de todos os planos de mi 

neração ou construção de hidroel;tricas por empresas privadas 

ou estatais nas proximidades das áreas indígenas, para preve 

nir conflitos e instalar Postos de vigilância, prever conse 

quências de alagamentos e alteração no regime dos rios. E o 

caso de Juína (Cinta-Largal, Samuel (Urueu-wau-wau), Eletro 

norte (Roosevelt e P.I. Lourdes}, etc. 
18. Instalar Postos de vigilância em todas as áreas es 

pe cd a Irnerrt e vulneráveis a :invasões, como P. I. Lourdes ao sul, 
P.I. Roosevelt, Zorõs, Pakaas-Novas, Urueu-wau-wau, Mamainde 
(Gato) e outras, de acordo com reivindicações do momento. 
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19. Levantamento de grupos desaldeados como os Parin- 

tintin, estudando soluções para a delimitaçâo do terrítôrio 

para grupos ou famílias remanescentes. 

20. Levantamento de grupos arredios e delimitação de seu 
território. 

21. Convênios com o IBDF nas áreas onde nã aldeias ou 

grupos indígenas: 1) Tupari do Palhal e Aruá na Reserva Bio 

lógica do Guapor~; 2) Gaviio na Reserva do Jaru (Tarumã); 3) 
Urueu-wau-wau e Parque Florestal Pakaas-Novas; 4) Salumã e 
reserva da SEMA. Nestes convênios deve ser respeitado o direi 

to indígena aos territórios de posse e uso imemorial. 

22. Convênio com o INCRA no qual este Órgão se responsa 

bilize pela retirada de invasores sempre que houver projeto 

nos limites das áreas. 

23. Construção de estradas de acesso a locais de atendi 

mento m~dico em todas as ireas que só têm comunicação aérea 

e de estradas para escoamento de produção onde necessário, c~ 

mo: 1) Lourdes (Gavião/Arara), substituíndo a da Fazenda Cas 

tanhal; 2) Zoró; 3} Serra Morena; 4) Cap, Cardoso; 5) Ten.MaE 

ques; 6) P.I. Rio Preto (as estradas para os Cinta-Larga sen 

do ,necessárias também como fiscalização da área); 7) P.I. Aro 

eira, nova estrada e estrada até o rio 12 de Outubro para fi~ 

calização e pesca; 8} Pareci; 9) P.I. Lages, estrada interna, 

e outras segundo reivindicações contidas nos relatórios. 

24. Regularizaçao e dotação de recursos às Casas do !n 

dio em Ji-Paranã, Riozinho, Guajará-Mirim. Odontólogos e apa 

relho odontológico portátil nas 6 Casas do !ndio (Porto Ve 

lho, Cuiabá, Vilhena, Guajará-Mirim, Riozinho e Ji-Paranâ). 
25. Reunião imediata de todos os médicos que têm partici 

pado da avaliação da situaçâo de saúde das comunidades indí 
genas e de médicos da SUC.AM e combate â tuberculose para a 

elaboração de um plano de saúde para as áreas. 

26. Assistentes sociais em todas as Casas do !ndio que 

promovam efetivamente o registro da populaçio, natalidade, moE 
talidade, fichas mSdicas individuais para toda a populaçio, 

com cópias nos Postos e Ajudâncias ou Casas do rndio e atendi 
mento aos desaldeados. 



27. Dimensionamento de programação das várias unidades 

administrativas de acordo com a população· indfgena. Deveriam 

r= 

ter aproximadamente o mesmo peso: a 8a. D.R~, a Sa. D.R., a 
_Ajudincia do Vale do Guapori, a Ajudincia de Guajará-Mirim e 

o Parque Indígena do Aripuanã. Este necessita uma aeronave en 

quanto as estradas não sio construídas e a 8a. D.R. outra. 
28. Recrutamento mais rigoroso de funcionários e pessoal 

destinado ao atendimento das comunidades e criação de cursos 

especiais para chefes de Posto e pessoal de saúde. 

