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O t0~::-ri tório do Povo urLl.-:Su-'.,Vau.-',"lnu se acha si tu§. 

do nos I.1LJ.nicÍ:pios de G-uajarn-r.Iirir.i, J.riquenes, Costa L1arqu.es, OE; 

ro Preto do Oe_ste, Jaru, ?resi-dente r.:édici e Porto Velho, no Es 
tado de ::.:i.on<lÔnia. 

A · - d ~~ ~ - · ~"'1 1)8 Sa.1 C J ,:. v8.L 8f.L 1.•.,Ã, 0 sinais de existênçia 
, 

ha 
algum.as décadas, desnpnrece~do QpÓs, o contato real através do 
Órgão tutor (!!'U~Tl-J.I), se. d eu inicül.lmcn te em maio de 1980, por in 

ter~édio de chefio.da 1')elo sertanista Apoe- 

na !foireles (na é~Q ca rcs:p:nsdvcl :pela 8 n :pR/::.tondÔnia), com aj u 

da de Índios Gu.rui. Em local denorní.nado .Antuérpia (município de 

.A.riquemes), junto às cab e ce í.r a s do 1(io Jo.mari, os Uru-~u.-r:au-Wa.u 

foram contacte.dos. Contudo, desde esse primeiro contato mostraram 
l 

claramente que não cstav31;.'.;. :.::o.tiGfeitos com a invasão era seu ter- 

ri tório - de in{cio atru.vés de ho s t.i l i.dade fra11ca, seguido :post~ 
riormente de ru:ptos e mortes aos invasores, para garantir dessa 

·l 

forma a defesa da terra. ~ contrnpartida, para cada morte provo 

cada pelos ·url).-J:::u-'i"!au-'.Yau, expedições r,uni tivo.s ( colonos, serin 

gueiros, etc) se organizavnm com o ãrrtuí, to de v í.ngança aos Índios 

que, se por um lado possuem Q vantngom de conhecer a selva; por 

outro _levam desvantagem frente às 2rr.a.s de fo50 dos agressores. 

!-.:pós sucessivos mortes :provocadas pelo grupo arre- 

dio aos que se atreviam :penetrar seu. território, em outubro de' 

1979, no Rio d~resta, 3. f'arrí Lí a de Francisco Prestes foi 

atacada, resul +ando na morte de 2 de seus filhos e no seq_uestro • 

de um outro menor o~ábio Prestes, entno com 7 anos de ido.de), e - . , . do qual nao se teve mais noticia, causando t::~rande revolta na ,po- 
pulação. B somente em julho de 1931, no Fo e tio àe A tração Alta LÍ, 
dia (FIDTAI), é que os Uru_-:Su-'!latJ.-':fo .. u a.ão o :pri:m..eiro sü1al de cog 

·: 
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1 

.. :, 

tato . , , anu.gave.i , dessa feita ocupando o :posto durante quatro horas, ' 'l 

e de outras VGZes c11ocnndo o. :po uaar cm dur'arrt e a'Lgun s dias. :Ssta 
vam contactaê.os os Uru-:Su--.'inu-·,'!au! C~rt::m.ente uma vitória par-a o 
, ... .•... t r, , d' J... - , orgao 1.1Ll or • .L"'ara os a.n a o s , o. corrtz.nuaç ao elo cr'e scerrte calvario, 

com o deseg_uilÍbrio ecolÓcico; com o. :;.1enetração d.e doenças estra- 



nhas ao seu habito. t; com ao tá tices de dizj_mação (roupas contamina- / 

das de vírus/bacilos). 

1 
' 

- 

II - SITUAÇÃO DA ~ERRA 

Se já é cUficil, e cheia de Lmpccá Lho s e toda sorte de burocra 

cia para se cnccnr a garantir, j~dicialmente, GS terras indígenas, as 

a. U ...., ''.7 ·~r - _... ~ , os ru-_·,u.-, au-wau nao .1. oGem a re6r:J.. Urna camí.nhada 
., . , 

no minimo, as:pera 

e dolorosa, conforme dados abaixo tran3critos. 

Em fovereiro de 1985, .Áureo Aro.tJ.jo F8.leiros, Diretor da D.P.I./ 

(:Diretoria à.o Patrimonio Indígena), at:cavés de ::2ortaria nQ 426/P; de/ 

12 de junho de 19e4, res:)1.Ve acrescentar à In3trução Técnica Executi •. 

va nº 10/DPI, de 22 de fGVGrciro de 1935, a Área Indígena Uru-Eu-Wau- 

Wau. 

Ainda em fevereiro de 1985, o - en tuo ?residente da FUNAI - Nelson 

4 
Liarab uto Domí.ngue s , e o Secretário-Geral do IBDF - Hamilton Martins / 

-'\ Silveira, conforme delecnção de ccmpc tencia conferida pela Portaria / 

\ nº 207, de 28/05/82, resolvem ce Leb r-ar' um .Ajuste, nediante nove (091/ 
" 
Cláusulas, objetivando a proteção dac terras indígenas e a preserva-/ 

ção ecológica no ora iden'ti:fioá.do Território Uru-Eu-Wau-Wau, nos mu-/ 

nicÍ.pios de Gu.ajo.rá-:hri:r:1, Ar í.quemeo , Costa !,:arques, Jaru, Ouro Preto 

do Oeste, Presidente r.:édici e 2·orto Yelho, no 3stado de :J.ondonia, pu 

blicado em seguida no Diário Oficial da União, com vigencin de um (01) 

ano a partir da data de sua ussinatu.ra. 

Em o u tuhr-o de 1985, um Ofício de nº 267 /RDF é encamí nhado ao rei 

\ nistro d.o Interj_or - ltone.ldo Costa Couto, pelo Re:prese.ntante do Gover 

1no de Rondonia - sr.Carlos lugusto Godoy, em nome do Governador do re 

ferido Estado - Gr. Ânc;elo Ange Lí.n , e cujo assunto tratado seria a A-/ 

pr-e c í.açjio sobre :!ieservas Indígenas. ~ d e z ernb r-o de 1985, um outro OfÍ 

cio ( 079/FS/85), é eucazu.nhado ao entfio Pre sidcnte da FUN.AI, José Apo 

ena Lieireles, pelo Dejiut.ado Federnl (:.1.:DB/RO), Francisco Sales. E ain- 

(\ 1 da no mes e ano cm :pauta, um :,lenora.ndo/SPL/Nº 099, é encamí nhado ao / 

Secretário-Gc:ro.l . .t.dj un to de ?lanejm-i:cnto, ao SecrGtário de Planejame:: 

to - sr. r,:arcos de Lí.ma Fernnndes, onde se vê claramente, 
, 

o.traves dos 
2 of'Ícios e do morno rundc o. visível preocupação do governo estadual / 

1 . ' ' a· b a indo a sor ida E.D.no rn de c;ru:pos po1Íticos, c1J.ja tática consiste em 

jog2.r indios contra posseir:Js (o:pri:u.dos x o:pri:midos), cor. objetivos/ 

elei-toreiros ou, agindo disi'arçadan:c:i.1te a serviço de latifundiários,/ 

mineradoraa e outros conclorr:er2d.os eco~1Ômicos, A ocupação de grande / 



f_1 
4Wd!'íwr:idi,r&s'td'dt"''fl)Q1°l'L1z -·.- d& rt !0b#nni1 ----- - • •t t tts& - - - .-,-----· t '>íe.,. A ----·- ••• ·---------- •• bft--' ·--- ---·· t 1 Olb t+=.,,. •==-1•J:t• .~.;. ··,Mt,•!f©i".,it,fw,.; 

