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Eletranarte
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Brasiliay 27 de agosto de 2001
1.00.294.01

Ex'"º Sr.
Gen. Bda. JARBAS BUENO DA COSTA
MD. Chefe do Centro de Operações do
Comando Militar da Amazônia - CMA
Av. do Expedicionário, 4715 - Ponta Negra
69.037-000-Manaus-AM

Ass.: Bloqueio da BR-174
Ref.: 1) Oficio nº 032/Cmdo-CMA, de 15.08.2001
2) Oficio nº 035/Cmdo-CMA, de 17.08.2001

.

Senhor General,

-

Em nosso poder os ofíciorreferenciados nos quais V. Exª questiona esta empresa
quanto à interdição do trânsito

noturno da rodovia BR-17 4, por índios Waimiri i

Atroari e funcionários da ELETRONORTE .
...••...

....

Antes de 191lifestarmos o nosso posicionamento em relação ao assunto, se

ta:

necessáncjêcntar um pouco da história na qual a ELETRONO_RTE participou_:
ainda participa como elemer;té\nitigador dos impactos negativos impostos pel l

=:

empresa àquela comunida{e in~ígena, em decorrência da construção da UHi
Baíbtna, como

Eietranorte
•

A construção
Boa

Vista

da rodovia Manaus-Caracarai
e

paralizações,

depois

BR-174,

iniciada
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(lruciaímertte), mais tarde Manausna década

de 60.

sofreu

várias

inclusive por problemas criados devido ao traçauo da rodovia que

teria de atravessar o "habitat' dos índíos conhecidos como WAIMIRI-ATROARI:
•

Após a construção
estrada, temendo
WAIMIRI-ATROARI

.

da rodovia, em 1974, o Exército Brasileiro. construtor da
represálias dos índios aos transeuntes e por saber que os
sempre foram contrários à construção da estrada dentro de

suas terras, só permitia a circulação de veículos durante o dia, em forma de
guiados

veículos.

À noite, o Exército fechava as barreiras instatadas

conhecidos

por viaturas do Exército,

na

comboio,

frente e na retaguarda

dos

nos locais

como Abonari, no Estado do Amazonas e Jundíá, no Estado de

Roraima, ao sul e ao norte da Terra Indígena, respectivamente,

não permitindo

. a circulação de qualquer veículo: ./
•

Na década de 80, a ELE"tRONORTE começou a construção da UHE Balbina e,
~

em face da formação
indígena

do reservatório

WAIMIRI-ATROARI

da hidrelétrica.

seriam inundadas

terras da comunidade

o que levou a empresa

a

celebrar, em 03.04.1987, com a Fundação Nacional do Índio - FUNAI, Temia
de Compromisso

••

tendo como

objeto

compensar

a comunidade

indígena

WAIMIRl~TROARI

pela perda da posse de suas terras imemoriais com a
.
inundação da aldeia TAPUPUNÃ, no rio Abcnari e de áreas de uso desse rio.
~

bem como da aldeia TAQUARI, no rio Taquari, trazendo
cultural

àquela comunidade

em função

de sua remoção

prejuízos de

orcem

para outro tocaí .

conststmce tat compensação em um programa de assistência e apeio à retenda

-- - . -·

...

\
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Nessa mesma década de 80 foi suspenso, pelo Exército, o acompanhamento,
em comboio,

das veículos que transitavam pela 'estrada porém mantido o

sistema de não permitir a circulação de veículos no período noturno, medida

que vigorou até agosto de 1999 quando a rodovia foi asfaltada e o Sexto BEC
da Exército retirou os acompantiamentos que mantinha no Abonari e.no Jundiá;
•

Após a retirada do Exército, os índios, juntamente com funcionários da FUNAl e
do

PROGRAMA

controlar

WAIMIRI-ATROARI,

a circulação

fiscalização

de veículos,

assumiram
participando

a

responsabilidade

os índios

ativamente

e do controle das bareiras (correntes), pennitindo

de
da

a circulação

restrita durante a noite (de 18:30 às 05:30h) apenas para ônibus, veicules com.
carga perecível e emergências.

AP.ós
. estas infozmações, voltamos ao que foi objeto dos ofícios em referênciaJ
que a o PROGRAMA WAIMIRI-ATROARI

reafirmando

é uma ação indigenistai

resultante de um Termo de Compromisso celebrado entre a ELETRONORTE

e

Q

FUNAI, ~ujas bases estãô alicerçadas no respeite aos índios, cem resultado~
altamente

positivos,

reconhecidos

intemacionaimente

como uma das melhorei

ações já coiceadas em prática em toda a história de relacionamento
com índios.

