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A 
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BRAS1LIA/DF 

Porto Velho, 6 de novembro de 1985 

A abertura e o asfaltamento da BR-364 (1962 e 1983), a colonização 

oficial ao longo d~sta, iniciada na década de 1970,são fatores ex 

tremamente significativos para a ocupação e o desenvolvimento de 

.Rond6nia, a ponto.de lhe justificar a .sua atual ~ondiçio de Estado. 

De uma população rarefeita em 1950·- 36.935 hab.i em 1960-70.232 

hab.; ~m-1970 ·ll~.659 hab.; o Estado possui, atu~lmente, .segundo 

dados do IBGE,uma população de 904.000 habitantes, distribuída en- 

tre os 1~ (quinze) municípios. existentes. 
1 

fl 

Esta população; em função do fluxo migratório intenso, aumenta su 

bstancialmente, ã uma taxa anual por volta de 20% (vinte por centcl. 
Dados do CETREMI informam que chegam ao Estado, mens~lmcnte, um 

contingente de até 18.000 pessoas. Até dezembro estim~-se que a 

região terá recebido este ano um total de 200.000 novos ~abitantes, 

equivalendo dizer que, cm pouco tempo, o Estado teri uma população 

superior a wn milhão de habitantes. • 

o migrante que chega ao Estado de Rondõnia ê,notadamente, vinculado 

ao ~etor prim5rio da economia e, de forma majoritiria, ã agricultu 
ra. 

1 

..• 
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O processo de ocupacão1 via colonização oficial, à margem da Rodo- 
. . ' 

via ~R-364,ji csti saturado, mcrci da implantaçio e do ~esenvolvi- 
mento, pelo INCRA, de cinqo grandes Projetos de Colonização e do 

assentamento em áreas de regularização fundiária de milhares de 

agricultores. 
• 

A alternativa disponívei para abrigar os milhares de migrantes 

que chegam ã Rond6nia ia ocupação do Oeste do Estado, a partir do· 

~ixo da BR-364, que liga os municípios de Presidente Médice e Cos 

ta Marques. 

' . 
I 
1 
' 

·A decisão do Governo Feder·a1 c!'e promover a .abertura dessa Rodovia 
atendeu à necessidade de integrar o Oeste,rondoniense ao desenvol 

vimento regional, a partir da implantação de novos polos de ocupa 

ção, como meio, também, de impedir o inchamento das cidades ao . . '" . 
longo da BR-364. 
1 

1 
Por seu turno, a intensidade do atual fluxo migratório exige do 

Governo uma enorme mobilização de esforços e de recursos, para 

~tender à conseqüente demanda de serviços e de empregos. Não é de-•; 
recursos disponíveis cria dificulda- ~9is dizer que a limitação de 

' 
~es de toda ordem, tornando o Estado cativo de recursos federais, 

~ara atender o mínimo das necessidades da sua população. 
i 
t ' 

~· 
fortalecimeiito de sua economia, por outro lado, é fundamental pa 

a gerar os ~mptegos de que necessita diminuindo, num prazo razbã 

el, a excessiva presença do Estado, que hoje ocupa acima de 80% de 
o seu espaço econômico. • u 

A economia estadual tem o seu carro .chefe na Agricultura, como ati- 
vidade com taxa de ocupação. A maioria dos migr?ntes reclama 

.. _'_'__j 
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spaco nesta_ atividade, ~traída pela notícia de disponibilidade de 

de terras, mercê da ação governamental neste.setor. 

Não sobra dúvidas que as. diferentes políticas públicas, inclusive 

a indigenis~~-'.:..:!1ão podem afastar-se da realidade do .Esj:ado, sob p~ 
na de criar-lhe sérios entraves. A parte não pode estar dissociada 

do todo porque o conjunto de políticas.convergentes é que vai pos 

sibilitar o alcance do objetivo principal que é seu desenvolvimen 

to harmônico ·e ordenado. 

• 
' ' , 

·t neste particular que se insere a questão indígena. A prática de 
. - 

determinação de Reservas não ·tem sido.ajustada à visão global do 

processo de desenvolvimento do Estado, afetando situações definiti . . . - 
varaente consolidadas, inclusive sob o gáudi"o do Poder Público, 

como no caso da recente expansão aa Reserva Uru-eu-wau-w~u. 

b Estado n~o foi ouvido. A ~us~ncia do Estado em questões de tal 

relevância é incompreensível e provoca situações absurdas, como o 

risco de despejo de centenas de famílias, além do evid~nte prejuí 

zo para a sua economia, promovendo o início do caos social econômi 
·'. 

co , 

A"FUNAI não pode mais atuar sozinha neste campo, porque, assim fa 

zendo, fat~lmente comprométerã os interesses do Estad~, quer inteE 

ferindo um sua autonomia, contr~rianào o principio federativo, gu~r 
• 

impondo situações difíceis de resolver. Não se pode ignorar a esse~ 

cialidade do atendimento de um fluxo migratório representado por 

até 18.000-pessoas/mês. A alternativa de que o Estado dispõe é o 

setor primário e dentro deste, a Agricultura.' 
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Dar ocupação a esta mão-de-obra é prioridade absoluta, sob risco 
' 4e se cria~ focos de tensão, comprometedores· da própria estabilida 

~e social do Estado. 

