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Senhor Procurador, 

Conforme solicitação contida Oficio nº 002/90! 
CDIPl/MBF/23.01.90, passo a informar a atual situação da Area Indigena ur~ 
Eu - Wau - Wau no que se tange a invasão de garimpeiros, madereiros e pos - 
seiros. Na Região Norte ,próximo ao Distrito de CamD8 Nove, h~ denuncia de re- 
t ir ace iiegal de maoe'í r e por maaereiros o e Regiãc. Ilia iocalidaae não há Po2 
to de Vigilância, a cidade mais pr-õx ime é Ariquemes â" 130 (cento e trinta) 
K~. ~ aproximadamente trinta e cincc dias urn oruoo de trezentas pessoas incen . - 
ti\ccas pelo Administrador do Distrito de Tari)and1õ, invadiu a Arec lndíge- 
na Nê: Região há dois Postos de Vigilância, Cajueiro que terr come respons ãve : 

. servioor Aureo Céz ar de o l; ve i ra e Alto Jaru que terr come respons éve : servi - 
dor Ozail Diogo Lemos de Siqueira. Os referidos Postos de Vigilãncia funcio 

nam precariamente com um nümero reduzido de funcionários e com falta de ea~ 
pamento para o desempenho em suas tarefas, principalmente viatura e barco car, 

motor para executar os deslocamento de vigilância e fiscalização. As cidades' 
mais próximas Ouro Preto do lado Oeste distante cento e vinte Km e Jaru dis 
tante cento e cinco Km. As estradas no período de dezembro á março são prati 
camente intranzitáve,s devido :a fortes chuvas torrenciais. E época-de muita' 
malária Na Região Nordeste da Area Indígena Uru-Eu-Wau-Wau encontra-se o Pro- 
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jeto de ãcentamento de posseiros do Incra 
/ 

breposto à referida Area Indígena, esta 

denominado "Bur are i ro" que está s2 
questão terá de ser solucionada ' 

com o Incra e o Governo de Rondônia o majs breve possivel. :A Região Sul, há ' 
problemas de invasão de posseiros e retirada ilegal de madeira. Conforme infor 
mações recebidas existe .atualmente aproximadamente trinta famílias de pos 
seiros nessa Região. A construção de estradas rurais facilitou o acesso dos 
invasores. Essa Região faz limite com o projeto de colonização ''Bom Principio" 
àrea de influência de B~429 que liga Presidente Médici à Costa Marques. Nessa 
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Regi!o da Area n!o há Posto de Vigilancia, a falta de recursos impediu a im 
plantaç!o de 04(quatro) Postos de Vigilancia. Regilo Oeste apresenta sérios' 
problemas de garimpo. No ano passado a Administração Regional da FUNAI com 
sede em Porto Velho em conjunto com a Policia Federal desativou um garimpo de 
diamente nas cabeceiras do Rio Paacas Novas, onde vinte garimpeiros trabalh! 
vam com uma draga na exploração de diamantes. Outro '.gaf.impo de maior pro 
jeção surgiu nas proximidades do rio São João do Branco que faz limite com 
a Area Indígena Uru-Eu-Wau-Wau, hoje calcula-se que aproximadamente quinhen - 
tos garimpeiros estão explorando ouro. Nessa Região a FUNAI não tem Postos de 
Vigilância. Está seguindo uma equipe para essa referida localidade, composta 
por oito funcionários da FUNAI, três Agentes da Polícia Federal acompanhado/ 
por um delegado e um escrivão, seguirão também quinzes policiais florestais 
de Rondonia e dois Técnicos do Instituto de Floresta/Ro, e dois Técnicos da 
Secretaria do Meio Ambiente/Ro, esta operação de vigilância e fiscalização 
está deslocando exatamente no dia 14.02.90, para autuar e retirar os garim 
peiros da Região do Rio São João do Branco. A referida operação só foi possí 
vel com a assinatura de um Convênio de Vigilância e Fiscalização entre a 
FUNAI e o Governo do Estadú de Rondonia. Por outro lado grande parte dos cus 
tos desta operação, está sendo financiado pela Secretaria do Meio Ambiente / 
Ro - SEMARO. A FUNAI ficou responsável pela operação de uma Equipe de Saúde ' 
composta por médicos, enfermeiros, laboratoristas e um odont61ogo para reali 
zar um minu~j.os..o trabalho de saúde junto as populações indígenas Ur~-Eu-Wau- . 
Wau e Mandawa que a grande maioria vive em estágios ,solaoos e outros em con- 
tatos intermitentes com a sociedade nacional. 

Anteriormente pouco se pode fazer para evitar as 
invasões da Area Indígena Uru-Eu-Wau-Wau. A constante falta de liberação de 
recursos por parte do Governo Federal, impossibilitou a realização de operações 
com objetivo de combater as invasões. Estava previsto para o ano de 1989, a im 
plantação de sete Postos de Vigilância, quatro na Região Sul e três-na Região 
Oeste, nas proximidades onde atua1mente estão ocorrendo invasões de garimpeiro~ 
A extensão da área é de 1.867. 117(HA) - com perimetro de 730 Km. Exige da FUNAI/ 
Brasi1ia maior atenção para resolver os problemas de invasão que se agravam a 
cada dia. A 2! SUER/FUNAI/Cuiabá-MT e a Administração Regiona1 de Porto Velho 1 

ficaDl impossibilitada~ na maioria das vezes por falta de apoio financeiro de 
executarem as ações cabíveis junto aos dilapidadores do patrimonio da União 
Esta Superintendência vem realizando dentro de suas limitações o que é possível 
fazer, como por exemplo o convênio recentemente assinado com o governo de Rondo 
nia e o IBAMA. Estou convencido d~\que com este ato institucional, as ações de 
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vígil&ncia e fiscalização ser&o mais 6geis e abrangentes,por outro lado, o 
que est6 preocupando tambám esta Superi~tendência, é e Decreto n2 98.894, de 
30 de janeiro de 1990, do presidente José Sarney, Este é um problema Que está 
na alçada da FUNAI/Brasflía resolver, espero que isto ocorra com maior brevida 
de, pois, estou prevendo o aumento de vulnerabilidade da área nas ações dos 9! 
rimpeiros, madereiros e posseiros. 

Segue em anexo, plotado do mapa da Area Uru-Eu 
Wau-Wau os focos de invasões. 

Na oportunidade colocamos a disposição, para pre~ 
tar outras informações que forem necessárias. 

Atenciosament •.. , 

Superintendent 
~LYA 

2ª-;U~f /FUNAI 
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