..••..

·

••'-

No aludida•
um

de não índio1

,grama~ a ELETRONORTE participa das decisões cerno membro cl

d?Js.

Conseni Consuftivo, em conjunto com a FUNAI e representantes dos Waimi:1

-·

Atrc,;ari, onde os problemas técnicos e administrativos são

·-·

Betranarte
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A continuidade da restrição de uso da rodovia BR-174, no trecho que incide sobre
a terra indígena Waimiri-Atroart, ainda não foi objeto· de discussão no refende.
Conselho tratando-se, simplesmente, de uma decisão tomada peíos índias err:
continuidade a uma ação do Exército que, naturalmente, recebeu o apoio dos:
técnicos do PROGRAMA WAIMIRl:A1ROARl.

Em face do acima exposto e em atenção ao que nos foi solicitado, estamoa
r>

instruindo o nosso

representante no Consetho Consultivo do PROGRAM,.:J

WAIMIRl-ATROARI para, na reunião de setembro próximo, submeter o assunto à

..

deliberação do Conselho com as considerações apresentadas por V. ~

no

supracitado oficio nº 32/Cmdo, de 15.08.2001.
Outrossim, entendendo que o assunto também é da alçada da FUNAI, tomamos .
liberdade de sugerir a V. Ex-' que entre em contato com aquela Fundaçâ
porquanto se faz representar no Conselho Consultivo do mencionado Programa .

•.. •..

Atenciosamente,

' -

.

·---Brasília. 24 de agosto de 2001.

AO
Dr. JOSÉ ANTONIO MUNIZ LOPES
M.D.PRESIDENTE DA ELETRONORTE
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A
BRASILIA - DF
Senhor Presidente.
Tornei canhecímento do oficio do General de Brigada JARBAS BUENO DA COSTA.
Chefe do Centro de Operações do Comando Militar da Amazônia, OF 32 Cmdo. de
15 de agosto p.passado onde trata da "interdição de trânsito noturno da rodovia BR
174 por índios Waimiri Atroari e funcionários da ELETRONORTE'. e nos acusa
nominalmente de "Está envolvido nos planejamentos do estabelecimento de um
bloqueio na BR 174 no rio Surumu, com o objetivo de obter as mesmas vantagens
dos Waimiri-Atroari(sic) para os índios da reserva São Marcos". Além de nos acusar
nominalmente de ser "um conhecido defensor da prática de violência pelos
indígenas".
E finaliza o referido oficio utilizando-se da incumbência do Sr. Comandante Militar da
Amazônia para solicitar apoio no sentido de por fim aos bloqueios ilegais na BR 174,
por funcionários
do Projeto Waimiri-Atroari(sic), de responsabilidade da
ELETRONORTE.
Instado a responder o citado documento, tomo a liberdade de informar o seguinte:
A construção da rodovia BR 174 - Manaus-Caracaraí (inicialmente) mais tarde
Manaus-Boa Vista e depois BR 174 iniciada no final da década de 60 sofreu várias
paralisações inclusive por problemas aiados pelo traçado da rodovia que teria que
atravessar o habitat dos índios conheciàos como Waimiri Atroari.
A história da Amazônia está cheia de relatos de massacres contra os índios
perpetrados pelas frentes "J:)ioneiras. que buscavam nas terras indígenas, retirar as
riquezas naturais, para inicialmente suprir as necessidades da coroa portuguesa e
mais tarde dos insaciáveis exploradores das drogas do sertão, como eram
denominados os produtos da riquíssima flora amazônica. Nos anais da história da
Amazônia registra-se também o abominável comercio de escravos índios, que
capturados pelos capitães de mato e às vezes através da própria catequese,
serviam como mercadoria aos inesaupulosos comerciantes e até mesmo a Igreja
Católi~campartilhava
com os dominadores todo o tipo de atrocidades contra o
povoin~.
O habitai;"EQ)sWaimiri Atroari. não escaparam da violência utilizada pelos processos
econômicos.·.instalados na Amazônia desde a chegada do primeiro europeu nestas
paragens.
A história registra ainda em datas recentes. massacres comandados por oficiais da
Policia do Estado do Amazonas. que partiam de Manaus rumo as terras dos Waimiri
Atroari para "dar garantias" aos exploradores das "drogas do Sertão"
Não é demais citar o relatório do Serviço de Proteção aos índios el
rado pelo
Ma1orAlípio Bandeira quando notícia um desses massacres (1911) " to' a Policiai
era chefiada elo Caoitão Catin ueira. ue se uiu mata adentro até as m locas dos

5

.

