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Delegação alemã visita e apoia
a reserva Indígena chiquitana

O guia turistico Valmir Ramos, (46), foi demitido exatamente por cumprir normais ambientais

Um fato inusitado vem
gerando revolta na cidade de
Cáceres - a 210 quilômetros de
Cuiabá, região Oeste do Estado.
O guia turistico Valmir Ramos,
(46), foi demitido exatamente
por cumprir normais ambientais.
Valmir, atuava como piloteiro da
luxuosa embarcação "Pantanal
Vip", o fato ocorreu durante uma
excursão de pescadores
oriundos do estado de Minas
Gerais, que contrataram o hotel
fluvial para pescaria no
Pantanal. um dos mineiros,
queria obrigar o guia a levar para
bordo um exemplar de caxara,
fora da medida. Ele se recusou,
devolvendo o peixe ao rio
Paraguai.
PÁGINA 03
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A Câmara
de Vereadores de
Cáceres, aprovou
por unanimidade
na sessão de
segunda-feira, 8,
uma Moção de
Louvor aos 25
anos criação do
Sindicato dos
Servidores
P ú b l i c o s
Municipais
(SSPM). A proposta é de iniciativa dos vereadores Valdeniria Dutra
Ferreira (PSD) e Edmilson Campos (PR) e foi assinada também
pelos vereadores Cabo Pinheiro (PRTB) e Salmo César (PROS).
PÁGINA 04

O juiz Alberto Pampado Neto,
do Tribunal Regional Eleitoral de Mato
Grosso, negou pedido de liminar do
candidato a governador Pedro Taques
(PDT), que queria suspender a
veiculação de propaganda eleitoral do
adversário José Riva (PSD) que o
relaciona como um dos investigados
na Operação Ararath. A operação,
executada pela Polícia Federal, em
maio deste ano, investiga um
esquema de lavagem de dinheiro
público e de agiotagem em Mato
Grosso. PÁGINA 06

O funcionário Esmael Sortica
Gomes, eletricista, foi homenageado
ontem, 08, no final expediente por
colegas de trabalho. Esmael,
comemorou setenta anos de idade e
cinquenta e dois anos de trabalho
prestado ao município de Cáceres.
PÁGINA 04

PÁGINA 07

Uma delegação alemã de professores e
estudantes ligada a ONG “Médico Internacional” visitou
por três dias (19-21 de agosto) a Terra indígena Portal
do Encantado, onde se encontram as duas aldeias
chiquitanas: Acorizal e Fazendinha, ambas no Município
de Porto Espiridião, em Mato Grosso. Esta visita teve
como objetivo o apoio à luta pela demarcação da
reserva do povo chiquitano que está em processo
juridico.
Os 20 alemães foram hospedados com muita
alegria e carinho nas aldeias. Os caciques das duas
aldeias, cacique José de Arruda e cacique Cirilo Rupé,
receberam a delegação de portas abertas e prepararam
uma bonita recepção. Junto com a juventude chiquitana
os alemães jogaram futebol, banharam no rio,
conheceram a vida cotidiana dos indígenas, apreciaram
a cultura deles e se admiraram com o que até hoje este
povo conseguiu preservar, de maneira linda. Eles foram
surpreendidos por uma apresentação cultural indígena
muito impressionante e, do outro lado, a delegação da
Alemanha cantou para os indígenas canções alemãs.
Com orgulho, o Professor Chiquitano de
historia da aldeia Acorizal, Benedito, mostrou aos
alemães as plantações que eles têm e lhes ensinou
como cultivam a terra.
Foi uma experiência inesquecível para o
grupo da Alemanha saber que tudo que lhes fora servido
de comida boa nesses três dias vêm das próprias
plantações da reserva. Todos acharam a comida
tradicional muito gostosa e saudável, e admiravam este
estilo de vida tão independente do mercado
comercializado.
Como os alemães são ligados à ONG “Médico
Internacional”, que tem como tema o direito de todo ser
humano a uma vida digna, eles se preocupavam com a
situação ainda incerta e conflituosa em relação à posse
de terra do povo Chiquitano O indígenas informaram
que a reserva já foi demarcada, teria que ter 44.000 ha,
mas na realidade eles estão vivendo em apenas 5.000
ha, porque os outros 39.000 ainda estão ocupados por
fazendeiros. O grupo alemão se indignou com isso,
porque entenderam que as 300 famílias que dependem
dos frutos daquela terra não podem sobreviver de um
terreno tão pequeno. O fato de a área ser pequena
demais ainda é agravado pelos agrotoxicos que são
usados nas fazendas ao redor, e que contaminam a
água e o solo deles. Como povo indígena eles têm o
direto de ser protegidos pela FUNAI e pelo governo
brasileiro. Para realizar esta proteção, falta até agora o
julgamento definitivo do Ministério da Justiça em
Brasilia.
A delegação alemã manifestou explicitamente
a preocupação com esta situação de conflito e quer dar
todo apoio possível a esta luta justificada do povo
Chiquitano. Durante a visita, eles realizaram filmagens
para fazer um documentário sobre essa causa juridica,
que vai ser exibido na televisão alemã, e também
escreveram um artigo para os jornais alemães a fim de
dar maior publicidade à luta dos Chiquitanos.
Essa visita foi possível devido à parceria entre
o Projeto Gonçalinho de Cáceres, que trabalha com
crianças carentes, e a FASE - Federação de Órgãos
para Assistência Social e Educacional – uma ONG
socioambiental da região. Numa reunião, antes da
visita, os ativistas da FASE informaram aos alemães de
maneira muito interessante sobre o trabalho importante
da ONG, em que as comunidades Chiquitanas têm um
papel relevante.
A delegação agradece também à UNEMAT de
Cáceres pelo transporte de ônibus e ao Prefeito de Porto
Espiridião, José Roberto de Oliveira Rodrigues, por
apoiar este encontro importante com o translado do
grupo alemão até as aldeias Chiquitanas e com um
almoço na cantina da prefeitura de Porto Espiridião.
Juntamente com o pintor famoso Sebastião Mendes, o
Prefeito José Roberto recebeu o grupo pessoalmente e
lhe deu todo apoio.