3 
:parte do torri tório indÍi:;ena por m:i.i:.,Tantes e empresas madeireiras vem/ 

ocorrendo ao lonco do::; Ú1timos anos, com o consentimento do INCRA e / 

aem a a fiscalização da :FG;IAL A Lil t.Lma investida contra as terras dos 

Uru-'Su-'cVau-YlaLl é patrocinada pela de s í.nf'o rrnaçjio da opinião :pública a / 

esse respeito. Fala-se "nos prejuizos ele colonos nos Projetos Bur.arei- 

ro e ?e •. Adol:._:il10 :10111 u, r.a~:uc; 01ri-te-se o fnto de a tot~lidadc do rarqQe / 

/ com o território dessa . , ( Nac i.ono l, dos Pakaaa-Tovu que nada Lr-m a. ver 

tribo), esta:' encravado na t:frea oficinlizaê.c1 pelo Decreto Presidencial 

nº 91. 416, de <J de j ul.ho do co:cr-;;n-t;c ano. 

De ade o começo deste sGCLu.o, o o Uru-:So.-'.7au-'/lau. vêm defendendo à/ 
mão armada , e com a maior coro...:.::em, as suas terras, contra os autores / 

d ·' d 1 • t' . . 1·' os p.,(ores mas sacr-e s a :ns·-or:..n l~'" i,:;ena, nos seringais Canaã, Santa/ 

Cruz, Bennesby, Chaves e tantos oQtros. . 
Quando se demar-ca os 1 1:iiU1ão e 832 .mil hectares par a a preserva 

- t a · " · ' 1· t / çao da na ur-e za , de un io s J.lOVOs da Amaz orn.a , convem aa a cn ar q_ue a 

soci0do.dofac:..pito.lis·t3 1120 conseoüt1 a í.n Ia Gncolir a :pÍlula da propried~ 

de comuna.l , dentro do sistm:ia. cap i talist8.. Po r isso as terras dos in-/ 

dios têm a sem demar cnçjio r-e tar-dada, = :preciso ~Qe fique bem claro : / 

U ;;, .. , .. 1 ;Taçns aos ru- ..'.Jet- .15.u-,iau., pro serva-se uma das úl, . 1' ·taro.as reservas eco o- 

gicas do p::i.Ís, pois oeu. território Lnc I u.i as cnb ece.í.r-as dos :principais 

rios de Rondonia. 
A demarcação e st.ab e.Lc c.l âa pelo Cr-upo de Trabalho (GT), da Porta 

ria nº 1767/S, de 24/09/84, do qual fnzia parte A_poena Heireles, é de/ 
npenas parte do iraonso es~aço tcrrit~rial ocu.pado imemori8lreente :por/ 

esses indios. Tais limites form!l fix:-idos apenas :para segurar o incontro 

lável fluzo me;ritório. A demarcação, homologação e registro do terri- 
1. 

tório indÍg0:::1.a no Serviço de I'atrir.ionio da União (SPU), comprometeu / 

também a FUNAI, cujo pape L Lnc.l.uâ a :proteção e visilancia contra inva 

sores, estimLllndos por nlgu...~s políticos. À sociedade, por sua vez, ca/ 

be zelar :pelo respeito às terras inô.Ícenas, pela so.Úde e cultura dos/ 

Uru-Eu-Y/au-7fau, só ao s.i.m a FUNAI e s t ar-í a impulsionada a cumprir com a/ 

Constituição e com o Estatl)_to do Indio. 
Na Câ:r:l8ra ::!'ederal, dc:pu.t2do s dcote :Sstado, par trí.ctú.ar'raerrte os / 

srs. Assis Canu to e :B,rancisco So.les, têm oferecido uma vísno distorci- 

d a história 1~ec;ional. Hoje, einpo Lgadc s cora a perspectiva de angariar / 

votos nu zona rural, condenam os Uru- '3u.-\'/au.-Viau "por-que as 122 familias 
~ .J..., ,.., d , . que ora oct1J;)am sc::u terrivorio estao assGnta as em areas que antigamen- 

te pertenciam a serinJalisto.s tr:idicionais". 
~ .•. 1 l . O gover-nauo:r A.."'lec o Anc-e-~in, aconpanhado de todos os prefeitos/ 



e de parlamentares de 3ondÓilia foi no presidente da República - José/ 
r:! 1· · · "" ~ a .... a ' · ., / 0arney, se a ca tar uma r ova sac o.a onar-caçuo .as are as 1nd1c:;enas, ale- 

gando que a ::·e serva dos Ur11- °?.:J_-1,Vau.-Wuu. re:presBnta um entrave ao desen 

volvimento do :Sstado. Como teu n c;rn:nde ab er-r-açiio de alegar que o s in-/ 

d . ·- . . ()(' J..OS nao seri2.ra mais que Uv' ouando se snb e , que checam a 1. 000, se- / 

gundo e ot.irnu ti v». do l'roc.:·:u::o. uc :)e scnvo L vimeilto do r:oroe s te Brasileiro 
(Polonorocste). Não :1n I'undruncn to n: to LkclaraçÕcs do governador Ângelo 

.Angelin, quando tenta j us-tifiCD;1'.' a dir:linuição da reserva (que inclui / 

C::)1:L o.d.minis-'cra~ô'.o eeparuda}, visan- 

do ao assentamento de colonos .. Terras pa:::·a assentamento de .familias de 

migrantes ex i s t.era er, Rond.ônia, D!J.i to embo ra o Pl.ano de Reforma Agrária 

também aqud esteja sufocado. ~dste1:. rrí.Lhar-e s de hectares de terras im 
- 1" .. (." . , . . - produtivas nas mao s de ati:.: und.í ar-Lo 3, na reciao sul do Estado. Talvez 

alÍ pudessem ser co Lo cada s ao 700 fn1E.::.lic.s ciue, segundo o governo esta 

dual, f'o ram aaserrtcúaa of'Lc.í.a.Lmerrte pelo IXCnA nos Projetos Burareiro/ 

(Arig_uemes) e Po , Ado Lpho ::.=tohl ( Jur-u ) , 

Se o t?;OVcrno deste Sstndó ceder aos interesses e caprichos de po 

líticos e gru,lJOs eco:!:1.Ônicos de acompr'omo t í do s com a identidade cultural 

de u.m :povo, não lhe restará outra alternativa senão juntar-se aos que/ 

passam à }listÓria como genâcidas. 