'

índios. realizando

ali. a mais trágica hecatombe que se pode imagmar acon~ecera

um povo~
O grupo policial destrwu todas as malocas que encontrou. incendiando-as e rrs:ar.do
os índios à bala. Naquela horrível carnificina pereceram cerca de 283 índios a1auns
mortos dentro das próprias malocas incendiadas.
Os praças forcavam. à bala. os índios permanecerem dentro das malocas e aeDOIS
ateavam fogo. Os que tentavam mesmo assim fugir do fogo eram recebidos fora da
por intensa fuzilaria. Morreram na ocasião muitas crianças iunto co1. suas
mães. no interior das malocas incendiadas.
O capitão Catinqueira. para comprovar o seu feito diante de seus superiores levou
para Manaus 18 índios como prisioneiros.
Em Manaus os índios foram alvo da curiosidade pública. que via no feito do CaD1tão
Catingueira um ato de bravura e coragem.
Os 18 índios Waimiri-Atroari ficaram presos no então Quartel de infantarla da ::Joiíc1a
do Amazonas. Foram obrigados a vestirem as roupas dos soldados enauanto
permaneciam presos. Desses 18 índios. seis morreram de tristeza e mau tratos
dentro da prisão. Doze deles. graças à intervenção do Coronel Euclides Nazaré. que
condoído deles. os levou consigo. até a vila de Moura e de lá os mandou levar ao
Jauaperi. "

maloca

Este é apenas um dos fatos dos inúmeros que ocorreram. Recentemente. e isto
ainda está muito vivo na memória dos Waimíri Atroari. registra-se o enfrentamento
deles com os construtores da BR 174, que não hesitaram a usar da força para
abrir caminho no processo de construção da rodovia.
Este confronto quase leva os Waimiri Atroari ao extermínio, dos 3.000 existentes no
inicio da construção da rodovia, em 1986 só restaram 374 pessoas. Morreram mais
de 85% de toda a população Waimiri Atroari.
Proporcionalmente pior que o efeito da Bomba Atômica em Hiroshima.
Após a construção da rodovia, em 1974, o Exercito Brasileiro, construtor da
estrada, temendo represállas dos índios aos transeuntes da rodovia, e por saber
que os Waimiri Atroari sempre foram contrários a sua instalação dentro de suas
terras. só permitia. e isto. SOMENTE DURANTE O DIA, a circulação de veículos em
forma de comboio guiados por viaturas do Exercito que seguiam em frente e na
retaguarda dos veículos.
À noite o Exercito fechava as barreiras instaladas nos locais conhecidos como
Abonar·j
Estado do Amazonas e Jundiá no Estado de Roraima. (ao sui e ao
norte da:T erra Indígena Waimiri Atroari e fora) não permitindo a circulação de
qualquertveículo.
Esta medida que cerceava a circulação de veículos protegia inicialmente os
transeuntes e usuários da estrada. mas esta ação do Exercito, serviu tarnoern de
proteção aos Wa1mm Atroari. pois a· não circulação de veículos
noite. den:rc ca
Terra Indígena. gerou um período de tranqüilidade a eles. e como os animais aa
floresta na sua grande maioria. tem hábitos noturnos também ajudo:.; ~a
conservação da fauna existente naquela área.
O trecho da estrada que cruza a Terra Indígena Wa1mtri Atroan é de umé:!...ex1ensão
de 125 quilômetros em mata densa e fica situada entre seis atdeias. _ :::~e se
á

!