29. Organização de seminários de formação para os fun 

cionários e líderes indígenas incluindo os seguintes temas: 
valorizaçâo da cultura indígena; direitos indígenas; medicina 

preventiva; história do índio. 
30. Recursos especiais destinados a reuniões indígenas 

que discutam a programação da FUNAI, os proólemas do Polono 

roeste e da defesa de terras, os direitos indígenas. 

31. Convênio com lingUistas não religiosos para estudos 

destinados à educaçâo das atuais comunidades indígenas e 

trabalho com grupos arredios. 
32. Atenção especial para a formação de professores que 

devem ser preparados para o estudo bilingue e educação 

formal. 

- nao 

33. Elaboração de legislação especial para escolas indí- 

genas, que os equipare formalmente ao ensino nacional com 

requisitos compatíveis com a vida indígena. 
34. Retirada e proibição da entrada de organizações re 

ligiosas, em obediencia i Constituição e Estatuto do !ndio. 

35. Contratação de antropólogos e linguistas que asse 
ssorem Delegacias e Ajudâncias na programação financeira, pla 

nos de educação e saúde, etc. 
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QUADRO ANEXO. ij9 1 
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QUADRO ANEXO N9 2 

POLONOROESTE 

1984 - 85 

• 
. - - - 

ÁREAS ABR MAI JUN JUL AGJ SEI' our NOV DEZ JAN FEV MAR 'JD'Ji~, 
- 

• Irantxe - - - - - - - - - - - 58.800 58. 
. Salumã - - 100.000 - - - - - 100.000 138.033 100.000 5.867 444. 
• Figueira - - - 20.590 13.290 5.120 - - - - - - 39. 
• Fonnoso - - - - - - - - - - - 46.800 46. 
• Estivadinho - - - - - 10.800 - - - - - - 10. 
• I<axarari - - - - - 25.235 61. 765 - - - - - 87. ' 

• Nambikwara " - - - - - - 17.844 10.956 - - - - 28. 
• Tenharin - - - - - - - 39.853 54.385 - 47.433 23.929 165. 
• :i:<aripuna · - 86.620 11.580 - 99.800 - - - - - - - 198. 
• Zoró .. - - - - 200 100.000 64.800 - - - - - 165. 

• Serra MJrena ·· - - - - - 35.200 90.800 - - - - - 126. 

. Oru-euweu-wau - - - - - - - 42.000 - - - - 42. 
1 

• Tubarão Iatundé .i - - - - - - - 9.000 - - - 1.800 10. - 

TOTAL 
1 - 86.620 111.580 20.590 113.290 141.155 179.609 192.609 154.385 138.033 147.433 137.296 1.422. 

Em Cr$ 1.000 

-~ ·- ---------- J 



CEDI Centro Ecumênico 
de Documentação e Informação 

QUADRO ANEXO N9 3 
Processos de pesquisa mineral/DNPM 

INDEFERIDOS/FUNAI, por área indígena 

~ tipos de empresa. Período: 13/01 ~ 

15.10.1982. -- -- 

empresa emp.privada emp.privada nao 
Ãrea indí.9:ena estatal nacional internacional ident. 

PI Aripuánã(RO/MT) - - 32 4 

AI Roosevelt(RO/MT) - - 1 1 
AI 7 Setembro(RO/MT) - - 4 1 
Karitiana (RO) - - 2 

{\ Yanomami (RR/AM) - 5 3 

Waimiri-Atroari 4 1 
(RR/AM) 

AI Tenharim (AM) - - - 1 
Cateté (PA) 3 2 

RI KayapÓ (PA) - - - 2 

Bau-Mekranotire (PA) - - 13 

AI Turiaçu (MA) - - - 6 

Áreas não identi- 
ficadas (*) 3 19 40 15 

TOTAL 10 27 95 30 

total 

36 

2 

5 
2 

8 
5 

1 

5 
2 

13 

6 

77 

Fonte:"Relação de Processos indeferidos referentes a Pesquisa 
Mineral - Exercício de 1982",DGPI/Funai/DF;lS.10.82 

(\ 
· ·Nota:!*) processos indeferidos com base no item 3 da Portaria 

Interministerial 006/81. 

