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Circular 
nR 00/88 21/04/88 

No dia 14 de março de 1988, a policia Militar e federal retiraram 17 famílias de 
posseirns das terras da tribo dos índios Uruew-Wau-Wau no munici.pio de Jaru-RO. Para fa 
zer o despejo, os policiais annados deram prazo de 24 horas para que todos deixassem a 
area, 

Os posseiros desalojados estão acampados em barracas de lona plásti~a no pátio<lb 
INCRA em Jaru em péssimas condições. De un único banheiro existente no local, exala un 
mau cheiro, podendo assim, causar algum tipo de doença devido a esta situação. 

Na reserva ind:Í.gena haviam casos de familias que moravam lá há mais de dois anos. 
Segundo alguns posseiros, o Deputado do PMDB Sidney Guerra que facilitou a ida deles pa 
ra lá. 

No acampamento existem félmilias donnindo no chão com crianças, pessoas doentes e 
una criança com una perna engessada. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
de Jaru disse que a presença de poí i t ícos no acanpemento ·para tirar provei to 
está carq::,licando a situação. 

Os policiais que fizeram o despejo das familias pennitiram que elas carregassem 
apenas os objetos dcmésticos. Toda a produção agrícola dos poss<::iros foi destruída, ccrnÓ 
é o caso do Wilson Messias que perdeu 30 sacas de arroz, empilhadas e queimadas pelos P.2 
liciais. O abuso de poder foi tanto que queimaram un burro dentro de um barraco, coloca 
ram fogo em todos os barracos dos moradores e até numa igreja da Assembléia de Deus. 

Alguns policiais tanaram banho nús em local onde passavam mui tas rrulheres, ou 
tros entraram nas casas e mataram galinhas para eles mesmos comerem. Un senhor de idade 
avançada sofreu infarte ao ver sua roça queimar. O posseiro Antônio Messias excramourt'ne 
hora em que a policia chegou tive una sensação que estava no estrangeiro, não acreditava 
que estava no Brasil. Sou um agricultor e sendo tratado como cachorro". E acrescentou:11é 
uma tristeza ver cri~ças chorando, rrn..1lheres gritando, dá una vontade de largar tudo e 
pular debaixo de un caminhão. É por isso que o homem vira bandido". 

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jaru-RO Anedino Virgilio~ 
Carvalho informou que ainda estão para chegar aproximadamente mais de 45 familias despe 
jadas. 

N9s da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos de Ji-Paraná repudiamos a politi 
ca desenvolvida pelo Governo, pois pennite a concentração de terras nas mãos de t.ma mino 
ria, enquanto o povo é jogado em qualquer canto, como se fosse objeto que não se usi 
mais. Repudiamos também a atiturle de poliUcos que aproveitam a situação de miséria do 
povo para se beneficiarem. E f:.\zern com que o pequeno fique contra o pequeno. 

Diante de situaçÕes como est.:1, ocorridas devido a ocupações de terra, carece 
que a Re:fonna Agrária realmente aconteça, pois a questão da mora.dia é :fundamen - 
tal para o se1' himano , 
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O !.Iovinento Sindical dos Trabalhadores Rurais do Estado de Rond.Ônia 

coru:iidera a.ntideoocrática e criminosa esta ati~~de quo a Jlunai tomou contra os pos - 

seiros da área ind.Ígona URU :rJ 1í.AIJ ':TAU, no mwlicÍpio de Ja...-ú, no úfdr.:io dia 15 de r.i~ 

ço de 1.938. 

Visa.mos que todn.s as medâdas que são tonadas com a f'or ça policicl, / 

termna com violência, e todas as peanoas que são violentn.ã.as, guardara mácoas e não, 

fie~~ sati~fcitas. 

A Funaã sabe que em Rondônia exí.e te sindicatos quase em todos os i:IU- 
-..; 

nicÍpios, e que são coordenados pela Delecacia da Conta[;, si tu.ada e::n Ji-Para.>1á, e 

que toà.os os d:iricentes sindicais dos trabalhadores rurais def'enden t~r~o os e.irei 

tos dos tra.balb.adoros, como tanbém os direi tos dos índios, que aão as euas r-escrves , 

3ltendemo3 que nos casoc da errtr-ada doe posseixos nas áreas inà.Ígems 

se a Funaí, pr-ocu=e.sce comurrí car os sindicatos do :próprio município, ou a DelegG'..Cia / 

Sindical .da Conta.e, o problema seria resolvido com mais facilidaà.e, pois nestes ca - 

sos evita.ria-se a ação da polfcia, o automaticru~~nte evitaria aviolênciao 

Se não houver um entend.immto de azíbas ao pn.rtes, fic.:1rá mv.i to 

difícil a 3olugão dentes pr-obâ enes de conflitos entre Í..'1dioz e poscciron. :; 

"!:\,- ' "' 1 ~-, ' · . ' ' P d~ . caso a .l.'1.wa1 esta conp e tanerrte e:::-rc..U.J..o.., porque as ar-eas 1na.1G;m1as a.e ...• on om a 

naí,s 

neo te 

nao 

estão dor.ar-cadae , nos :p3.pÓic "t:..."lto en Porto Velho, quan to em 3r~Ílü: .. , cono+an cnt a- 

11 re::-i tod.as dcnar-caâas , rias na vez-dado nem on téc1ücos da nmui sabe onde inici-l e on 

;·[ de tor-rrína as z-escrvcc ind:Ícmw.::, doe to ~te.do. 