11_' / . ~

L- .·

~'

comunicam
entre s1 gerando
indígena d,iiquela região.

um intercâmbio

muito grande

entre a população

A estrada secionou o ecossistema da região interrompendo territórios de vanas
espécies de animais. como macacos. antas. etc .. e outros membros importantes do
ciclo de vida animal daquela área.
·•
A circulação de índios entre uma aldeia e outra e seus sítios de coletas e de caça
tornou-se extremamente perigosa. em virtude da circulação de veículos na estrada
mesmo durante o dia e em alta velocidade. Por não estarem habituados à presença

de veículos em seus caminhos, os veículos são considerados uma ameaça
constante a suas vidas e principalmente a das crianças. Em outras terras indígenas
que já tem estradas implantadas, há registro de alto índice de acidentes fatais com
perdas de vidas de muitos índios, inclusive dia 16 p.passado na Terra Indígena
Guaiaiara. mais um índio( o décimo desde o asfaltamento da estrada) foi
atropelado por veículo que atravessava o trecho que a BR 226 incide sobre a
Terra Indígena. Desta vez foi o líder Guaia;ara Aderbatdo da aldeia BETEL. Os
índios Guaiaiara em protesto fecharam a estrada e somente nesta segunda
feira p.passado liberaram depois de dificil negociação com o Governo do
Maranhão.
Na década de 80 foi suspenso pelo Exercito o acompanhamento dentro da Terra
Indígena. pelo processo de comboio, mas foi mantido (pelo Exercito) o sistema de
não permitir a circulação de veículos durante o período noturno.
Este sistema se manteve até recentemente, em agosto de 1999, quando a
estrada foi asfaltada e o Sexto BEC do Exercito. retirou o acampamento do
Abona ri.
Como os Waimíri Atroari, ainda hoje temem ataques dos não índios as suas aldeias,
fatos do passado recente justificam este temor, e as noticias que ouvem por rádio da
violência existente em Manaus e Boa Vista, fez com que eles vissem como uma
proteção de suas vidas e dos animais, o processo de restringir a circulação de
veículos- durante o período DOtumo. E por isto aceitaram receber do Exercito a
incumbência de continuar a-controlar o acesso e a circulação de veículos durante a
noite no trecho da estrada que incide sobre a Terra Indígena.
Os índios juntamente com os funcionários da FUNAI e do Programa Waimiri Atroari.
(Ação indigenista implantada em convênio com a ELETRONORTE, para mitigar os
impactos negativos da construção da hidrelétrica de Balbina) assumiram a
responsabiüdade de controlar a circulação de veículos, embora eles Waimiri Atroari
também ~ipem
ativamente da fiscalização e do controle das correntes.

-

~

Portanto. ~·circulação restrita durante a noite do trecho da referida rodovia - quando
durante o período de 18,30 às 05.30 da manhã só circulam veículos como ônibus de
passageiros, carga perecível e emergências - é uma medida que visa a proteção dos
Waimrri Atroari. dos transeuntes. e de todo o meio ambiente daquele trecho da
rodovia BR 174. que se encontra encravada dentro da Terra Indígena.E é uma
restrição parcial do uso da estrada no período noturno. Não um fechametlto total
como fazia o EXERCITO.
Por outro lado. pela situação ainda considerada conflituosa. embora .,sob controle.
dos Vvarrmr: Atroar, com os construtoresda refenda rodovia (e ai inclu(to.rs
nã;

de

use ca rocovia
poderá causar reações de represália dos Waimiri Atroari com os transeuntes. e
conseqüentemente dos transeuntes com os Wa1miri Atroari o que cccsra :aLl~ar
ureoarévers prejuízos à vida humana.
índios)

a poss1b1ildade de retirar as restrições

ora em pratica

Esta preocupação do Sr. Comandante da Amazônia de retirar a restnçãc oe uso da
estrada durante o período noturno. certamente é por ele não ter tido ternco ainca de
conhecer os dados históricos sobre a construção da estrada e da região e do atual
fluxo de veículos naquela rodovia, no trecho que incide na Terra Indígena. O fluxo é
muito pequeno. A média diária é de 100 veículos dia nos dois sentidos. entre estes
os que circulam durante a noite - 06 ônibus nos dois sentidos - Manaus - Boa Vista Manaus - e aqueles com cargas perecíveis ou em viagem de emergência. A viagem
noturna, dentro de uma floresta densa sempre será de grande risco. prcoiernas com
sono, capotagem e outros. Por isto, mesmo se por acaso for retirada as restrtções.
será sempre recomendável não viajar durante a noite naquele trecho.
Depois destas explicações, responderemos objetivamente o questionamento do
Senhor Chefe do Centro de Operações do Comando Militar da Amazônia.
Quem decidiu o fechamento da Rodovia Br174 durante a noite. desde o inicio de
sua construção foi o EXERCITO BRASILEIRO • SEXTO BEC. e a responsabilidade
foi repassada para os Waimiri Atroari quando da desativação dos seus
acampamentos no Abonari e no Jundiá, após a conclusão do asfaltamento da
estrada, em agosto de 1999. ( A corrente de ferro utilizada ainda é a mesma
utilizada pelo Exercito, que cedeu aos índios para uso na barreira).
A Base Legal deve ter existido, pois o Exercito Brasileiro, com certeza. não iria
fechar uma rodovia como a BR 174 de forma ilegal, como fez desde a inauguração
da estrada em 1977 até agosto de 1999.( 22 anos).
Quanto às providências solicitadas para a ELETRONORTE de fazer gestões para a
abertura noturna sem restrições da estrada BR 17 4, tenho a dizer o seguinte:

..
-

O Programa Waimiri Atroari, é uma ação indigenista, resultante de um Termo de
Compromisso assinado entre ELETRONORTE e a FUNAI, cujas bases são
alicerçadas no respeito aos índios Waimiri Atroari e em função disto conseguiu-se
resultados altamente positivos. sendo hoje a referida ação considerada uma das
melhores já colocada em prática em toda história de relacionamento de não i ndios
com índios .
.
A ELEiilWORTE participa das decisões através de um Conselho Consultivo. em
conjuntte.com a FUNAI e representantes dos Waimiri Atroari, onde os problemas
técmcosêe administrativos são debatidos e aprovados.
A continuidade da restrição de uso da rodovia BR 174. no trecho que incide socre a
Terra Indígena Waim1ri Atroari. não for objeto de discussão no referido Conselho.
Trata-se de uma decisão tomada pelos índios. uma continuidade de uma ação do
Exercito que naturalmente recebeu o apoio logístico dos técnicos do Progíama
Wo,miri Atroa ri.

-.

O assunto. se for de interesse da ELETRONORTE e da FUNAI e dos índios Wa1m1ri
Atroari poderá ser encaminhado para discussão na próxima reunião de seternoro do
CONSELHO CONSULTIVO. oportunidade em que a solicitação e as consioeraçôes
apresentadas pelo Comando Militar da Amazônia poderão ser analisaaas.

,.
!
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Após estes esclarecimentos.
reporto-me de agora em diante as acusações
pelo General contra a minha pessoa.

feitas
_ ---

Com relação a afirmação de que eu estaria envolvido. nos planejamentos do
estabelecimento
de um bloqueio na BR 17 4 no rio Sururnu, com o objetivo de obter
as mesmas vantagens dos Waimiri Atroari para os índios da reserva São Marcos.
trata-se de uma afirmação extremamente perigosa e caluniosa. pois em nenhum
momento fui instado por quem quer que seja sobre o assunto. Os índios não me
falaram nada desta pretensão e pelo que sei não existe esta vontade por parte
deles. Por isto sem nenhum fundamento a referida acusação.
A outra afirmação do General JARBAS BUENO, de que fui indiciado em Inquérito
Policial Militar por incitar índios Macuxi e Wapixana para se apossarem de viaturas e
armamento da tropa do Sétimo Batalhão de Infantaria da Selva, mostra que ou
desconhece os fatos e o processo ou deliberadamente quer me acusar de crimes
que não cometi.