[I 
t, ·pois, pelo menos, t.eme r â.r'Lo excluir milhares de he c tja r e s de urna 
rerspectiva de ocupação, por uma decisão apr~orística e não embas~ 

\ fª em aprofundadas discussões quando se tem pela frente a respon 

fábi~-i~a~e de se. g~rantir a o~u-~ação de milhares_ de brasilei~os q~~ • 
·fe d1r191ram e dirigem a Ron~onia esperanço~os de melhores dias, 

_ que acabem com as suas aflições de miséria e de desemprego. 
' 1 : . 

. 4 

ompete a todos os órgãos públicos e~istentes no Estado· promover 

çôes. concretas que tornem a esperança desta gente uma realidade. 

neste contexto, também, se insere a FUNAI. 
,, 

No Estado existem 17 (dezessete) ireas indígenas, a saber:. 

ORDEM DENOMINAÇÃO ÁREA (HA) POPULAÇÃO 

01 Igarapé Lage 107.321 212 
, . 

02 Igarapé Lourdes 185.534 450 

03 Sagarana 8.400 135 
. 
04 Karipuna 195.000 8 

05 l~ari tiana 89.682 88 
•.. 

06 Ka:>.arari 44.990 130 

07 Pacaá Novas • 279.906 399 

08 Igarapé Ribeirão 47.864 93 

09 Rio Branco 236.147 2J.3 

-10 Rio Guaporé 12&~196 207 

11 Rio Mequéus 226.200 51 

12 Rio Neoro Ocaia 104.064 264 . .., 
' !• 

1 

' 
• ~ 1 .....•.. "'~, 
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ORDEM DENCMINAÇÃO ÃREA (HA) POPULAÇÃO 

' 
13 Roosevelt 154.056 140 
14 Sete de Setembro. 109.869 382 
15 Tubarão/Latundê 116.613 116 

1.6 Uru-eu-wau-wau 1.832.300 • Arredios -- - - - -- ---·--·-- - -- 

17 Aripuanã 618.000 - 
Q l:{~30L(. l/OO hó) 

Estas reservas totalizam uma área de 4.484.14l~o.e,-ha., para 

, população estimad~ em 2.900 indioi. I 
l 

uma I 

- 
Dentre estas releva destacar as Rese.rvas Uru-eu-wq.u-wau e Aripuanã,. 

merce de fatos recentes e graves envolve~do a ambas. 
' 

a) RESERVA INDÍGENA URU-EU-WJ\U-WAU: 
., 

1Esta reserva tinha, originalmente, 879.800.000 ha. (port. 508, de 
1 • 
26.06.78)· .. Em 09 de julho de 1985, por meio do Decreto 91.416 teve 

i sua área ampliada para 1. 832. 300. 000 ha. Embora a FUNAI tenha como •• 

j arredia a sua p~pulação indígena,. tem-se notícia que esta não al- 

1 canca 80 índios. 

-1 
los fat~s demonstram que a ampliação desta Reserva não foi precedi- 
1 
!da de um estudo de c~npo, que examinassa as situaç6es constituídas, 
1 
caso contrário nãp teria prejuqicado a centenas de agricultores as 

sentados na região. 

,A expansao da Reserva atingiu áreas destinadas à agricult~ra pelo 

,próprio Poder Público desde a década de setenta. Tratam-se de par 

·tes dos Projetos Burareiro, no município de Ariqúemes e Adolfo Rohl 
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no município de Jaru, afetadas pelo seu aumento. Somente nestes 

P~ojetos foram atingidas 554 parcelas, prejudicando diretament~ a, 

pelo mençs, 3.000 pessoas. outras tantas, assentadas nos municípi 

os de Porto Velho, Costa Marques, Presidente Médice, Ouro Preto e 

Guajará-Mirim· _ta~bém foram prejudicadas pela medida. • 

t despiciendo registrar a gravidade do problema social que ora se 

apresenta. A demarcação da Reserva, assim que efetivada, colocarã 

ào·de~abrig? um número expressivo de familias de agricultores que, 

?nos a fio, vêm implantqndo benfeitorias em suas parcelas produzin 
1 

áo riquezas para si e para·o Estado. Todo o resultado de um traba- . . . . .. 
-lho, arduamente o~tido, _à custa de ingentes sacrifícios,terã sido 

em vão:-Para atender a que interesses e beneficiar a quem ou a 

quantos? 

• 

Se se deve garan~ir e respeitar o direito inalienável de 80 índios, 

o que ·aizer do direito de milhares de colonos .afetados pela medida, 

que trabalham e produzem? . ' 
o que é evidente é o prejuízo para a economia do Estado, bem ·como 

o problema social decorrente~ 

t peccssário dizer-se que o aumento da Reserva veio de encontro - a 
exploração de seringais, nos municípios ãe Guajará-M~rim e de Cos 

ta Marques. A produção da borracha nacional é sabidamente insufici- ' . ' 
ent~ ã demanda in~erna. t uma atividade, portanto, estratigica, de 
relevante interesse do Pais.!, no mlnimo, estranl10 que uma ~ecisâo 

governamental, produto da ação isolada de um órgão Federal,· atente 

contra o interesse nacional, principalmente quando o-País sofre as 

conseqtlências adversas do desequilíbrio·de suas contas externas. 