Forrun r-e co Lhí.dus 14~ 000 a sa.l na turu s 

\ c i d ade s do :Zstu/lo de P..::mdoni:i., ab rungondo 
·, 

; . , . ~ - ' .• . sociedade, ~ign~os ou :!:1.ao a IcreJ~, asai~ 

entre hab í, tantes de todas as 

setores os mais diversos da/ 

co~o da 11.rqu.idioccse de Por- 

to Velho, Dí,o ccse de Ji-:2o.r-r.mé e ~ioce:ie de Guajará-I.Iirim, com suas / 

Pa:rÓgy.ias e Comem idades de Ba sc , a.Lí.ado s o.inda a Igrejas Evangélicas,/ 

Movimentos Populares, Associaçco de Donas de C2sa, Associação de Lava 

deiras, Gru_pos de Conac.í enc.í.n ·;Jecra, 3en Terra, Agricultores, 'Sstudan- 

1 
1 

i 
' 

tes, Díretores e I-':rofessorco, CD.:I, CI'T, GTI.:~, etc, demonstrando dessa 

forma uma opinião bem consciente e um cr8.ndc apoio aos indios Uru-Eu-1.,·· 

Wau-Wau, dive1·gin{1o t.o ta.Lncn t.c dos l)olÍticos, sobretudo do Projeto Bu 

rareiro (Ar í.quome s }, qu .. e, interesso.los em anGo.ricr votos neste ano de/ 

eleições, como o sr. As s.i s Canu+o ( de:pute.à.o) assim. falou : "nos tÍl timos 

dois anos, os conflitos, mu.íuo s deles la.tentes, outros não existen- / 

tes e até certo ponto 1,ré-fi.11JricadoS, marri.f'e s to u-cse todos os dias em / 

várias regiões do rmÍs" ••• 
'-- 

t\ . 

/ 

...:. assim me cmo , 
- ,, . . . - ..J- - sao titulo s de f1n1 ti vos m20, (}. uc n:..1..0 e e 1,é.":.O na s mao s 

sim de autoridades, J1J.édico2 e políticos q_ue residem na cidade de Ari-/ 

Sr. ?residcn te, nesse ltl[i;OT tem 122 lotes, dos quais 

dos colonos - e 

89/ 

/ 
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quemes, além de outras do Estado do Rondônia. A verdade é que os indios 

têm sido empurrados, esrr.ngados e agredidos, desde o nascimento dessa / 

cidade9 Não se fnla nns mortes de dezenas, centenas de indios, só as / 

mortes de brnncos têm importancia e si.gnificad.o. O sr. Álvaro Ronconi,/ 

antigo morador e grande co nhe c edor' da região, é testemunha de muã tos a 

taques aos legítimos donos :3.essa teri1n - os Lnd í.o a, Os colonos que foram 

jogados dentro, quase todos jet vondcr-am seL1s lotes, contratam empreitei 

ros pequeno s , sem terra etc, ;,orq_u.c os mesmos jamais iriam pegar no ma 

chado ou na enchada , A mati o rí.a zê:o dcu tor e s , que estão es:perando a mor .* / te dos indios... um exem:;_üo dlsto é o sr. Vlilson Cava.llo - representan- 
te dos colonos - ~~e diz ser os títulos dos colonos. J,!as na verdade sa- 

be-sc qü.e estão nas - mao s de e terceiros. O sr. Wilson, jLmta-/ 

mente com outrro s da região, freta::::-ar;J. ui; Ônibt1s e foram a Brasília, defen 

der seus interesses. 

No município de Ar.í quome s já ma tnr-an todos os indios. O único :pe 

daço de terra sno esses 18 .. 000 he ctnr'e s , que os Uru-:Su-Wau.-Vlau. não a- / 

brem mão pois, a cada ar...o os ataques se repetem. O mesmo acontece no / 

projeto Pe. Adol:pho Bohl (mtmic{r,io clG J~ru), com provas em poder do / 

Cll\11-Rondonia pois, conhecemos a área (entramos a pé) onde existe o .:pro 

jeto no papel, além de alcuns sorincueiros g_ue SQO amigos dos indios. / 
~.- t .... d . . . t d , . ., / 1:1e .:pergLm o po r que nao se e ixam seringueiros per o as areas 1nd1ge- 

nas, em vez dessa gente falsa, Lnverrto r-e s de :projetos i:r;iteresseiros? / 

Infelizmente entre estes existem a~ueles que se deixam comprar. É oca 

so do sr. Pedro Sena - que d;:ixa os verdadeiros soldados da borracha / 

sem ~..I!l pedaço de torra para fa~erem suas estradas ou colocações. Estamos 

dispostos a provar isso tudo no senhor, bnsta ~Qe nos envie um GT, e :po 

deremas acomparJiá;;los até as cab e ce í.r-ns dos rios Jaru, Jamar-í., Nova Flo 

resta e outros, já que a área dos Uru-:Su-·t1au-'!lat1, fica nas cabeceiras / 

de todos os rios que percorrem o Estndo de Rond6nia. 

· Dessa f'o rraa é que , nós do cn..:I-:Jo:idània, alén: da CPT, GTME e todos 

os aqui menc.í onado s , não queremos ser cúmp.Lí.ce s e nem nos calarmos an te 

tamanha injustiça pois, estes indios - a:::isim como todos os demais povos 

do Brasil G dG toJ.n 3 nossa .A:c1érica Latina - precisam de um chão :para / 

viver em paz. Confiarrios pois, na corageffi do senhor. E esperamos uma res 

:posta positiva. Não supor-~aD.os IDD.is as mentiras por :pessoas, ditas, re 

presentantes do povo. Eles possUeD ns escritQras ou títulos definitivos, 

o que nno ocorre com os colonos do 79. Sabemos que faz :parte do :plano / 

colocarem. a vida do :povo nas mãos dos índios; e a vida dos índios / 



r 

nas mãos do .POVO. JocmrL peq_ucno contra pec.i.u.eno, e quem está especulando 
, 
e o dono. 

O que eles f'a.Lam da i_1roduçõ:o ue cc:.fé, cacau, guar-aná , além de in 

vasÕes, faz :parte do um. rilo.no raontndo _para o futuro - já que até agora 
, , / so se encontra nn cabeça e no ~apcl. Uai ~orque reclamam a falta·de 

. d ..: ... ~ r, • ,,. '\ ...• •'";~ "Y'\ ~,""'r'"\,"'1.t""r:-. - •• ~ .J.-: .md ,... ,...,.1-1· t.ud .., ... TV R ,.blº a n em.zaçocc o u , nc; .. ium .!'· o ccueo , c1., .n c:n ... o ..t u u e nc 1,0 a e:pu :: 
ca, 

f: 
O sr, Fra...l1.cisco 3nles (::::·T.'8J3/20) mo smo falo. que o governo federal 

não pode tirar, im1J: .. inemon to , o quo e Le me sno dn, sem que isto lhe cus 

te - no mínimo - o respeito e a credibilidade do povo. :S este abaixo-/ 

assinado é do ~ mesmo, r.,cnhor presidente. 3 a terra, é de uma das / 

tantas nações já dizirr~das, massacradas, por peosoas que-vieram (e con 
tinuam a vir) à Rondorrí.a , com o tÚüco interesse individual de enrique 

cer, mesmo que isso custe a vida de corrt.erias e centenas de seres huma~ , .. 
nos - como as nações indígenas, os verdadeiros e legítimos donos dessas 

terras. 
Poderíamos ainda, zr. pr'e aí.derr'.e , citar outras tantns mentiras,/ 

ou. :pontos de vista diferentes, como d.í.zem ser os Lnd.í.o s Uru.-'Eu-Wau-Wau 

uns 300; ou. tro s f a.Lam em 80; o há ainda q_ u.em die;a q_ ue não passam de 20 

indios doentes - como é o ce ao do vereador Costa l.Iarques. !;a verdade,/ 

sabemos g_ue são em torno de 800 a 1.000 pessoas, sendo qu..e 400 já têm/ 

contato c01:1 a civilização, enquanto mui. tos o u tr-o s ainda recusam qual-/ 

g_uer aproximação. 