E isto é muito grave.
O incidente que ele se refere o General Bueno foi o ocorrido no dia 31 de março de
1999 dentro da Terra Indígena São Marcos que envolveu um grupo de pescadores
clandestinos. numa farra. quando se utií1Z.avam de uma viatura do Exercito, em plena
quarta feira e às 14.00 da tarde. Os farristas pescando numa lagoa dentro da terra
indígena utilizavam-se de equipamentos proibidos para pesca. Estavam cometendo
dois crimes - Pescar dentro da Terra Indígena é Proibido por Lei (Lei 6001n3 )e
utilizar equipamentos indevidos na pesca, é crime ambiental (lei nr.9.605/98). E
ainda. o que é mais grave se utilizavam de uma viatura oficiai, tudo indicando ser do
Exercito e portando bebidas alcoólicas dentro da viatura. Portanto utilizando-se de
bem público em atividade de recreio e ilegal.
Os índios apenas retiveram por algumas horas a viatura e as armas dos bêbados e
ao liberar os infratores, como eles insistiam em dizer que pertenciam aos quadros do
Exercito, condicionaram a liberação das armas a presença do Tenente Cavalcante
Jr., Comandante do Destacamento de Pacaraima. O que foi feito mais tarde,
atendendo um veemente pedido de desculpas do Comandante. No processo eu
apenas assisti os fatos.
O Inquérito 1PM 157/99 nos inocentou da acusação que nos foi feita. de que teria
sido nós que havia prendido a patruJha e os bens do Exercito. Lamento que o
Comandante de Operações do Comando Militar da Amazonia do Exercito Brasileiro.
desconngcendc o fato, cite aquele triste episódio. como uma ação contra o Exercito.
Segur~te
não foi e eu disse isto no meu depoimento no 1PM. Aquetes infratores
como et:s estavam agindo, contra a lei, não podem ser confundidos com militares
pertencintes ao Exercito Brasileiro.
Quanto às afirmações. que me atingiram enquanto cidadão, de que sou "um
conhecido defensor da prática de violência pelos indígenas". trata-se de mais uma
calúnia assacada contra minha pessoa. Não existe nenhum registro em qualquer
rõrum ~e~te país. ou de qualquer outro. de alguma ação onde eu estivesse presente
e os rndios, que resultasse em qualquer tipo de agressão a qualq
pessoa.
Portanto trata-se de uma acusação grsruita de uma autoridade constit · a
base
em nenhum fato e que por isto mesmo poderá ser responsabilizado rímmaimente.
pois o fato de pertencera uma instituiçãocomo o Exercitobrasil(.
(lhe

ser,

.. ·--
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mesmo

no exercício

de sua funcão o direito de acusar pessoas de ter cometido

delitos s~m provas e pnnctpaírnente por não existir o fato.
Certamente o General ainda não se deu pelo fato que os chamados ancs de cnurnbc
já passaram e que hoje vivemos em pleno estaco de direito. Em plena cernocracrà.
Quem me conhece e sabe da minha história de relacionamento com os índios. sabe
também da minha postura pacifista. contrário ao uso de qualquer tipo ae armas e de
vioíéncia contra quem quer que seja e tenho no meu currículo. aue muito me
orgulha. várias ações de negociação de conflitos entre não índios e índios. com
resultados positrvos. tudo sem uso de armas ou de qualquer tipo de pressão
indevida.
Para fazer valer os meus argumentos não preciso de indumentária. nem de armas e
muito menos de cargos. Somente a verdade.a tolerância. o respeito a lei e a justiça.
Acredito nos hom~!JS'e na verdade.
/

,

.

Senhor Pre~~pero

ter explicadotudo.

o F9rítenele de Carvalho.
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MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA·
GABINETE DO COMANDO

OfNr 3., ~ Cmdo

MANAUS. 15 de agosto de 2001.
Do Chefe de Operações do CMA
Ao Sr Administrador Executivo Regional

da FUNAI
Assunto: Bloqueio da 11R 174
Anexos:
- OfNr 037/01-MPF/PRDC/PR-RR de
22 de maio de 2001
- OfNr 128/01/5º DRPRF/RR/MJ de
24 de maio de 2001

l. Trata o presente expediente da interdição de trânsito noturno da rodovia BR 174

por índios Waimiri-Atroari e funcionários da Eletronortc.
2. A BR 174 é uma rodovia de grande importância para:
- o estado do Amazonas por ser uma rota de acesso ao Caribe, seja para
escoamento da produção da Zona Franca de Manaus ou da soja de Humaitá, seja para as
atividades de turismo, principalmente para a população da capital amazonense;
- o estado de Roraima permite o escoamento da produção agrícola para o grande
centro consumidor de Mamms, sendo uma via de transporte alternativa à hidrovia
Branco/Negro, em particular durante o período de estiagem no hemisfério Norte. de
novembro a maio, quando a navegação de balsas pelo rio Branco fica muito comprometida;
- o Brasil e Venezuela, em razão de ser uma rodovia internacional que se
interliga com a Carretera 1 O em Vila de Pacaraima, possibilitando o acesso a Caracas e a
diversos portos venezuelanos no mar do Caribe;
- o Brasil e a República Cooperativista da Guiana, futuramente. pois a planejada
construção da ligação rodoviária Lethen - Georgetown encurtará a rota terrestre para o
Caribe.
3. O novo Comandante Militar da Amazônia, ao assumir o comando, no dia 18 de
maio do corrente ano, foi surpreendido com a notícia que os índios Waimiri-Atroari
interditavam o trânsito de veículos e pessoas pela rodovia, no período ~. u,..,v u ••
!;?Tnn1."'
1"" _nt' ,'"' rl.., N~ti
ho~, no trecho em que a mesma cruza a reserva, cerca de 125 Km,
~l~!t?'if!-º de qm.:-'cJ:i-{~ ªF·1
o trafego noturno colocava cm risco a segurança e atrapalhava as caçad;;. •... ·,··,:; . l,._,
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4. Mais surpreso ficou ao ser informado que os bloqueios na região do rio Abonari
(entrada Sul <la reserva. no estado do Amazonas) e na localidade de Jundiá (saída Norte da
reserve, - no estado de Roraima) são executados por funcionários da empresa estatal"
Eletronorte. Os funcionários pertencem ao Projeto Wuimiri-Atroari ( PWA). um convênio

