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RELATÓRIO: INVASÃO TERRA INDÍGENA URU·EU-WAU-WAU 
JUNHO DE 1999 

Este redator e seu companheiro de equipe, Altair José Algayer, 
funcionários da Frente de Contato Guaporé, realizaram uma viagem de 
levantamento, vistoria e fiscalização da região sul e sudeste da Terra Indígena 
Uru-Eu-Wau-Wau. Este trabalho se desenvolveu por 14 dias a partir do dia 15 
de junho último. 

Foram 1.800 quilômetros de estradas, sendo 400 por vicinais que 
dão acesso a Terra Indígena a partir da BR 429, 50 km de caminhadas a pé 
(em expedição terrestre nas faces sul e sudeste da Serra da Onça) e também 
nos carreadores de invasores. Foram realizados vários contatos 
interistitucionais, com o IBAMA (chefe da REBIO), o Exército (Comandante 
do Forte Príncipe da Beira), a EMATER, a AGUAPÉ (Associação dos 
Seringueiros do rio Cautário ), Pol. Federal, toreiros e sitiantes das linhas. 

As irregularidades levantadas foram tantas e de tal magnitude, 
que para melhor visualiza-las, relacionei-as por categorias, afinal toda a face 
da Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau limitante com a região da BR 429, que 
liga Presidente Médice a Costa Marques está invadida por palmiteiros, 
madeireiros, grileiros, pescadores, caçadores e garimpeiros. 

A - Palmiteiros : estão agindo abertamente e ininterruptamente 
na Serra da Onça e ao longo do rio Norte Sul, e na linha 07, nas margens do 
rio São Miguel, no município do mesmo nome. Derrubam e matam açaizeiros 
nos finais das linhas 06 e 07 e nas três vicinais da linha do km 90 que 
adentram a terra indígena, no município de São Francisco. Existem palmitarias 
clandestinas funcionando nos municípios de Alvorada do Oeste, São Miguel e 
São Francisco. Uma única, em São Francisco tem alvará de funcionamento, e 
mesmo esta não resistiria a uma fiscalização minimamente séria. 

B - Madeireiros : retiraram madeira na margem direita do rio 
Norte-Sul, nos fundos da fazenda Paraná, no município de São Miguel. Um 
pouco mais ao sul, mais de uma centenas de toras de mogno foram 
apreendidas em operação do IBAMA, provenientes da Terra Indígena Uru-Eu- 
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Wau-Wau, Foram jogadas no rio São Miguel, num ponto acima da BR, onde 
pretendiam recupera-las. Os madeireiros entraram pela linha 15, no município 
de seringueiras, passaram defronte ao posto de fiscalização da FUNAI e 
saíram pela 07, em São Miguel, distante dezenas de quilômetros da primeira. 
Posteriormente toreiros entraram pela mesma 07 e extraíram várias árvores de 
outras espécies, ao longo do carreador aberto pelos ladrões de mogno, no 
mesmo município. Nas linhas 06 e 07, no município de São Francisco, um 
exército de toreiros vem delapidando a floresta sistematicamente desde as 
secas do ano passado até a presente data ( estavam trabalhando na terra 
indígena há uns cinco dias atrás. No mesmo município, entraram em 
novembro de 98 na terra indígena pela estrada do quilometro 90 em pelo 
menos dois pontos, de onde extraíram muito mogno e madeira branca, sem 
terem sido até o momento incomodados no seu cotidiano criminoso. 