III - OS ATAQUES ••• 

Sempre atentos a defender suas ttJrras, os índios Uru-Su-Wau-Wau/ 
atacaram colocações de serincueiros en 1966, matando 3 crianças e fe-/ 

rindo a mãe. ~a um s i rnp'l e s aviso .. 

(\ 

Sm. 1976 v::iltam a a:parcqer, 2.t2c3r:do os colonos que :pcnetrnm na/ 

/ 
/ 
/ 

cassiterita), facilitam a rienetração de t:;ateiros (caçadores de gatos/ 
maracajá), garimpeiros (ex : o e;arimr>o do :Dr. Ney, em Jaru.), seringuei 

ros, etc. Investidos de colonos :pelos :projetos do It-;CR.A só pÃo:rou.. a / 

si tuaçno, 0~3 Lnd i.o e foram ae sentindo cad a vez mais encurralados e, / 

área do lado do Ariquemes. Como castico, wna expedição,é organizada 

para JJu.nir os índios : uma a l.do í a .í.n lici.i ru foi ex te.rmí.nadn, entre os 

rios ?,:achado e Jnmar'L, a ab cr-t ur-a da J3R-421 e R0-1 ( e o trada s de Com 

, . 
obrigados a se defender com sues :pro.o::-ias ar'nae , 

:Em 3 de novernb r'o de 1977, um c;:ru.Jo comandado por :pistoleiros cha 
~\ 

( mado s : "Sa1-,ecado" G .Azul.5o'', o. mando de fazendeiros ou comerciantes,/ 
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acabaram com uma outra aldeia dos Uru-:Su-Wat1-Vlau. A noticia foi dada/ 

:por A:poena Meireles, em entrevista a um jornal de Porto Velho. Seglln 

do depoimento do missionário Royal '.:'eylor, do Gru.po Novas Tribos do / 

Brasil, na ocasião havia presenciado a ~assasem de 2 canoas com cerca 

de 20 homens, forteTI!cnte arr.1.ados, g_ue se dirigiGn para um local dê pe 
_,., ,, "' . 1 ., T.' d. - . t . . / ro.f.lu uz.açao 1nc J.['.;eno. -~sso. exj.e 190.0 1,JtJ..:1~ l va er-a par'a v1n5ar a rso.r t e 

de 2 seringueiro:::i, ocorridns rGce~temcnte no s0ringn.l S.Luiz. 

Thn. 15 de junho ac 1J72, nos rios Uru._pá e Jum.ari, mais 5 ataques 

ocorrem. O seringn:!..ista r.:ano2l Luc i.ndo §_ morto _no __ G§l_ringnl Floresta e 
. , ' --------- ---------- 

os serineuei-r·os Fernnn::J.o :::1odricues Paz , Adelino 1i'erreira Barros e E-/ 

duardo Rodricu.es Pereira, sê:o mor-to s, :·~o seringa.l t:onte Ne[';ro, em / 

suas colocações, mo rz-era l"~c.ir:-.'..mdo 3ar"bosa., Raimw.'1do .{lves Souza, Dani- 

el Souza Silva e João Cordeiro. 

Em 26 de jtJ.rúo <le 1978, novcmcn to nos rios Uru_pá e Jamar í , ma-/ 

tam o serine;u.ciro Joo.q_Lüm i.:endes, no oerincnl do Or upo Benne sby ••• -- ~---·- - dos indios Uru-Su-Wau-Wau,/ Nesse mesmo e.no, 
, 

apo s tDdo s 

foi aas í.naô.a uma Po.r tur'La - uj.c sar' desta, tanto a Companh í.a de Pesqui 

sas e Recursos I.Iine:rais ( Gr:::1.~), quanto o IrTC:1A, entraram na área in-/ 

terdi t.ada , iniciando nessa fase a atTa·;ô'.o dos índios pela FUNAI, com/ 

a criaçio de 3 frentes. 

::8rn. 26 de outu~ro de 1979 o ata.que se deu no projeto Tiurareiro / 

n fo.Dilia de Francisco Pres-/ ~ 
(\ \ 

(lo te 4 7 gleba 33) : .30 índios atacar cr; -- tes, matando no 1oca1. seu f í.Lho Luís (17 anos); ferindo Dí.ma s (faleci 

do _posteriormente em I.:on:::i.us) e r'ap tando Fabio (então com 7 anos) e, / 

que mais tarde foi morto na própria expedição pu..~itiva aos indios, en 

f\'. 
\ cabeçada pelo 

j terminada. 

seQ pai, Francisco Prestes, onde mais LUna aldeia foi ex 

Em. 24 de o u.tubro de 1979, novo a taque no Km. 85 da BTI-421 20 / 

índios matam a flechadas os seringueiros ~aniel Castro da Silva e E-/ 

lifas Batista da Silva. 

3m. novembro de 1979, nas linh3s 32 a 34, no igarapé Taribaiano, 

03 indios atacam e mata o casal 3.airr:ur..do e r.:aria de Moacir. Em 1980,/ 

não se te:t:1 noticias de novos atn.ques, o q_u.e já não ocorre em 1981, / 

que :p[recem se mul tipli car-, 

Em 6 de m~io de 1981 : o colono José Domingos Pereira é morto/ 
com J flechadas, Gng_uanto sua mulher, ferida com 2 flechadas, conse-/ 

J 

gue escapar. 

Em 7 de naio de 1981, novo ataque dos índios nas margens do rio 

S.Mie;ucl, matando 1 scrincueiro; no rio r.Iu.g_u{ é flechado um colono / 
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que trabalhava no :projeto de colonização Novo ti~undo, em Ji-Paraná. / 
Em 2 de ago s to de 1981, nos rios Cau.tário e S.Miguel (Gleba Bom/ 

Princípio, muní.c Ipí,o de Gu.ajará-Líirim), é morto o seringalista Ivan / 

Cll!lha e, um serineuciro e sua mulhar são flechados. 

:2n 24 de o ut ub r-o de l:Jfl, 60 flechas são atiradas contra a :i:ndia 

Margarida 
, 

Cassaubu, e a:pc~.o..s 1 a fere, sem grnvidade. Nesse mesmo ano, 

a FUNAI consegue man ~er os _prinoiros conta tos com 25 indios do povo / 

Uru.-Eu.-Wau-1,7au. SG :oor um lado os índios acei tnram a troca de :presen-/ 

tas, por outro demonstrara~ claramente n disposiç5o em defender sua / 

terra da investj.da de .í.nva sor-e s (serin.suciros, cc.Lono s , etc), através/ 

de ataques qus.se ser:ipre fatais. Ainda nesse ano, o governo planeja a/ 
abertura da J3R-42g (liL;c..ndo :1:re::;idc::nte Liéclici o. Costa Marg_Lrns) e, cor- 

tiando a áren ocupada polqs Lnrl í.o a, 

Em 1982, continun~QD 
. ,.., 

as l!:V8.S0€S área interditada dos indios/ 
Uru-Eu-Wau.-'·.'lau. O go7crno do -:str1d.o, "<.le Ôlho" nessa terra 11fértil", / 

pressionou a FUJ'";.AI para que ace Lar'a s s e o _processo .de atração, e o Ór-/ 

gão tu.tor começa a Lançar' l)eriouic2me11te na imprensa, noticias comuni 

cando eneontros anri s t o so s entre o Óri2;20 e os índios Uru-Eu-·:lau-Wau. 