' 

~ -------·- ------· - --- ...•. ----- -· • --!' •. ~ 
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Produzir menos borracha significa importar mais 
' 

ção interna sofrerá as conseqllências do aumento 
1 
1 • 

paralização·da atividade extrativa cm seringais. Novamente o 
:1 • 

tasrna do desemprego como 

borràcha~ A produ 

da Reserva, pela 

fan- 

conseqüenci~, numa região em que se pre- 

cisa, a cada dia, de mais e mais empre~os. 
• 

b~1ÂREA INDÍGENA DE ARIPUANÃ~ 

1 . . 

Desde 1969, pelo Decreto 64.860 a Reserva de Aripuanã está definida. 

~trangendo o~ Estados de R~~dôn!a e Mato Grosso; a mesma tem uma 

.área ~e ~.614.322.000 ha. dos qu~is 618.000.000 ha estão encravados 

nj px ime a r e , 

~-· , 
1 ' 

o'.fato, de suma gravidade, referente à esta Reserva, é~. denúncia 
' . 

formulada pelo Deputado Estadual Arnaldo Martins de que uma equipe . . 
da FUNAI e silvícolas oriundos do Mato Grosso estiveram na localida . - 
de denominada "NGcleo da Boa Vista", na estrada Pacarana, no Municí 

pio de Espigão do Oeste e noticiaram que aquela área seria transfor 

mada em Reserva. 

,• .• ., . • .. 

.•.. 

ora, os limites do Aripuanã estão definidos. A área está demarcada 

desde 1975. O povoado Boa Vista esti fora da *éserva e não faz 

nenhum sentido a veiculação de notícias deste tipo, que somente 

intranguilizam a comunidade.tum absurdo que não pode prosperar. 

No povoado indicado residem cerca de 200 famí~ias, existem 7 serra 

rias, 120 casas, escola, posto médico ·e posto de gasolina, dentre 

outros me lhorarnentos. O núcleo surgiu do assentamento de colonos .;. 
feitos pelo INCRA, que consolidou o domínio das propriedades, pela 

--- _____ .,. - - ·- ··--···---- - .• -·------ ·--· ... ----------- 
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expedição dos competentes documentos definitivos. 

A notícia veiculada pela .FUNAI, se verdadeira, implicaria, porta~ 

to, no desalojamento d~ mais de 1.000 pessoas. 

Mais problema social e .mais prejuízo para a economia do Estado. 

' 1 . 

O Estado foi surpreendido por ambas as situações enfocadas. A pri- 

meira, efetivada, e a segunda, ·noticiada, fizeram o pinice de' 

milhares de agricultores que estão na contigência de serem desala-• 

jados de suas propriedades. Estes recorrem ao Governo Estadual,. 

clamando por uma solucão,gue~lhes assegure o direito de continuar 

explorando as suas propriedades1 s~m o risco do constrangimento do 

d~pejo e do arresto de seus bens, sem qualquer medida reparat5ria 

de danos havidos. 

Aliás, a reparação é condição insuficiente e ineficaz,' porque o 

·Estado não tem condições de suportar a reocupação desses milhares 

de agricultores, quando tem, como pressio permanente, a necessida 

de encaminhar a ocupação para milhares de migrantes que chegam•• 
• • 1 

mensalmente ao Estado. 

O Estado não foi ouvido. Urna decisão· de tamanha relevância, como 

a mais que duplicação da Reserva Uru-eu-wau-wau, não poderia ser 

formada sem a sua audiência. _:e questão demasiadamente importante 

para ser decidida a partir da proposição isolada de um organismo 

federal. As variiveis envolvidas fogem facilmente ao controle, qua~ 

do analisádas sob uma única ótica. t ·o emprego, é a produção, é o . . . 
agravamento do problema urbano, ia receita, enfim sio tantos os 

fatores de influência que escapam à análise, se o fato é examinado 

-----------. .. -:~ 
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com um determinado e ex~lusivo fim. 

,A questão do índio~ importante; ã essenci~~, porim, tão importan- 
1 • • 

j.te i tambim, a necessidade de garantir oportunidades para milhares 

Ide aspirante~ à uma vida dentro dos padrões da· digni~ade humana. 

: Pior que isto ·é a responsabilidade de não desalojar milhares de 

famílis que, a custa de sangue, suor e lágrimas, iniciaram o dese~. 

v-0lvimento regional e responderam pelo trabalho pioneiro que ser~ 

viu de motivação à criação do próprio.Estado. 

, 1 

Rondônia é fruto do trabalho~ pioneiros.como os assentados no 

Projeto Burareiro; no Projeto Adolpho Rohl, dentre outros.' Estes 

mesmos pioneiros, que atenderam ao chamamento do Governo para o· 

Programa ae Integração Nacional são, hoje, vitimas .ao seu próprio 

~sfor~o, do seu próprio sacrifíciõ. Co~vivendo com a agressividade 

do meio, implantaram seus empreendimentos, submetendo-se~ uma 

seleção oficial e, aproveitados, enfrentaram toda a sorte de difi 

culdades próprias de uma região pioneirà e endêmica." Não-se justi 

fica que depois de 10 (dez) anos lhes venham dizer que a terra não,, 

é mais sua e que de lá tenham de' sair. Não é humano e nem é justol 
,, 
{ 

-o Estado não pode perder as suas oportunidades de crescimento. A 
área de influência da BR~364, polo original de ocupação, e~tá satu. 

rada. Pouco ou nda resta a possibilitar aos milhares.de migrantes 

nessa região. O 9.~ste do Estado é urna alternativa. Para j_sto viabi 

lizou.se.a Rodovia BR-429. Aberta, possibilitaria que se resgatas 

se ao desenvolvimento uma vastíssima região. Além disso, possibili . - 
taria o desinchamento dos polos urbanos exist~ntes ao longo da 

BR-364. Mais que oportunidade, a questão se ~figura como de neces 

sic.ade incontestável. A Reserva ampliada funciona como·urna barrei 

ra contra o "rumo ao Oeste" em função de sua localização estratég! 'li. 

