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15 de maio de 2018 
 
Urgente: a segurança dos agentes ambientais Guajajara na Terra Indígena Arariboia 
 
Prezado Sr. Wallace Moreira Bastos,  
 
Escrevo desde a Survival International a respeito da segurança dos agentes ambientais indígenas da Terra Indígena 
Arariboia (MA), conhecidos como os Guardiões Guajajara. 
 
Este território indígena pertence aos Guajajara e aos Awá isolados, e está sendo destruído por madeireiros ilegais a um 
ritmo alarmante. Os Awá enfrentam um genocídio – caso sua terra não seja protegida agora, eles serão extintos. 
 
Um estudo recente mostrou que Arariboia encontra-se dentro da região mais ameaçada de desaparecimento da 
Amazônia. (http://www.scielo.br/pdf/ea/v32n92/0103-4014-ea-32-92-0315.pdf) 
 
Tendo em vista esta situação emergencial, os agentes ambientais Guajajara estão patrulhando a área e alertando as 
autoridades sobre as invasões.  
 
Na semana passada, um grupo de seis agentes da região Zutiwa da TI realizaram uma operação de monitoramento e 
proteção territorial dentro do território, durante a qual eles interceptaram um grupo de madeireiros ilegais e seu caminhão 
carregado de madeira.  
 
Agora, os agentes estão recebendo ameaças dos madeireiros, e temem um ataque contra eles a qualquer momento.  
 
Desta forma, gostaríamos de saber quais providências a FUNAI e outros órgãos do governo irão tomar 
1. nos próximos dias, e 
2. a longo prazo 
a fim de assegurar a segurança dos agentes ambientais Guajajara. 
 
Gostaríamos também de reiterar que os agentes ambientais Guajajara precisam urgentemente de apoio: de recursos e 
equipamentos necessários, e agentes governamentais para acompanhar suas patrulhas para despejar os invasores 
ilegais que estão destruindo a floresta e ameaçando a sobrevivência dos Awá isolados.  
 
Obrigado pela atenção e no aguardo de um retorno. 
 
Atenciosamente, 

 
 
 
 
 

Stephen Corry   
Diretor 