da Eletronortc com a FUNAI. como compensação aos indígenas pela inundação de parte da
reserva pelo lago <la I IE de Balbina.
5. A finalidade do citado Projeto é desenvolver ações de interesse <los índios
Waimiri-Atroari nas áreas de administração. saúde. educação. meio ambiente. apoio à
produção, documentação e memória. O Subprograma de Proteção Ambiental fala cm
controle do tráfego nas estradas existentes dentro <la Terra Indígena Wairniri-Atroari, ação
não aplicável à BR 174. pois o Decreto Nr 97.837. de 16 de junho de 1989. que homologou
a demarcação da reserva. exclui a faixa de domínio da rodovia (50 metros para cada lado
das margens). bem como a área inundada pela I IE de Balbina.
6. Um <los dirigentes do Projeto. Sr José Porfirio Fonlcnclc de Carvalho.
funcionário aposentado da FlJN/\1 e contratado da Eletronortc, é um conhecido defensor da
prática de violência pelos indígenas. já tendo sido indiciado cm l nquérito Policial Militar
por incitar índios Macuxi e Wapixana a se apossarem de viaturas e armamento de tropas <lo
7" Batalhão de Infantaria de Selva. Está diretamente envolvido nos planejamentos do
estabelecimento de um bloqueio na ílR 174 no rio Surumu. com o objetivo de obter as
mesmas vantagens <los Waimiri-Atroari para os índios da reserva São Marcos (Macuxi,
Wapixana e Tuarepang).
7. Consultado, o Chefe do 5" Distrito Regional da Polícia Rodoviária Federal
informou que a BR 174 é área sob sua jurisdição e que não autorizou nenhum fechamento
da rodovia.
8. O Procurador Regional dos Direitos do Cidadão do estado de Roraima instaurou
procedimento administrativo para apurar as violações de direitos decorrentes <los bloqueios,
9. Do exposto conclui-se que:
- a existência de bloqueios numa rodovia de interesse internacional compromete
a imagem do Brasil no exterior:
- os funcionários do Projeto Waimiri-Atroari e os indígenas não possuem poder
de policia para interditar o trânsito em uma rodovia federal, o que indica com clareza a
ilegalidade dos bloqueios;
- os bloqueios ferem o direito de ir e vir dos brasileiros e comprometem o
princípio da autoridade do Estado.
Em conseqüência. incumbiu-me o Sr Comandante Militar da Amazônia de solicitar
o apoio da FUNAI para que sejam tomadas as medidas necessárias para por fim aos
bloqueios ilegais na BR 174 por índios e funcionários do Projeto Waimiri-Atroari de
responsabilidade da Eletronorte.
No mais. aproveito a oportunidade para colocar-me a disposição de V Sª e externar
votos de consideração e apreço.
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MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
GABINETE DO COMANDO

OfNr.,32

Cmdo

MANAUS, 15 de agosto de 2001.