.. - 



. ~ 

.. 
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 

GABINETE DO GOVERNADOR 
lD 

ca, inibindo a implantação de novos polos.de ocupacão, tão necessá 

rios, como oportunos, face à pressão migratória permanente. 

A integração leste-oeste, pelas Rodovias 429_ e 421 está projetada e, 

aquela implantada, é urna condição essencial para viaÔilizar a ofer 

ta· de novas oportunidades de ocupação, numa região que recebe wu 

l' fluxo migra tório I da magnitude do que· ocoz re para Rondônia. • 

l • > 

Este fluxo acentua a prioridade da acio do Governo nesta r~giib e 

não admite consideraçSes ou providincias isoladas,· porque o risco . . 
do desassossego social é permanente. 

As poli ticas devem conside~ar o global,: ao qual o particular está 

vinculado. É o que deveria ter ocorrid·o no caso uru-eu-wau-wau e, 
'! 

infelizmente nao ocorreu. 

E a questão deve ser rediscutida, por sua gravidade e por sua impor 

tância. Não há de se impor tamanho sacrif~cio e n~m tão grande pre- 

Í. juízo a milhares de famílias que, principalmente, ac r'ed í, taram 

Governo. 

,, 
no 

A Nova República surgiu com o firme propósito de corrigir deformações 

da vi~a político-administrativa do Pais. Uma dessas deform~ç5es i 
a excessiva concentração de poderes em órgãos federais, em detrimen 

to do princípio federativo. A cada dia que passa os Estados reclamam 

e obtêm uma maior participação na discussão ue questões nas quais 

sejam partes relacionadas. • 

A proplemática indígena não pode ficar fora do rol de questões que 

diretamente afetam o· I n t e z-e s s e estadua"i. 
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No caso específico da Reserva Uru-eu-wau-wau impõe-se uma revisão 

dos limites atuais, compatibilizando-os com a realidade regional. 

~ primeira medida cautelar, até por razões de economia, é sustar-se. 

o atual processo de demarcação da Reserva, até que estudos comple 

tos a caracterizem em função de sua necessidade efetiva, levando- • 

-se em consideração a população indígena.existente. 

' 1 . . 
Um_grupo de Trabalho, integra~~ pelos Governos Federal, Estadual e 

Municipal cuidaria do estudo g1.obal da questão indígena rondonien- 
.. 

. . . 
se, com prioridade par~ a R~s~rva ·uru-eu~wau-wau; compatibilizando 
a necessidade de cumprimento dos mandamentos legais da política in 

.. digenista com a realidade de ca.mpo, esta _aferida a ·par~ir de um 
'! 

acurado levantamento. 

Qualquer ação da FUNAI no Estado seria previamente comunicada ao ,, 
Governador e aos Prefeitos de Municipios envolvidos, possibilitan 

do a integração institucional e a compatibilização de interesses. •• 

jl 

No caso específico do Núcleo Boa Vista~ do Município de Espigão do 

Oeste, é imprescindi~el· uma palavra de ordem que tranquilize os 
1 

1 
1 1. seus moradores. Para tanto- é necessário uma resposta objetiva à e~ 
] municação do fato à instância. federal, feita pelo Estado, em setem 

t •• 

bro último. 

• 
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No aguardo das providências sugeridas, 

nossos pro~~stos de estima e apreço. 
renovamos a Vossa Excelência)/ 
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lq GOVERUO DE RONDOUIA QUER SUSTAR DEMARCAÇAO N DE RESERVA nmrGENA 

Jij . . O GOVERNADOR DE RONDONIA VG ANGELO ANGELil'\ VG ACOMPA 
~ -NHADO DE. TODOS OS PREFEITOS E RE'PRESENTANTES POLITICOS DO SEU ESTA- 

DO VG SOLICITARAt-~ HOJE AO PRESIDE~iTE JOSEH SARNEY .VG uv~ REVISAO DA 
DEMARCACAO DAS AREAS nmIGENAS DE ROl!DOUIA VG A FH~ DE SOLUCIOHAR DE 
FI!lI':'IVA:··:E~:'l'E OS PROBLE~ffiS CRIA;:)CS COMA -"DEHARCAÇAO DA RESE~VA DOS 
!Ni)IOS URU-EU-\lAU-WAU E VG A DENUNCIA DE: QUE UMA 8QUIPE DA FUNAI VG 
ES':"IVERA m: 

ENTEMENTE NA LOCALIDADE DENOMHIADA ' ' ~ZUCLEO BOA VISTA ' ' 
VG xo MUNICIPIO DE ESPIGAO DO. OESTE VG !JOTICIANDO QUE AQUELA AREA SB- 
RAH TRAXSFORMADA TAI1BEM EM ·RESC2VA H:D IGENA PT . 

