CARTA 001/2017/AMORARR
ARIPUANÃ 18 DE JANEIRO 2017
CONSELHO DA AMAZÔNIA MERIDIONAL
RESEX GUARIBA ROOSEVELT - Um grito de socorro que vem do NO de MT.
Caros conselheiros (as) do Conselho do MAM, antes de
tudo, nossa saudação calorosa e nossos votos de estima e de felicidade
para esse ano de 2017.
Recorremos a este Conselho para informar que no dia
28/12 de 2016, foi publicado o Decreto Legislativo N° 51 de 21 de
Dezembro de 2016. Onde susta o

Decreto Governamental nº 59,

publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso no dia 13 de abril
de 2015, que restabelecia a Resex e ainda ampliava a área dos 134
para 164 mil hectares de UC. Se isso por si só não bastasse, este decreto
legislativo não faz qualquer menção a comunidade e nem aos limites
que a Resex terá de hora em diante (se é que há interesse em continuar
com alguma área que seja destinada a essa população).
Este decreto legislativo atesta em seu mais alto poder
destrutivo, a falta de capacidade e de vontade em consolidar esta
área para uso e segurança das famílias que ali vivem a mais de um
século. O retrocesso ambiental é só começo para o massacre cultural
de nosso povo. Nossas famílias serão expulsas desta área caso levem
esta aberração política à frente.
São mais de 50 famílias a mercê da vontade de meia dúzia
de políticos que não nos representa, muito menos com propostas que
não atendem nossos anseios ou que venha provocar qualquer
retrocesso

ambiental,

comunidade.

social,

cultural

e

econômico

em
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Ao longo dos mais de 23 anos de luta para consolidar esta
área, se quer os limites da Resex foi estabelecido de fato. Precisamos de
apoio político, sim!!!... Mais para demarcação, proteção, assistência às
famílias, concessão do direito real de uso, apoio as atividades
sustentáveis tornando esse território um local melhor de se viver. Será
que isso é pedir de mais ao Estado de Mato Grosso?!!!
O Estado tem se mostrado incapaz até mesmo em gerir
recursos que não são diretamente de seu orçamento, a exemplo do
ARPA que apesar do acordo ser assinado em 2010, a Resex bem como
outras UCs de MT, ainda estão longe da consolidação.
São muitos os desafios, mesmo reconhecendo que não é
muito diferente de outras comunidades tradicionais da Amazônia, o
que mais nos deixa angustiado é falta de respeito para com a História
deste Estado gigante no tamanho e tão apequenado diante das
atitudes de seus Governantes.
Queremos nossos direitos constitucionais!!! Nada mais!!! Por
esse motivo buscamos nessa carta ao Conselho do MAM, para que
faça as devidas manifestações e ou intervenções se possível, inclusive
junto a outros órgãos e instituições sensíveis a nossa causa e ao meio
ambiente justo e equilibrado, para que possamos dar um novo rumo a
essa história. Passado esse momento de turbulência, queremos discutir
possibilidades de migração da unidade para esfera Federal, a fim de
dar mais segurança às famílias e ao território.
Sendo só para o momento aguardamos vosso manifesto.
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