Rua Cosme Velho, 98, fundos 
te! 2055197 CEP 22241 Rio de Janeiro RJ 

Av. Higienbpolis, 983 
tcl 667273 CEP 01238 São Paulo SP 

162 
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QUADRO ANEXO N9 4· 

Execução 
Polonoroeste 1981/82 (Fonte FUNAI) 

Execução 
Polonoroeste 1982/83 

Mil Cruz. Liberados· 

Vilhena 35.943 

Administração 32.025 

Saúde 3.412 

Outros 505 

Rondonia 25.212 68.650 

Administração 6.418 14.749 

Saúde 6.896 5.682 

Pessoal 11.402 48.219 

Mato Grosso 49.198 159.500(*) 

Construções 9.688 Administ. 37. 276 

Saúde 18.983 Saúde 18.775 

Educação 1.135 Educação 3.366 

Agropecuária 4.428 Agropec. 1.560 

Pessoal 14.683 Pessoal 59.468 

• Outros 281 Reprogram • 39.055 

Total 110.352 232.612 
- - - - . - - - --- . - --- --- - -- -- ---- -· 

(*) inclui Ajavag. 
r>. 



QUADRO ANEXO N~ 5 

(continua) 
I. 
1. Aj avag 149.823 142.376 
2. P.I. Mamaindê 22.500 15.251 
3. P.I. Nambikwara 13.300 9.772 
4. P.I. Campos Novos 16.600 11.155 
5. P.I. Arueira 7.050 5.833 
6. Aldeia Waiksu 3.250 3.974 
7. P.I. Sararé 15.400 16.722 
8. P. I. Wasusu 11.700 10.871 
9. P.I. Manairisu 16.660 14.336 

10. P.I. Alantesu 7.800 8.434 
11. P.I. Tubarão Latundê 15.000 16.494 

TOTAL 278.923 255.307 

II. PQ ARI 

1. Sede 29.300 28.400 
2. P.I. Roosevelt 26.590 21. 740 
3. P.I. Sete de Setembro 32.190 24.802 
4. P.I. Serra Morena 6.790 3.220 
5. P.I. Cap. Cardoso 6.090 3.520 
6. P.I. Ten. Marques 15.790 12.760 
7. P.I. Rio Preto 14.740 7.762 

TOTAL 133.490 102.203 

III. 8a. Sede 30.250 27.450 

IV. 

1. P.I. Igarapé Ribeirão 8.650 3.797 
2. P. I. Lage 8.760 6.619 

(\ 3. P.I. Pacaa-Novas 6.500 9.277 
4. P.I. Rio Negro- 8.850 14.874 
5. P.I. Rio Guaporé 4.000 1. 300 
6. P.I. Rio Branco 5.650 2.350 
7. P.I. Karitiana 1. 250 1. 250 
8. P.I. Pacaa-Nova 2.800 800 
9. Aldeia Tenharin 1.800 1. 800 

V. 

10. Ajudância Guajarâ Mimim 1. 000 1. 000 

IV+ V 49·. 260 43.067 
TOTAL (8a. AGM) 79.510 (III,IV,V) 70.517 
TOTAL (PQ ARI,AGM,8a.) 213.000 172.720 
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QUADRO ANEXO N9 5 

(conclusão) 

5A. D.R. 

Sede 
P.I. Umutina 
P. I. Santana 
P.I. Bakairi 
P.I. Pareci 

15.700 15.190 
4.000 3.363 
4.000 3.986 
4.000 4.000 

51.000 37.185 

78.700 73.926 

570.623 501.953 

TOTAL 

l 
) 

'\ 
1 

·1 

! 
i 
'\ 

·, 
l 
1 

.1 

:\ 

'I ·1 
J 

1 

1 

l 
l 
1 

l 
1 
1 

l 
l 
1 

1 

\ 
. . -1 

1 
1 

1 
1 

1 

\ 
! 
1 
1 
1 
! 