~ EXISTEM EM TODO O ESTADO DE RONDONIA VG 7 A!IBAS IN- 
\,; DIGEUAS QUE TOTALIZAM UMA AREA DE 4.484.141.000 P.A VG PARA UK~ POPU 
~ LACAO IDE:lTIFICADÂ DE 2 ••• 2 ! 900 IXÓIOS PT O GOVERHADOR DE ~!IDm:rA VG 
"'i JAH MANIFESTOU AO GOVERNO ·FEDE.?.AL E AOS ORGAOS COHPETE1-~TES SUA PF..EO- · 
..._ 1 CUPACAO EM RELACAO A PRATICA DE DETERMI:\'AÇAO DAS RESERVAS EUTENDE!-mO f:! QUE O ESTADO NAO PODE FICAR AUSE~;TE E1:·~ QUESTOES DE TAL RC:LEVAUCIA PT =-'i AGINDO· SOZ.INHO VG DIZ O GOVER!·)'ADOR VG '' A FUNAI VG CO!·!PROXE'IE OS IN 
l......,.. TSRESSES DOE ••• ESTADO VG' QUER INTERFERINDO EM SUA' AUTONO?HA VG cm~TRA 
l"llllli RIA!IDO O P::ZINCIPIO FEDERATIVO E AI!IDA CRIANDO SERIOS PROBLEHAS EI1 ARE 

n 
AS DEFINITIVAMENTE CONSOLIDADAS' VG coso NO CASO DA RECEN'IE EXPA:-:sAO 
DA RESERVA URU-F;U-WAU-WAU PT . 

· · ORIGINALME:-1'IE VG A RESERVA. Ir-..'DIGENA DOS URU-EU-WAU- 

1 
\JAU VG ERA DE 879 MIL E 800 HA PT EH JULHO DESTE ANO VG TEVE SUA A- 

. REA AMPLIADA PARA 1 MILHAO 832 MIL Pi.A PT EI~:BORA Á FUNAI VG TENHA CO- u MO ARREDIA A SUA POPULAÇAO INDIGENA. PT ESTIMA-SE QUE TODA ESTA AREA 
SEJA PARA ABRIGAR (APENA§ 80 ~IOS PT SÊGUNDO O GOVERNADOR VG ESTAH 

•. AIH o nmICADOR DE QUE A AMPLIAÇAO DA RESERVA NAO FOI PROCE:DIDA. DE 
ui: ESTUDO DE CAMPO E NEN EXAMINADAS AS S ITUACOES CONSTITQIDAS VG PRE- 

lq . JUDICANDO 7 00 FAMILIAS DE AGRICULTORES ASSE:NTADAS OF J;CIAÚZNTS PELO. 
IrlCRA VG NOS PRQJETOS BURAREIROS E~~ ARIQUEr~s VG ADOLPHO ROP.L E:: '.JA 
RU E NOS MUNICIPIOS DE PORTO VELHO VG PRESIDENTE ?·lEDICE VG CURO P:?-.E N~ TO VG AFETANDO AINDA AA EXPLOP.ACAO DE SERINF ••• SERINGAIS NOS M1H!ICI- 
PIOS DE GUAJARAH-MIRU~ E COSTA MARQUES PT . 

L.._.... A RESERVA DE A~IPU'ANAN. VG DEFINIDA EM 1969 VG ABRAN, 
~ GE OS ESTADOS DE RONDONIÀ. E MATO GROSSO E TEM UMA AREA DE 1. 614. 322 

HA VG DOS QUAIS 618 MIL HA ESTAO EH RONDONIA PT SE AMPLIADA VG CERCA 
,.,. DE 200 FA ILIAS ASSENTADAS EH U}~ POVOADO DO MUNICI•PIO DE ESPIGAO DO 

OESTE VG TA1'tl3EM SERAO DESPEJADAS PT 
AGORA VG O GOVERf10 E O ••• AS LIFBMMLIDERANÇAS ESTA 

DUAIS VG QUEREM ASSEGURAR AOS PRODUTOP..ES O DIREITO DE EXPLOP-AÇAO DE 
SUAS PROPRIEDADES SEM O RISCO DO DESPEJO E A PERDA DE SEUS BENS VG 
SUS'!'ANDJ O PROCESSO DE DEMARCACAO DAS RESERVAS VG ATE QUE ESTUDOS 
co:tPLETOS CA~CTERIZEM A NECESSIDADE EFETIC ••• EFETIVA DA DEI'.ARCACAO 

~ VG LEVANDO E}~ CONTA A POPULACAO Ir!I>IGE~;A EXIS,TENTE PT 
:':\ OS PREFEITOS DE RO!:DC!~IA VAO AINDA RSITERAR AO PRE h: SIDEXTE JOSEH SARNEY A LIBERACAO· DS RECURSOS NECESSARIOS A AQUISI~AO 
~ DS I!AQUINARIO PARA A ABERTURA DE· ESTRADAS VICIXAIS NOS 1 5 l·~NICIPI N os DO ESTADO PT - 

~. 

f. 