C - Grileiros: reabriram picadas fechadas pela F.C.Guaporé em 
1996 na baixada da serra da Onça, na sua face sul. Correm boatos da 
diminuição da terra indígena. Reabriram também a linha 14, em Seringueiras, 
onde também corre boatos de liberalização de 20 quilômetros da terra 
indígena Uru-Eu-Wau-Wau para assentamento de posseiros. Abriram duas 
novas picadas para grilagem de lotes no município de São Francisco, as duas 
no interior da terra indígena. Uma a continuação da linha 06, com sete 
quilômetros e outra na linha 07, com 13. Fomos informados também da 
realização de duas reuniões políticas nos municípios de Seringueiras e São 
Francisco, onde debateram-se exatamente a possibilidade de abrir posses no 
interior da área indígena. Estiveram presentes deputados federais e estaduais, 
além de técnicos da EMA TER e políticos locais. Para não ficarem na 
constrangedora situação de abertamente incitarem a população a desobedecer 
a Constituição, os políticos ladinamente declaram serem contrários a invasão 
"neste momento", mas que farão tudo ao seu alcance para diminuir a terra 
indígena. O resultado dessas reuniões junto a pouco politizada população 
local, é o fortalecimento das suas ambições, com o apoio desses políticos e 
consecutivamente, o aceleramento do processo ilegal de ocupação. Pelo 
menos foi esse o tom das conversas mantidas pela equipe junto aos colonos. 
Simultaneamente, o senhor Danizel Mesabarba, conhecido como "Niquinho", 
que se diz proprietário de centenas de milhares de hectares do outro lado do 
rio Cautário, na divisa da T.I.Uru-Eu-Wau-Wau, já levou 800 litros de 
gasolina rio acima e promete levar 2000 famílias de posseiros a partir da 
cidade de São Francisco para uma região totalmente evolvida por unidades de 
conservação. Para tal empreita vai ter que abrir uma estrada cruzando uma das 
unidades. O interesse do senhor Danizel são os mognos das terras da União. 
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Conseguiu inclusive uma autorização de exploração madeireira em outra 
localidade, a dezenas de quilômetros de distância, para acobertar a retirada do 
mogno. Seus homens estavam na região até meados deste mês de junho. 

D~ Pescadores: continua a farra de pescadores clandestinos nas 
corredeiras do Cautário, também no interior da Terra Indígena. São 
convidados pelo seringueiro Brito, morador limítrofe, de quem recebe favores 
por seu apoio. O rio São Miguel também é alvo de pesca ilegal , através da 
linha 07, que o margeia. O mesmo ocorre no rio Norte-Sul ao longo de toda 
sua margem esquerda. 

E - Caçadores : encontramos um acampamento abandonado com 
ossos de cateto e veado. Sitiantes afirmam que semanalmente os caçadores 
vindos da cidade de Alvorada invadem a área indígena com armas de caça e 
cães na região próxima a Serra da Onça. 

Esse numeroso contingente de invasores e oportunistas estão 
agindo muito próximos as áreas ocupadas por índios isolados a ai reside nossa 
grande preocupação. Certamente que estão colocando a vida desses índios e 
dos invasores em risco. Em 1992 três garimpeiros foram mortos a flechadas 
no Alto da Serra dos Uopianes, a menos de dez quilômetros de onde hoje 
trabalham os maquinários dos madeireiros e menos ainda do picadão dos 
posseiros, 

Nomes e detalhes dos invasores seguem para a Justiça Federal 
para avaliação e julgando necessário, propor abertura inquérito. Como sempre 
passamos por várias situações constrangedoras, principalmente em ter de ouvir 
várias declarações claramente desabonadoras a conduta nada ética dos 
servidores públicos responsáveis pela fiscalização ambiental e pelos índios. Os 
problemas da falta de compromisso, omissão e corrupção inviabilizam 
qualquer possibilidade de se combater estes problemas com os agentes locais. 

O município de São Francisco é um exemplo típico de como não 
se explorar seus recursos naturais. Nenhuma atividade exploratória tem a 
mínima condição de sustentabilidade. Toda a atividade econômica esta 
pautada por um oportunismo desenfreado, sonegação de impostos e a na 
ganância exacerbada. Toda sua atividade madeireira é sustentada pelos 
toreiros, sem qualquer documentação, planos de manejo, A TPF ou seja la qual 
for o nome da papelada usada para derrubar, cortar e carregar árvores da 
floresta. Esses milhares de metros cúbicos de madeira tem que ser 
documentados para poderem sair das serrarias e serem enviados para outros 
estados. Como? 
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Seguem anexos mapa e croqui da região, onde estão plotadas as 
vias de acesso, invasões e locais onde foram registradas provas materiais da 
presença de índios isolados. 

Marcelo dos Santos / FUNAI / D.E.1.1 
Chefe F. C. Guaporé. 
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