Cerca ele tres aaos se passo.ra-n. :::rr: 2 de fevereiro de 1985, o Povo 

Uru-El.l.-'llau-':7au vo lta ";s mnnchouc s elos jornais, em Po r to Velho (A Tri-/ 

b una ) , onde comcn ta=se rc . .n.is UI'.l ataque dos .í.nd í o s , que mataram 2 geÓlo- 

e feriram u.m terceiro (Ser-/ 

gio Frei tas Gralha), que foi llos::;:ü-~alizo.J.o era Guajará-Mirim.. No mesmo/ 
. , , f . nrt1go na re-erGncia a LL"1l a taquo 2 •.... "1te1~ior dos Lnd í.o s , ao final de 1984, 

onde teriam morto um :JCrinc;:1e1 r o , no mum.c íjrí,o de Ar'Lqueme s, 

IV - CONCLUSÃO 

Nos anos de 32/85, pnrecc ter ho.vido u..m certo período de calma/ 

entre os indios, e isto certamente tenho. se dado pelos contntos com a/ 

FU:N.AI. Segundo Apoena I,:eirelcs, as co ns to.ntes hostilizações por :parte/ 

dessa naç5o se devem de sucessivas invas;es em ~eu territ6rio, em vir- 

tude de estarem ainda cm frrse de contato, e muitos demonstram claramen 

te não querer aceitá-lo. 

:Em 14 de ago s to , recente, o jor;.1al O F.stadão (Rondonia), com o / 

t{ t.ul,o "Indígenas á-'.:;acam e De í.xam Do í.e L:or-~os e Dois Feridos 11, foi o / 

saldo de novo a t.aquc ocorrido O:Gl uma fo.zenda, si t uada na BR-429. Ape-/ 
sar de nno se ter ainda d3.dos C'.Jncretos, é provável qu_e tenha sido fei 

.. , ,.. , / to pelos Urt1-T::Ll-1•au-:1au, ocapantes de o sa ar-e a, Sogtmdo Amaury Vieira 
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(delegado da FUHAI/RO), esta fnzenda deve estar situada em terra indí 

gena, o que :por certo motivou o conflito. Por serem nômades e com pou 

co contato, os grupos sempre aparecem em locais diferentes e, como as/ 
. -- . ., invasoes em tGrras 1nd1ecnas já estão &eneralizadas, os grandes :pro-/ 

blemas (e consequencias) crescem cada vez m.ais. 

Um outro ata:--~t,_c dos 'í n.Li.c s , n~o publicado .JGla inprcnsa local, / 

deu-se há cerca de 2 me se s , no. ie;n1 ... a1)é da Trincheira, nos municÍ:pios / 

de Jaru e Ouro :r--reto, no tcrr:LtÓrio do s Uru-Et1-1.'lau-Wau. files flecharam 

2 colonos nas nádego..s que f'ar am internados no I-Ios:pi tal de Ouro Preto./ 

Foi mais um aví co dos Lnd í o s po í s , nessa área ns invasões estão ores-/ 

cendo demaã s e .:provj_dencias ji :parecem estar sendo tomadas no :posto de 

atração indÍ5Gna Cajueiro, no município de Jaru. 

Num OlÜl'O artit:o _Dt;.blicrtu.o cm 19 de j u...'1110 de 1986, escrito por / 

Violeta Roxa, no jornal O Imparcial (J.ondonia), tra."'1.screvemos : 
"Os Dru.-:Su..-Wau..-Wau.. ne ce as.i tG.J1 Llc. ur gen te homologação e retirada 

dos inv.::.sor0s de suas terras. 3Ó nesse o.no já ocorreram seis / 
mortes de indios e colonos, 

Solicitamos ~e~orz2a A&rária sirr., n:;as a ~erra dos Indios é Direito 
Sa&raclo. No Brasil há terra pnra os 10 DilhÕes de brasileiros sem / 

. , . d t ... d terra. Tem gra.."'1.d.es .:propr1etar1os que oegc:ram cran es ex ensoes e terra 

(latifúndios), e 1180 querem ceder uma :92.rte par-a quem não, tem nada. 

:Sstes mesmos !I senhores II dizcn que as terras indígenas estão aí / 

sem servir para. n3.da, e co1occn estas idéins na cabeça dos pequenos./ 
. - / Graças a Deus os :peqCtenos sem ter:ca e o e posseiros, tem cabeça e, em 

ceral não caem nessa. 

Ton. janeiro de 1985, o cor-r-eu o lº Concresso Nac í.ona.I elos Trabalha 

dores :Rurais Ser.1 ~erra - que s8IJ8..!!1 a tua'Lmerrt o cerca de 12 mlhÕes, •• 

O congresso teve tnrnbém a _par·tici:paçêtc de lideranças indígenas e, ao / 

final, foi elaborado um ::'.)ocur::cnto corrtcndo as seguintes reinvindica- / - çoes: 

1) 3o:mos tat.bérr. Ser. Terra, :porqyc 80% do.s nossas a t uaã s terras não 

são demar cada s , além de rau.i tas du s nossas terras estarem invadi-/ 

das; 

2) Uso da ':'erra - :--:-assa f'o rrna é de não ter proprietários. Sugeri- 

mos esta forma aos companhe i r'o s 3em Terre.i 

) , .... ,.., . ,., I 3 Quanto a Cc Lon.í z aç ao - Ilao qt1eror::os a co Lorrí.z aç ao das nossas 

terras. Desa:pro:piarr..:.:se os latifLJ.nd.ios im:prcdutivos, e terras de / 
\ 
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'E no Plano Naciom.11 de Reforr.aa. .Agrário, segue o resumo do que se refere 

' / ao Terras Indigcnns 
~ - / O Plano afirma que as Terrns Indigenas I!ENTIFICADAS sao bas- 

, ,V - • , "" tantes, porem, nno sao rcs:pcitnd.as. Isto e, sao INV.XDIDAS por 

não-ind.io::;. 

As i:'l·,rn::::Ões i3or8.rc. conf:l.J. i:;0,3 G ancaçnm a sob r'ev'í.venc í.a dc s co- 

munidades indÍscnno, como pr~v~m os milhares de índios q~e já 
perderam suus terras e vivcn na EnrGinalização nas periferias 

d~s grandes cidades. 

De outro lado, o Plano corrt.Lnua , atua'l mentc a lei não garante 

a demar cacdo e hollioJ.oce.ção dc s to: .. "ras dos i~dios. 
O processo é tô:c comjil í.cado e ineficiente que onde há confli 

to os indios acab ara l)erdendo a terra. :S continua ••• As terras 
. d ., .J... - • , - ..L , • ..p _, - a.n 1gcna;.3, ;ia vr.J..monio 1u s .. o'r i co , .•. a s i.co e ci.ütu.ral inviolável, 

devem ser protegiduz e dcfcndid~~ por toda a sociedade. 

Sem a &ara.."1 tia , - , 
d~s terras i~dib8j3S ~ao exist~ Reforna Agraria. 

Po::- isso: 
~ preciso urccntc ;.c:SL'SJ..AR o. demar caçáo das Terras 

,, ~ , . 
Indigc:::ia.o e encont.rar solu.çoGs r,c.ra 3.s t.1reas cm conflito. 

- j i:o.1)or +an tG -to.r...b ém r,romovcr urn Lovan tamen to geral 

a fim dG Jirsvenir f:J .. -'cL;:,~os conf'Lf ~:)S e earantir aos indios a / 

posse de suas torras. 