REPRESENTACAO DO GCVEimO DE 
ASSESSORIA DE IH.PRENSA 

í . 
H~rn:l/7 ( REGINA · 061805-[l, 

6114íJ8RTFL BR 
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.• 1 -.·, 



CIMI UACIONAL / 
\ 

···-··--·· .... --····-.r.....----- ..... 
···-··· ······· ···········-·-··- 

·' 

O Conselho lndigenista Missi.ordrio, d í nn to elo.a s1).cescivas nle,~nçÕef:J 

do r:over:io e s t.adua.L, de que n dcmnr·caçno da rnserva elos eru-nu-·8,ll-~tu ~!3 

tá prejudicando centenas ele fa.mÍli nn de o.r.rr-icul to r-en , d.enunc í n a z3c)rd:i.cla 

m .• rmob r-a de grupos poli t í co o , crLando confU. í.o s 0::1tre ÍmU.o!J e po sue í ro o, 

cem ob j e t.Lvo s eleitorciros ou nr;:imlo tlt~fa.rç:i.cbmcmte a serviço ele Ln t í 

fnnz~j árioo, mineradoras e ou t ron congJ.ome nldon r r:onÔm.i co o .. 

·· A ocupação de granne l)arte d o terri te~ rio j_mlÍr:~na por m:igra; t taf; e 

c~111rcsas madeireiras vem o co r rendo ao Lon.:o d o n 1.Íltimo:.1 nno n , corn o CO;!! 

:.H:>n~~mcnto <lo Lricr'a e sem o. :f1scn.l.izaq;·.i da Funn í ~ ~nr1n r.d t,mqno n,r .• :rnvn-~ 

nú cm épocus d e eleições, quando 1x.,_LÍ Li c·on l nr>nerup11.l0rms f.ncí tr..Jll f:imf- 

1 in:1 a demarcar lotes no .í n to r'l-o r .Ja:J rc no rvnr-, cun í.rIb.u.Lndo r,:11·n o (·:rJTPQ;_ 

r;.'1.~::;P.nto de culturas mí Lcuru-o s e c1rrndo ma r.tem a cho q un a n.rmn.u.or-.. 

- A Ú1. t.í.ma inveotida con tr-a as ~,erru0 ;lr)~ Au-~au Ó pa t.r·oc.im:i.~ln pe La de 

ninCormaçno da o,pinião pÚl)liea a rni~p~J·Lo •lou:;o t,crri.LcÍri.o • .F~tln-~() "nem 

preju.:izos de colonos nos pro,je t;os .Burúreiro r~ r0.. Jdol:pho Rohl, ''. man omí 

te=se o fato de a totali.dn/l~ ao Pavque lb.d.onrü doa Pn.kaas-novu ( q1JP.- n~ 

da t.om a ver com o terri ~Ório de asn t.r:irJO ) ~ri !;f.l,r eric ravado na :::f 'rca o f! 
ciali zada pelo decreto pt'esi1cnci n.1 CJl. •tlG, U') 9 de j nl ho uc;:rte nno , I'f::. 

r-a fi aca'l í zrrr o T'ar-que , Luc'Lus.í ve, o Lnn U tu Lo nr·fü,i.10.i 1·0 rJ.e DrH1t.:1nYolvf. 

mcn to Florestal -IBDF- po nuu.í um po a t.o no f·i nnl ,Ju l Lnh» ÜJ .lo Pro jP. to 

ln torrado de Co.Lorrí.z acjio Ou r-o :rrrtn. 

·~ De sde o começo dr?r,!.P :1PC1i°]o (l~t /.U--f)..11 Vf~l'J d, ... ['(2rnlc11do li. mnn nrt11'1(lt.1, 

c ro e du hist6ria indígena, nos Get·iní': ::i.f1 Grrnrir.i, 

ve s e ban to s outros. 

Quando se demarca os 1 milhão 832 mí.L hectares p::l.ro. a pre~c~rvaçao 

da natureza e ele um dos ma í.o re s povoa indíe-enar,1 rln tunr.izôni a, convém ~ 

lientar que a sociedade cap i t al.í s ta nilo consep,iliu rrí.nda er.golir a pílula 

da propriedade comuna.l dentro do sJ.otl?L'1a capitalista. Po r ioso aa terran 

' d' " - a dos 1n ios tem n sua damarcaçao retarda a. 

- Atualmente, qua t.ro projetos de co l.on l.z açjio ce r cam a r-ÍrrJa do e Au-~ut 

resu.l tando quase sempre c'm conflitos entro colonos e {ntlios. !.: era.nele a 

velocidade do co Lorrí.zudor , d.í an t.o de urna Funa'í acuada pe Lo a :intcresseo t? 

conórní co s e da pressno qne fo.zentlciron o xar-com nob r-e o {:ovcrno eetn.,Junl. 

- É preciso que f Lquo bom ela ro e c;n1r;an no» i\H-11.u, preuervn-oc uma 

1 '1t· · J' · a r ' · · ' · i ., · e fü~ u amna renervas eco .01~1.cas o Tl.J.~, p,nr.: ncu torr:t t.o r t.o nc.i.ut 

cobcceirBs dos principais rios <lo üond6nin. 

14 
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- Até recentemente, o. l'O) [U.ca oficial e o t.Lrnu.Luvn cm I'Luxo n micrntó 

ri. os, 
, 

sempre acompanlicdo n por in~,<:rc:!m:;co :pLtr,1r~1cn Ln , 
1!10 

todos não diferem elos pr'u ti ondo a por por t;ur~1.1ecco o er:1J'r:tnllÓis no 13rr.rnil 

C~ lÔnin: a usurpação indÍt,c11a era nu Lorl~atlr.i cm cnao de '' ,::,..,.l.c:t'ra j ue tu", 

ou Sf! j A.1 1mr11 espoliação t:erri Lo r J.al. 