Anexos:
-Of Nr 037/01-Ivfi>F/PRDC/PR-RR,de
22 de maio de 2001
- OfNr 128/01/5° DRPRF/RR/MJ de
24 de maio de 2001

1. Trata o presente expediente da interdição de trânsito noturno da rodovia BR 174
por índios Waimiri-Atroari e funcionários da Eletronorte.
2. A BR 174 é uma rodovia de grande importância para:
- o estado do Amazonas por ser uma rota de acesso ao Caribe, seja para escoamento da produção da Zona Franca de Manaus ou da soja de Humaitá, seja para as atividades de turismo, principalmente para a população da capital amazonense;
- o estado de Roraima permite o escoamento da produção agrícola para o grande
centro consumidor de Manaus, sendo uma via de transporte alternativa à hidrovia Branco/Negro, em particular durante o período de estiagem no hemisfério Norte, de novembro a
maio, quando a navegação de balsas pelo rio Branco fica muito comprometida;
- o Brasil e Venezuela, em razão de ser uma rodovia internacional que se interliga com a Carretera 1 O em Vila de Pacaraima, possibilitando o acesso a Caracas e a diversos
portos venezuelanos no mar do Caribe;
- o Brasil e a República Cooperativista da Guiana, futuramente, pois a planejada
construção da ligação rodoviária Lethen - Georgetown encurtará a rota terrestre para o Caribe.
3. O novo Comandante Militar da Amazônia, ao assumir o comando, no dia 18 de
maio do corrente ano, foi surpreendido com a notícia que os índios Waimiri-Atroari interditavam o trânsito de veículos e pessoas pela rodovia, no período das 18:00 às 05:00 horas,
no trecho em que a mesma cruza a reserva, cerca de 125 Km, sob a alegação de que o tráfego noturno colocava em risco a segurança e atrapalhava as C!f~or /\S E PROTESTO-DF
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4. Mais surpreso ficou ao ser informado que os bloqueios na região do rio Abonari
(entrada Sul da reserva, no estado do Amazonas) e na localidade de Jundiá (saída Norte da
reserva. no estado de Roraima) são executados JX>r funcionários dessa conceituada empresa
estatal, de relevantes serviços prestados à Amazônia e ao Brasil. Os funcionários pertencem
ao Projeto Waimiri-Atroari (PWA), um convênio da Eletronorte com a FUNAI, como compensação aos indígenas pela inundação de parte da reserva pelo lago da HE de Balbina.
5. A finalidade do citado Projeto é desenvolver ações de interesse dos índios Waimiri-Atroari nas áreas de administração, saúde, educação, meio ambiente, apoio à produção, documentação e memória. O Subprograma de Proteção Ambiental fala em controle do )
tráfego nas estradas existentes dentro da Terra Indígena Waimiri-Atroari, ação não aplicável à BR 174, pois o Decreto Nr 97.837, de 16 de junho dc.1989, que homologou a demarcação da reserva, exclui a faixa de domínio da rodovia (50 metros para-cada lado das margens).
·
6. Um dos dirigentes do Projeto, Sr José Porfírio Fonsenele de Carvalho, funcionário aposentado da FUNAI e contratado da Eletronorte, é um conhecido defensor da prática
de violência pelos indígenas, já tendo sido indiciado em Inquérito Policial Militar por incitar índios Macuxi e Wapixana a se apossarem de viaturas armamento de tropas do 7° Batalhão de Infantaria de Selva. Está diretamente envolvido nos planejamentos do estabelecimento de um bloqueio na BR 174 no rio Surumu, com o objtGvo de obter as mesmas vantagens dos Waimiri-Atroari para os índios da reserva São Marcos (Macuxí, Wapixana e Tuarepang).
7. Consultado, o Chefe do 5° Distrito Regional da Polícia Rodoviária Federal informou que a BR 174 é área sob sua jurisdição e que não autorizou nenhum fechamento da
rodovia.
8. O Procurador Regional dos Direitos do Cidadão do estado de Roraima instaurou
procedimento administrativo para apurar violações de direitos decorrentes dos bloqueios.
9. Do exposto conclui-se que:
- a existência de bloqueios numa rodovia de interesse internacional compromete
a imagem do Brasil no exterior;
- os funcionários do Projeto Waimiri-Atroari e os indígenas não possuem poder
de polícia para interditar o trânsito em uma rodovia federal, o que indica com clareza a ilegalidade dos bloqueios;
- os bloqueios ferem o direito de ir e vir dos brasileiros e comprometem o princípio da autoridade do Estado.
Em conseqüência, incumbiu-me o Sr Comandante Militar da Amazônia de solicitar
o apoio dessa tradicional empresa para que determine as providências necessárias para por
fim aos bloqueios ilegais na BR 174 por funcionários do Projeto Waimiri-Atroari de responsabilidade da Eletronorte.
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No mais, aproveito a oportunidade para colocar-me a disposição de V Sª e externar
votos de consideração e apreço.
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