V - BIBLIOGRAFIA 

Na elo.boraç5'o deste .relatório, forr:m utilizados documen 

tos de níveis c s tud u: . .ü C::overno), federal (FU}IAI), material do 

cn::I-:"'1.ondonia (noto.s e infonr.o.,;·Ões J, aJ.ém de material da im:pren 

sa escrita (jornaisJ. 

Sccu.e a í.nda em anexo ~npas e xc~ox de artigos sobre os 

UrLJ_-~u-'·,'lnu-',7au. 

8 ::::.:I-1bYidonia, agosto de 19 86. 
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i .;.:...:.~·Dois :· mortes · e . dois I eridos · foi o saldo 
[de-um .ataque indígena a urna. Fazenda 'sí 
'tuada na rodovia 429. que liga Presidente 
(Médici a Costa-Marques, ·no último final 
Ide- semana. O sertanista Hugo Pedro da 
Silva, cda Funaí, foi deslocado·. até -·o 1aca1 
para fazer .um levantamento .da situação 
e constatar o que realmente aconteceu. O 
delegado da Funai em Rondônia. Amauri 
Vieira; tníormou que ainda não dispõe de 
cacos concr~tos sobre- o. ataque, mas pre 
sume que. pela localização .da Fazenda, ele 
deve ter sido feito por índios .da tribo· Uru 
Eu Wau wau que ocupam UIIla área de 
um milhão e 800 mil hectares de terra, a· 
brangendo os municípios de Ariquernes, 
Costa 'M.arques. Jiparaná, Ouro Preto e J;;. 
ru. Para Amauri Vieira, a Fazenda alveja 
d.a deve es tar situada em terras mdígcnas 
"porque não haveria nenhum ataque 5e 
os índios não se sen t issern ameaça ::os de 
alguma coisa, nesse caso receosos. àe per 
der suas terras". O delegado da Fun;;.i dís 
se· que os contatos de atração junto aos 
Uru Eu Vhu Wau e ressaltou as dificulda· 
des encontradas devido' serem comunidades 
nômade e sempre aparecerem em locais 
dííerentes. . ~- ~ . .•.... .;:~ 

. Amauri informou que a Funai está 
enfrentando outro sério problema com a 
tentativa de nova im·,i.-,fio na Reserva Indí- 

,- ' .• s 
gena de Igarapé ·Lourdes, em 'Jiparaná, pe 
los mesmos · colonos retirados· no ano pas 
sado por daterminacâo · judicial.' · Ségundo 
o delegado, semana passada os colonos ín 
vadíram a R~crva habitada pelos índios 
Gaviões e Araras e os ameaçaram de mor 
te, "Existe um clima de -tensâo na área 
porque os colonos exigem índenízação pe 
las benfeitorias feitas anteriormente na. 
Reserva antes de terem sido retirados em 
85", destacou Amauri explicando que não: 
foi promovida nenhuma indenização e que 
se alguém fez essa promessa não foi a Fu: 
nai. Essa determinação dos colonos em· 
novamente invadirem a área indígena foi 
levada ao conhecimento do Juiz Federal 
Antônio Ivan que determinou .as polícias 
Militar e Federal para que 'impeçam tal a 
titude. Para Amauri. é. provável que al 
guém esteja incentivando os colonos a In 
vadirem Reserva, pois acredita que não a· 
giram dessa maneira por íniciatívo própría, 
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tirar colonos de reserva 
A Funai está dependendo, de 

recursos da ordem de iO mil 
cruzados, que poderão vir de 
Brasília ainda esta semana, para 
dar início à operação de deso 
iupaçâo, por colonos, do setor 
ndígena de Lourdes, no mu 
uicípio de Jí-Paraná, que esta 
riam ali porque o Govemo do 
Estado não cumpriu a promessa 
!e indenizá-los. Enquanto isso os 
ndios Arara e Ga viões se ar 
nam para a guerra. 
- Nós já conseguimos que a 

Justiça desse permissão para 
entrarmos na área, declarada 
oficialmente de propriedade da 
Funai e na· qual vivem 450 
índios cue estâo se sentindo 
ltostilizados e sofrendo . um 
iroblema que ~ão é da Funai e 
nuito menos deles - alega o de 
cgado Amauri Vieira, 

-Enquanto isso. na Secretaria 
!e Estado do Planejamento de 
Rondônia, o secretário Samuel 
irage &,s, que não tem co- 

nhecimento do problema por 
que assumiu o cargo há pouco 
tempo, mas que vai procurar 
inteirar-se da situação. 
Explicando melhor a neeessi 

dade de alguma autoridade to 
mar providências, Amauri Viei 
ra disse ainda que muitos dos 
que hoje estão em Lourdes já 
receberam alzum dinheiro - 
não soube diz~r se indenização 
ou não - do Coverno, oue lhes 
garantiu também outras áreas· 
de terra "Sabe-se que vários 
deles venderam suas proprieda 
des para tentar novamente tirar 
proveito do conflito parasa ir-se 
bem. 1850 é muito arriscado por 
que os índios querem api:nas 
resguardar seus direitos e, ao 
sentirem-se intimidados, fatal 
mente reagirão ". 

Ainda sobre os 70 mil cruza 
dos. o delegado Regional <la Fu 
nai disse serem para o transpor 
te e hospedagem dos agentes fe 
derais, alimentação e combustí 
veis. 

:uo Branco também é invadida 
O df."legado da Funai cm 

Rondônia, Amauri Vieira, disse 
mtem que uma outra-reserva 
'ndígena está com problemas 
causados por invasões: a Rio 
Branco, já demarcada, e com 
?40 mil hectares, no município 
e U>sta Marqu_es..,:,~ :;,;, .... ,, -- . ,-, 
· Na área 11ivem os índios Ma 
urape, que 1188Ístem a derruba 
a da floresta por agricultores 
ue já retiraram um lote consi 
erável de mogno e cerejeiras, 

o explicações prestadas 
,r Amauri Vieira. 

:'.Diante dessas infonnações, a 
· -egacia da Funai já entrou 

·111 contato com a Polícia F1o 
para ir até à reserva Rio 

,.:. .•. ·--~ .:• . . . •, 

. Branco no sentido de retirar os 
,invasores e, também, providen 
ciar a cuhagem d e madeira cor 
tada e aliená-la, passando esses 
recursos à própria comunidade 
indígena. 

. PROBLEMA SÉRIO 

Tanto a invasão de Rio Bran 
co quanto a de Lourdes, em Ji 
Paraná, foram consideradas pe 
lo ddcgado da Funai, Amauri 
Vieira, como "problemas muito 
sérios, que liÓ servem para aeir 
rar os ânimos das tribos indíge 
nas, que não conhecem outra 
maneira de cobrar &eus direitos 
senão a do.conf!ito\· ,,. <,- -: ... 