1 

J 



QUADRO ANEXO N9 6 

(continua) 
Programação 1984/85 

1) Pessoal 
2) de demarcação 

515.390 
331.200 

31. 011. 790 
25.000 
30.500 
29.000 
20.200 
16.500 
51.800 
73.000 
17.000 
20.500 
38.200 

Ajavag 
P.I. Wasusu 
Aldeia Waiksu 
P.I. Sararé 
P.I. Nambikwara 
P.I. Manairisu 
P.I. Mamaindê 
P.I. Tubarãd Latund~ 
P. I. Ka tauhlu 
P. I. Aroeira 
P.I. Alantesu 

Total: Sede+ Postos 1.333.490 

5A. DR 

P. I. 
p. I. 
P. I. 
P. I. 
P. I. 
P. I. 

Urnutina 
Santana 
Pareci 
Formoso 
Cabeceira 
Bakairi 

do Sacre 

137.050 
549.600 
686.650 

756.650 

63.600 
73.800 

119.800 
53.600 
54.600 
79.000 

1. 201. 050 

576.490 
477.190 

38.000 
32.000 
32.600 
27.700 
42.600 
6.500 

. Pessoal 

. Demarcação 

. Sub-Total 

Total 

Total: Sede+ Postos 

8A. DR. 

. Pessoal 

Ajudância Guajarâ Mirim 
P.I. Rio Negro Ocaia 
P.I. Rio Guaporé 
P. I. Rio Branco 
P.I. Karitiana 
Aldeia Tenhar.im 



QUADRO ANEXO N9 6 

(conclusão) 

Programação 1984/85 

F.A. Zoró 
P.I. Igarapé Lourdes 
P.I. Pacaa-Nova 
P.V. Pacca-Nova 
P.I. Igarapé Ribeirão 
P.I. Igarapé Lage 

BA. + AGM + Postos 

19.500 
19.500 
31. soo 
6.400 

32.500 
34.500 

0 
' 

PQ ARI 
. Demarcação 

899.790 

586.000 
541.800 

P.I. Tenente Marqµes 
P.I. Cap. Cardoso 
P.I. Roosevelt 
P.I. Sete de Setembro 
P. I. Linha 14 
P.I. Serra Morena 
P.I. Rio Preto 

10.000 
10.000 
41. 000 
45.300 
33.000 
29.000 
10.000 

764.300 PQ AI Sede+ Postos 

TOTAL 

300.370 
180.000 

8.370 

4.499.000 

BSB 
• Manut. Aeronaves 
• Pessoal 

j 
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QUADRO ANEXO N9 7 

1 

1 

1 
1 

r 

1 
! 
1 -----;----- ------! 
1 

,{ i·:CURSOS ,\PROVAI JOS 

------------·--1--·--------~--·------------i.-- ' . 
t S T ,\ D O S ' 

A N O 

1 ' \ 

0 
J.981/82 

! ·• PIK 

FUNAI 

TOTAL 
j 
l 
1 ' 

' _, 
' 

PIN 

FUNAI 

TOTAL 

1983/84 

r~'IN 
J.•·UNAI 

T.'OTAL 

TOTAL GERAL 

PIN 

FlJNAI 

TOTAL 

ASPLAH/NMAimglv. 

h 

R(i~:D(JNI A MATO GROSSO BSB TOTAL 

-------·---1------- ---- ------------------- ----1 
1 
i 
1 

l 10.9{)ll.OCOl1 

176.200.000 

287. J fio .oool 
1 

1 

5~.709.031 1 56.190.969 

58.005;000 117.295.000 

l!J.h!~.031 1 173.485.969 

r 
254.200.00U/ 

580. 4 st .0001 
834. 5bl .0001 

1 

í 

l·. ~ºº. 000. 00(11 
l .035.180.00GI 

2.835.180.0001 

1 
1 

526.968.966 1.634.792.745 3.338.289 2.165.100.0001 
901.02i.OOO 890.834.000 - 1.791.861.00DI 

__ ..,___l_.427. '195. 996 J 2. 525. 626. 74) _j 3. 338 .2:__ 3. 956 .061 .IJGO 1 

1 

1 

1 
f 

80.Y92.000 173.208.000 

324.442.000 256.039.000 

40~.~34.000 429.247.000 

)'il .2(~7.935 1.405.393.776(*) 

5JJ,h80.000 517.500.000 

qoB.947.935 1.922.893.776 

3.338.7.89 

3.338.289 

i 
t 
l 

1 
: 1 

i 
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