Cone í.dor-ando que M l'!lcll:.da:: tomrula ;JCl.?. F\mti/RO f'or-nm denas troza, / 
, ,. . f 'tl' . . .. porque a :ro-rc1a n.ciu como co . o:;::;01:1 p1::: o e i r-cc , c::;;}::i.1c~'1C:.O oa poc::1011'0~ cem :piea.n.- 

de cr.i:po do coldni:lo::; do. polícia r.dli t ar- f'or-tcnon tc armadoc , jur!t~.;cntc com u::i ho.ncn, 

que d.i:J:;c ser um técnico da F\.t'1ci e outro o:í'icial ele juctiçu, e::. occ,.lida. r.i~rnlr...r~·: ! 
I 

. , . l ~ ..• , 'd ,, que oc }•oncc1roo nmcsc:r., pca.c orne cntr.:.vau era 1:!.l'CD. 111u1[:0no., e crn oc,:ui a a ;xi_:i. 



eia errtr ou cm o.ção, destruindo tudo, <:!_Ueimando oc bul'::.~c.cos,. queãmou 20 sacos de arroz 

já ensacado, 45 nacos de m.; lho no norrto t mato.ran 20 cubeçan do salinhas o comor ao-ao 

urn dos pocueãr-os tinha raat adc UJ:J Jiorco e ia fri tá.-lo para tr~er jtmto1 r;ois n3'.o ti 

nham dili:cixo par-a comprar- banha, e já que errt avan sendo dcape jadoo , quoz-La Levar- aJ. 

c;o, nas a polícia jocou tudo no .:C.11.ão e pisou por cima, dizendo que daquele lucé!.r,nâ'.o 

levariam nada, Qucir.i!ll'ar:i f'ardoe de açucar-, caixas de Óleo, sal, ferrar::entns, dostr-u. 

iu lavoures e todo::, os pertencentes doa posseixoc, e depois de domínaren a todos é'..!' 

r-ancar ara as r-oupas , e to:nare.m banho corajil e tumorrte nús na frente das r.ulhcren e cr í.an 

ças doa posno.í.r-os , J,lachucur~ vi~lcnta.::cnte um velho, que não queria sair do seu bcr 

raco, uam cr-í ança quebrou o braço no ca.":ri.~1ãe da rJolÍcia na vãnda da 5.rca, á cidade. 
P-sora os posseiros se encorrtr aa nc; naí s absoluta Diséria. e abando- 

no, paasando f'ome , e.orraindo no e.hão mof.hado, :,oi3 :rto;1c.Ô~a ec t& CLÍ tcr.i~,o de clnrvas , 

todos r-evoã t~os com o cuo econtcceu. e ~c:1eazr.. vol tar novanorrte - . ., "' 

, 
r2.:r~ a ncsna a:r-ea 

se não for tomada. ao 1trcv:i.ã.ênc:'tts inccliata., que é o asserrtanento de t.odoa em outra á 
rea pelo KIPu:'Lu. . 

Os posseiros e:dgem da Funaâ e à.o fü.rad, que seja frii to de imecliato 

este assentamento, ].)Ois são 400 fe.aÍlies aen terra, e etlgen tanbéfil a inà.en.izaçÜo de 

toda!J as bc~.fei toria.s e:dstcnte hoje no Local., e que seja r,aeo um salário r:rf ni rao 

gratif'ica.ção, o.tê que se faça novac benfeitorias onde for asaerrtadoe , 

O !-ST.R/RO acha naí,s elo que justc as reivinclica.çÕes dos pcaseáz-os , e 

de 

solici tanas fa .. rrto da Funaí, e d.o Z-lirad de RonàÔnia e de J3raoÍlio., que ooja. feito estes 

t t . ' . d " 1 t -" '1 . d . . .., . asaen aocn os o naaa ra:pi o r,0os1vc , ~ara que eo as zaaa, xas esp:;iJaa.as nao VG11.!.lar.1 a 

1:,crder o a..10 a,:;dcola. 

:;; alertamos, se não for torna.d:?. uxgenter.:C!'!tO as providências necos 

sfu.ies on í'uvor à.os IJOS~ciros, o i::roblem" poder-á agr~'"cx ainda :cais, torna.l'ldo ~mir.1 , 

mui.e difícil de se resolvcre 

Corrtendo coo a conproonaâo e col~boreção da li\..na.i e Eirnd de ?..ondÔ 

· t- "1 · · 1· na a e .;, . ..-.;;s1 :u::., enva amc-- ucs noasaaj 
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