Os índios e 
os políticos 

. Em outubro de 1984, o Conselho 
Indigenista Missionário-Cimi, de- 

/ nunciava a ação de políticos que, já à 
cata de votos para as eleições de 86, · 
se esforçavam em atropelar a solução 
do impasse criado entre os 450 índios 
Gavião e Arara do Posto Indígena 
Igarapé Lourdes, na divisa de Ji-Pa 
raná e Cacoal, e 500 famílias de inva 
sores das terras. Numa investida 
oportunista, esses políticos accnse- 

1 lhavarn os posseiros a não saírem da 
\ área porque tomariam as "medidas 
\ necessárias". 

advertência cios órgãos indigenistas e 
à própria sociedade, que afinal não 
tem se sensibilizado com a espoliação 
de que os silvícolas sao vítimas, so 
bretudo num Estado como Rondô 
nia, onde o que imperam são a 
ganância e o desrespeito à lei. Todos 
têm que estar alertas contra possíveis 
manobras que candidatos sem escrú 
pulos - e os há em profusão -possam 
fazer, com a maior naturalidade, 
abusando da boa fé de agricultores 
sem-terra e, em alguns casos, da pró 
pria falta de escrúpulos também do 
interessado. 

Desde então, apesar da resistência Até hoje, estranhamente, somente 
; dos invasores, acabaram saindo e não O assalto à propriedade indígena tem 
Jj se falou mais e~ Lourdes, p~rqu~ o associado a classe política a esses ver- 
problema se resolveu. Agora, sm- dadeiros <lemos da terra. Quando 

( temática e coinciden temente, num não, hipócritas e intempestivos dís 
: ano eleitoral, a questão volta ao noti- cursos afirmando que "há muita ter 
( ciário, porque 30 remanescentes da- ra para pouco índio". Não é difícil 
i quelas 500 famílias venderam seus entender porque esse desinteresse: 
: lotes no Projeto ~a~hadinho, onde a índio não vota. A responsabilidade da 
;, maio~a, ºª. ~~~a, .:.~i -~~~~ll~~a~ e·º -.~i?~-Yo~~fª -~um te~tó~~~~~t:1( 
~·to~~~ a deSl'f'.'SJ)<:Itar,.~ Iimítes do :· .. ao por-vári8\s tribos e onde a ~~tão 
: território indígena em Lourdes. Não · ._ indígena é' e-.empre colocada em jogo 
estariam ali os posseiros incentivados por interesses econômicos é de tal 

; por candidatos? ordem que argumento nenhum justi- 
-:_ '' . ·· · ., · · ·:... fi~ sua criminosa omissão:·:··.·.· : 

: Mesmôsearesposta'fornegativa- .. - .. - .. : _: .,·. --:·: -. -· .• ~, .. ::.:> >~~!-, .•. 
!·o que seespera -· vale ~mouÍn~-::.:."Atéaníanhã! :_.-_· ~- .. ,\:\:·._'"_'J/<;\:· 
t··r \.-. · :~. ~ · ... ' :. :~ -·t .. f- .. ., ,, .. : .. ,é ... ~-,.-.i.,:,_,,;~\ ,\,-~._,_:;.\,.,:.;_:.?'.-~·~::,:(--:.\;.:.s~:, ·,ili.,:'Jt· .. 1..1.::· 
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CIMI ~ RüNDONlA , 
FONTE: /'.jL.l'iJ _MaDf;í&A. 
DA T A ~1.f_; f _./ ~ 
' DA DE: tJJ&-f;;i .. ~~ - ~{). 

-· ""Col ·- .. 0 e , d ~- ... . . r- .• =-·· ... • . · ... ,,. __ .,. · :: ~:·. onos inva em reserva e-''.::·~:~~~~:'"~---~(·;'. ~-~l 
. -~ índios ameaçam pegar armas ~-.:· _>'> · _:{: ::·'_:_- i: 
':· •, •: .. •' '•:- ·· t.·~,,~,J4, . 

~ _índios da· gleba ·gleba, onde se conc~~tra-· · of;~~~ci~-: ~i~--~~;~i; 
Lourdé~nomwticípiode . va um número maior de os invasores a chegarem· 
Cacoal, estão se armando silvícolas, começando a . até a Secretaria de Plane 
para lutar contra 30 agri- · . se armarem e ficaram jamento' . para ver a si 
cultores, · ·.' aproximada- tensos com a situação. : :: ~. tuação dessa indenisaçâo 
men~,quiestãoinva~n-,-_.:. · -Estamos muito preo-: proposta;::._falou Ama~· 
do a reserva desde o iní- cupados com o fato. Os. 'Vieira.:·:; :·li>,.~:: · :._:'-/-:~'.: :·1 
cio da semana passada. A fazendeiros dizem estar ·' · ·: .. _, ·;\ ·(: ;:·~ '.' · . : 
informação foi confirma- ali porque o Governo do · · Juntamente com o de- · 
da ontem pelo. delegado Estado se comprometeu a' legado Ainauri foram 
da a• Delegaci~ da Fun- indenizá-los ao pedir seu também a advogada da 
dação Nacional do Índio afastamento do local e até Funai, Fátima Rosa, e o 
(Funai), em Rondônia, hoje não cumpriu. Já coordenador ~egional do 
Amauri Vieira, que esteve conversei com uma dele: Polonoroeste, José Hum 
no local tentanto mediar gação desses agricultores· berto. Dianteda situação, 
o problema, ·. \( e eles me explicaram isso, · amanhã a Fundação: es- 

~. · :- ,. . mas eu, em contra parti- tará incluindo um adendo . 
Quando os agricultores da, disse-lhes que a Funai ao processo em trâmite na / · 

invadiram a área, os pou- não é responsável por isso Justiça para. que Lourdes / 
ros fndiôs que se encon- · e muito menos os índios. seja deixada pelos colo- J 
trav.am alicorreram para Na tentativa de evitar nos o mais rápido possí-í 
um. outro setor da mesma qualquer conflito, nos veL · - · -:·:,: .; -: _] 

.·;~.-.~1 •• ::,.., •• ', •• -•f' .J. , •: • • '• ,,f1Í•"'V• • 
't· 
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Funai quer saber quem autorizou a invasão da área 

A família de colonos 
massacrada pelos índios 
Salumã nas proximidades 
de Juína, Mato Grosso, a 
45 quilômetros de Vilhe 
na. cm Rondônia. foi 
identificada ontem pela 
expedição da · Funai 
enviada ao local. Trata-se 
de Antônio Ferreira. sua 
rsposa e seis filhos meno- 
res (uma menina de oito 
anos, um .rapaz de 13 e 
mais quatro crianças pe- 
quenas). Todos os corpos 
foram enterrados no pró 
prio local da tragé.dia, 
pois já estavam em adian 
tado estado de putre- 

, r - 
! raçao, 
1 .,. 

O administrador da 
Funai em Vilhena.Aimoré 
Cunha, explicou que os 
Salumã ficaram revolta- 

: dos com os trabalhos rea 
i li zados p~,r, duas madei- 
; reiras - P~1ulicéia, de Vi 
l lhcna, e Estilo, de Curiti- 
\ ba - qu~ é,~~-~ram cer- 
1 

ca de 100 alqueires de 
mata. dentro da reserva 
indígena. "Eles atacaram 
o primeiro gmpo de pes 
soas que viram pela frente 
acreditando que fazia 
parte dos madeireiros". 