Trata-se de uma cucrro. dosicwü, anelo a cobiço. .lo n podo ro co e ch2_ 
' t" ' l • J / ' ' ·1 ' :1 1 •• • cu-no com a J'CsJ.s en ca a ( e J)<>Vos an J..Cr:?rl:J.c o o c i u.u o o a mnn i.o r ar: ·i;errn.:1 

vi t,:is a sua sobrevivência. 

- A demarcação e s tab e l.ec.i dn pe l.o Gru_co ele ·trabalho da T'o r uar.í a 

nº 1767/E,de 24/9/84, do qua.l, fazia J_)nrte Apo ona I.Tei.relos, é ele a::1~ 
nc o parte do imenso· espaço territorial O{mpai~0 j memo r-í a'lrnente pnr er:. 

:-:rns indio~. Tn.io li.mi t e s I'o r-nm fixo.:1oa n.1,cn~?.u pnrn scr;arnr o inco:itr9... 

Lrívo I fluxo migratório, os quaf s o ·-{~overnn. 'i n.n iJJt~ e é i n•luz:i do a de.a 

r e spe i ta.r. 
,,.,, ,..., . . , . ., 

A demarcnço.o, homo Lo gnçao e rcr:1 a t ro do t~ ~Ti tono ind1t;cnn no 

Serviço de Patrimônio da UnjÜo (GPtJ) compr'ome t.ou í.ambrim n Punaf., cujo 

r.njJcJ incl.ui a proteção e v i i.~ilânc:in 90n t.rn .i11vrwcn·P.u P,S UmuJ.ndo~ por 

ali_~nn~ rolÍ t Lco a- À so c i cdude , por :.ma vez, cnb e ~i:e lar pc lo r-cupc.í to ~is 

torras indígenas, pala sn.tÍ.Je P. a cu.L Lur a d o s lJru-cu-au-n.u. SÓ assim n 

I'una í. estaria im:puls:tona.dn. a cumprí 1· com a Co nn Li. tv.ição. e Eo tutu to elo 

:Índio. 

- Na câmara Federal, <1epul,ndo8 de s Le T-:nt.n.rln, par·tic,.üarnentP. on 

e enho r-e a Asnis Cnnuto e Francisco :~aleG, têm o I'e rQd.do uma vüJão c1i.Q 

í.o r c Lda da HistÓrja regional. Ilo j e , cmpoJr;rulo~ com o. JH}ropecLi."!tl c1e an 

c.:irin:r votos na· zona rural, condenam o o Hru-au-au-nu "po r'que os 122 I'a 
'1 t • , .• - , mi .. t an que ora. ocupam seu te 1·r1 tor.10 o a tuo nnao n t;ad:.rn cm ar~ns qm:) an 

ti r.ar.1~nte pertenciam a ~rnrin,_;alintfü1 t.r-aüí c í.onaí.n«, 

- tndios em Rondônia. nempr-e foram ví U mas do in Lor e cae denenvo L ~ ' - 
v i.men t.i.s t.a , o que não fo,,:~ à. re[;rn. ou trn.u rcr:iÕP. o do ra:ís. Em 1943, o 

scringalista João Chaves oonf'e aaou ao jornnl "A ll'oite", no Rio de Ja - 

nei 1·0, ter ansassinn<lo mn í.s de cem Írnlior.: "Bo ca=nov-rri ", Em 1950, o 

f:3Crincalista ClÚr.aco fez umn expedtção D.fl mn'l o ca s ''J'ukua-novn." prÓxi. - 

mas ao Posto Indígena ·rriajor Amar-an t,e (hoje Tiil>eirão), ma tando um· bom 

número de Índios. Em 1952,_ um serinr.::alista, 3llva, mandou um mnteiro e 

q_uinzo homens exterminrirem uma ma.loca "Pakaa-nova" que fien.Ya em seu. 

scrinf!al e já fora visi tacln. pelo Serviço -l o Proteção ao Índio ( srr), J,~ 
taram vinte Índios, furando os o l.ho s do s menores. O do cumen to sobre o 
a taque é assinado por PruncLaco Mf.d relles, que uf' Lrrnn tra t:.rr-se do 
quarto mnaaacr-e de "I'akaa=novn ", Fm 1955, o :;erjnco.Jint~t Manusoa.kin 9 
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de ltio Ouro Prc to,, ma ... rrdo u um grupo ele hornen o a tacarem mn'l.o can, Houve vr.í 

rins mortes e um dos maaeucr'ador'e a trouxe uma ore] ha pn rn provar o ser 
viço. O cortador de o r'e Lhne era co nhe c.l do como "Cnp.í tão Onnndn ", Fm GJ. 

hav í,a notícia de acampamcn to ind{r:0.na "Pakaa-novn '' mns:..:;o.er-::ttlo nan mnr. 
c;c:ms do Ienrapé ocaí,a, Em 6J, haví a t.amb ém not:Í e í.a <.lc umn expecl.içri.o elo 

serinr;alista Mn.nuol Luc í nd o con Lr-a um n.ltlr~n.men to "Pakaa-riova º ,.ioh j').l'i.g 

d.ir;~ô do PI 1runujurf.\• Em 72, t.e stcmunhnn af l rroavam que o mc omo r,Ianol"1 

Lucindo a.inda escravi~uvn Índ.ioo. 