E ] . A" , C rneçavarn a ocupar a re- xp icou unore .u- ·~ • 
nha qu<'. pelo número de giao. 
flechas. encontradas. a 
equipe da Funai - chefia 
da pelo indianista Ario 
valdo Santos e composta 
por mais um técnico, dois 
índios e policiais civis e 
militares de Juína - calcu- 
lou em cerca de 20 o nú- , . . , . 
merodesalumãquecom- os índios. Nos reuramos 
punham o grupo res- todas estas pessoas da 
ponsável pelo. ataque. área e pretendemos man 
"' Forarn observadosvestí- ter contatos com o IBDF 
gios recentes. o que signi- para esclarecer quem é o 
fica que eles continuam rcsponsével pela ocu- 
par perto", ressalt?~- pação, pois elas tinham 

Segundo o administra- autorização do órgão pa 
dor da Funai, em Vilhe- ra fazer o desmatamento, 
n~, aproximadamente 30 apesar da documentação 
~mi, ,hect.a:es da :eserv_a . de posse estar irregular - 
.indígena .~m sido gn- : ... ressaltou Aimoré Cunha. 
. •,-, ~' ,/ •. ·.:. 

lados por um tal de Joa 
quim Campos Dourado, 
que-revendeu o lote para 
mais quatro pessoas. Es 
tas. por sua vez. fizeram 
negócio com outras 14 
pessoas que, agorn, co- 

- Além de tirar madei 
ra, elas tinham aherto 
uma estrada e construído 
uma ponte no rio Canoas, 
hem perto da aldeia. O 
barulho das máquinas e 
dos moto-serras alertou 

1---· 
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As madeireiras Paulicéia, de Vilhena, e Es 
·tilo, de Curitiba, são as principais responsá 
/ veis pelo massacre da família de colonos (oito 
: pessoas, no total), ocorrido no último final de 
, semana em Juína, no Mato Grosso. a 45 quilô 
: metros de Vilhena, praticado pelos índios Sa 
, lumâ, E que elas causaram a revolta dos índios 
'. após derrubarem I 00 hectares da reserva dos . 
! Salumã. O IBDFtambém está envolvido, por-: 
; que autorizou diversas pessoas a realizarem 
desmatamento na área. De acordo com infor 
mações da Funai, cerca de 30 mi] hectares <la. 
'reserva já haviam si~o gril~dos. · 

Página 4 do 1º cad. 
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Os gon:rnos esraduai l' fede:-al 
vêem reagindo contra os frequen 
tes roubos de madeira de reser 
vas florestais e indígenas, apreen 
dendo milhares de metros cúbi 
cos de mogno e cerejeira e pu 
nindo os responsáveis pelas in 
:rações. 
No mês passado, uma equipe 

representando a Secretaria de 
Estado do Planejamento, Seplari/ 
Polonorceste, Polícia Militar, 
através do Pelotão de Policia 
mento Florestal, PPF/RO e Incra, 
em viagem de fiscalização ao 
Projeto Urupã, apreendeu 3 mil 
rr "'-os cúbicos de toras de mog 
··-· .. ~.:-ejeira, avaliadas em .... 

~ 4 milhões e 500 'míl, que· ês 
.,. -am sendo retiradas da Reser 

i'lorestal Martim Pescador. 
volta ao Projeto, a equipe 

apreendeu também UJ.?1 caminhão, 
qi.: ..• isportava um trator e se 
dirrgra para a 1?,eserva Floresta!. 
A equipe de patrulhamento já 
havia apreendido um trator, uma 
moto-serra, ferramentas e com 
bustíveis e detido o operador e 
seu ajudante. No ato desta 
apreensão foi. levantado um to 
tal de 200 toras de cerejeira, já 
esplanadas, Os íníratores infor 
maram que haviam mais 700 ár 
vores derrubadas. 

•.~" i.. \.' º•I :ár:ett .,!'":,. -~· 

tada. Atuí:1'.:::,::nte essa quanudade 
de toras vale cerca de Cz~ 16 mi 
lhões e 500 mil. O altíssimo em 
preendimento que os madeireiros 
tiveram para cortar toda essa 
madeira e construir os «carrea 
dores» demonstra a gravidade e 
a abrangência da questão. 
No inicio deste mês, a Polícia 

Federal apreendeu mais 5 mil me 
tros cúbicos de mogno esplana 
do no Parque Indígena Aripuanã, 
em Rondônia. Os invasores con 
seguiram fugir mas a Polícia Fe 
deral está ampliando o cerco e 
tem ordens para prender quem 
for encontrado em área indíge 
na sem autorização, 
Toda madeira apreendida de 

verá ter uma destinação social, 
sendo transformada. em cens para 
as comunidades lesadas e servin 
do para reforçar o policiamento, 
que tende a se tornar cada vez 
mais intensivo. 

FISCALIZAÇÃO 
As viagens de üispeção e o pa 

trulhamento de Reservas fazem 
parte do trabalho estabelecido 
pelo «Acordo Institucional para 
Fiscalização da Flora e Fauna 
em Rondônia», firmado em. 25 
de abril deste ano, entre a Su 
perintendência para o Desenvolvi- 

tem 
menta elo Centro Oes:e <S'Jjeco J, 
Secretaria de Estado do Plane 
jamento (Seplan/RO), Conselho 
Estadual do Meio Ambiente 
(Consema/RO), 3ecretaria de 
Estado do Plenejamento (Seplan/ 
RO), Conselho Estadual do Meio 
Ambiente (Consema/RO), Secre 
taria de Estado da Faz.enda 
(Sefaz/RO), Departamento de 
Estradas e Rodagem (DER/RO), 
Polícia Militar, através do Pelo 
tão de Policiamento de Florestas 
(PPFíRO), Instituto Brasileiro 
de Desenvolvimento Florestal 
(IBDF), Secretaria F.spcoial do 
Meio Ambiente (Serna), Funda 
ção Nacional do 1ndlo (Funai), e 
Instituto Nacional de Cqloniza 
ção e Reforma Agrária (Incra) . 
Esse Acordo vem possíbílítando 
a integração dos organismos es 
taduais e federais no trabalho de 
fi.5calização das reservas em blo 
co e no controle da circulação 
de toras, do desmatamento e ti 
ragem dos colonos. 
Alfm das Operações em Pro 

jetos de Assentamentos (Macha~ 
dinho, Cujubim e Urupá), equi 
pes de trabalho estão fiscalizan 
do a Reserva Biológica do Gua 
poré e Área Indígena P.io Bran 
oo: Região do rio Oorumbíara 
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- punicao 
1 Vale do Guaporé r: Área Indíge 
na Uru-Eu-Wau-Wau e Parque 
Nacional Pacaás Novas. 
Para Emanuel Fulton Madeira 

Casgra, geógrafo respousãveí pe 
lo componente ambiental do Po 
lonoroeste em Rondônia, os re 
sultados do acordo estão sendo 
verdadeiramente positivos porque 
integra os órgãos responsáveis 
pela proteção do meio ambiente 
e das comunidades indígenas no 
Estado e no País. «Pela primei 
ra vez nos aproximamos para fa 
zer um trabalho de cunho social. 
Antes o trabalho era feito índí- 

· vídualmente e sem muitos resul 
tados expressivos", afirma Ema .•. 
nuel. 

Segundo Casara, os recursos 
perdido · pelo Estado ao longo 
desses anos de ocupação são in• 
calculáveis. O técnico esclarece 
que o ~Estado perde a curto e 
médio prazo, seja. pela falta de, 
cobrança do ICM ou pela subtra 
ção das Unidades de Conservação. 
Perde o E:stado e perde a popu 
lação, econômica e socialmente, 
porque o Estado está sendo es 
poliado e a degradação ambien 
tal compromete seriamente a pro 
dutividade agrícola>, 
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