- O govc rnadcr- Âneelo Jmr;cl.in, acompnnhndo üe toüo s o e _prefeitos 
e de parlamentares d e TionL1Ônia foi ao pre~ ule1; t~ da Hcri1ibli ca , Joné 3ar 

l . . . - d d - 1 , • ~' 1 1 nPy, no 1.01. tar uma r'eva cao a cmnrcn çuo uurs !lren n um 1:..:cna:J, ~-ef~am o 
quo a r-e se.rva do s Au-nu rnprenoJd.a um cnc l qv0 nn deuPt1V1.,lvü"H~1i.to do Tt:o 

t ado , Cometeu a grande aberração d~. alegar q11~ .or-i Ínr1io~ não ne rí am 

raa í s que 80, quando se sabe, os Levan tcrnen t.o s do Proc;ram.."l. de De aerrvo Lv i . - 
men to Integrado do Noz-o e s te Bra~i.1 Piro ( I'oLonoro e s te ) o o tLmnm em cor-ca 
de r.:.il• Sua área de pero.mbulo.r;ão,port;nnto, deve pe rmnne ce r intactn.. 

- A postura e;overnm:icntal demonátrn r:1.11l to bem a cob Lça com que o s 

{:rnpor, que pr e as í.onam o :P:tlÚcJo rrr:.1i:1cn Li) v~.' rr:~w ol.hnm orr Índ í.o « o 

euac terras. NÜo há f'unrtament,o nac d.1)c.l.n1·:'.!.çc0:·.1 do ,':;Oircrnndor Âl1[~clo An- 

i~el t n , quando tenta jus t.i I'Lca r o. d.i.mi;11.tiçn.o :b r c ne rvu ( <J..Ue Lnc Lu í 

re[1 elo Instituto Br-aod Le Lr o ele uo eonvo l.v Lmo n to PloreE•tal-IBJJF e PI 

, 
11·- 

Pn- 

kna-ciova , com a.dministr:ição se parudn ) , v.i cnndo no nnr.4en t;amen to d e col.Q. 

nos. 
- Terras para aaaen l:-.i.mP.nto de .fn..rn{linG d.e mií,;r8.n t.e s o x.i s tom cm Hon . - 

dÔni.n, mui. to embora o Fluno de :i1.eforrna Ar,-rrí.r ia tn.mbérn aqui esteja sufoca 

do. 'Existem m:ilhare s de he e tares de torrn.s Lmpr'od u U v» R nas mão e d e la 

t:ifuudiários, na reeião gul d.o T<!r::tndo. Talvez o.li pudeosem !:!er coloca 

à:1.s as 700 famílias que , or~r;und.o o ,c:overno cu taduaL, foram aacon tndao 2.. 
fici;lmente pelo Incra nos :projetoa Bur-ar-o l r-o ( Ar-í.queme s ) e Aclol:pho Rohl 

( JBru), e nos murrí.cfjrí o s c1e }10rto Vr!l ho , Pr0ntclcn te Uédici e Ouro PrP. to, 

"nf'e tando ainda a produçno de scrin{:rli 8 em On:1.jará Mirim e Costa 

que s ", 

- Ao - nnçoes e . 1' oa povos in, i~nnan !3 o te r'rní, n::Ú' o neu 

;n.'Ópr.io sistema de pr-o pr-I ndad e , ]J0.::i t;u mano í rr., J10J o -rm J cpo s I tnr corr 
\ 

f í.ança em que o pr-e o í.d cn te (la Funn í , Aj.o cna Me.irellcn, _profuni.}o conhec.2, 

dor do. rcC,ino , não venha pe .rmí t ir o 1 ·e t ro co ~:.:;o 111) an Lo ri n de 1 Lrn i t.nç Õ e fl 
da reserva Au-au, Foi ele o pr:i ncí.pa L ªt'..~ili:~au.or elo pro cesso demarca tó 

rio, por o caaí âo dos prLme i r-o s contatos cora e aue s Índios. 

·iliiiil=º ... •••• 
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vários asre e tos cnvo L vendo o. parti ci paqno de dcputn.11os fe.derai11, e s1,J. 

dual s e de governadores de outros :·;~1 tau os ei..,. anaun to s que só cU:~~m rcg_ 
''- r ;. • t - f l . l pc i to a .?.ondon1a. Sua a uaçuo em tl.:• eu[.l da eco ucu1 .o rnou-no con1wei- 

da d e sde a Assembléia Lc;;ü:.lutiV'a., o nd e , como depatn.do , aompr e pori t!! 

lou o meio aub í.errte livre de to da esJ1f}c.:ic rJ.8 ar·:i·,~::is?.to. O Íwlio ó quem 

mn í.s: pr-e ae rva a ecologi:"t. 

- Se o governo d.en 1..i? E~ t.:-1,10 eetlc.' r r•o:·1 i 11 Ln L'~n~.l('f.1 o caprJr;hn~ <l'~ 

po l f t l co a e grupo:.=J o co nómt cun 1ki:;c(11r:;i1·~1H:8!,irJc):-: com n. :Í.tlf'nticlo.d~ c:11ll,.'!2, 

1 -1 ' 1 ' - . r a de um povo, nao he r0.::::i,n.ra ou l.rn a .tio run tt vn scnno J1:rüar-nr? fü'!:1 

' II. t ' . . 1 que J,J:?.sso.m u .i e o.r i a como p~nocJ.C ~HJo 

rorto 7elho, 14 de novembro de 1985. 

' 
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