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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TABATINGA
2° OFÍCIO

CONSIDERANDO    que,  conforme  notícia-crime  encaminhada  pelo  Ministério

Público  Estadual  em Jutaí  à  Procuradoria  da  República  em Tabatinga no  dia  13/07/2019,  o

histórico da região é extremamente preocupante.

Em  13/07/2019  o  Promotor  de  Justiça  com  atribuição  no  Município  de  Jutaí

encaminhou a seguinte denúncia anônima, que demonstra a grande complexidade da região e

a necessidade de um combate efetivo ao garimpo ilegal. Note-se a “migração” de um rio a

outro, iniciando-se pelo Bóia, depois pelo Mutum e, atualmente, no Jutaí:

“Exmo; Sr. Procurador,

Venho atraves desta oferecer denúncia contra a pratica ilegal de

exploração  de  ouro  dentro  da  Reserva  de  Desenvolvimento

Sustentável (RDS) Cujubim e seu entorno.

No  ano  de  2015  a  RDS  Cujubim  estava  sem  gestão  e  sem

fiscalização  por  parte  dos  órgãos  competentes,  com  isso  os

garimpeiros  que  trabalham  em  balsas  “pequenas  dragas”

migraram  do  Rio  Bóia  para  o  Rio  Mutum  no  entorno  da  RDS

Cujubim,  os  mesmos  aliciaram  os  moradores  da  comunidade

Paraíso e com isso adentraram o Rio Mutum e iniciaram a exploram

de ouro no leito daquele Rio. 

No ano de 2015 quando começou a exploração garimpeira naquele

rio  eram cerca  de  60 (sessenta)  balsas,  em 2018  já  eram 100

(cem) balsas, já com a quase escassez do minério no Rio Mutum

em 2017, 07 (sete) balsas entraram para o interior da RDS Cujubim

e o atual gestor conseguiu retira-los, mas os mesmos disseram que

voltariam e levariam os demais com eles.

Em Outubro de 2018, entraram novamente e o Gestor novamente

com Fiscais do IPAAM foram até lá e os mesmos haviam saído, mas

foram encontrados e alertados que não mais voltassem, mas em
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Novembro  voltaram  e  com  eles  muitos  outros  e  hoje  segundo

relatos de moradores da RDS Cujubim tem mais de 122 (setenta)

balsas trabalhando dentro da RDS Cujubim e entorno e em torno

de 90 dragas de grande porte.

Senhor  Promotor,  apelo  para  o  vosso  bom  censo,  pois,  vossa

senhoria  sabe  que  tal  atividade  só  leva  destruição  ao  Meio

Ambiente, pois, a contaminação é muita por metais pesados, tais

como mercúrio e os moradores daquela Reserva usam a água do

Rio  para  seu  consumo,  pois  não  existem  poços  artesianos  nas

comunidades e localidades, se alimentam com os peixes do Rio e

mais, a atividade principal de renda hoje é o Manejo de Lagos com

ênfase no Pirarucu.

Desde  que  começo  essa  atividade  ilegal,  o  índice  de  doenças

aumentou proporcionalmente; ex: o índice de câncer é muito alto

na cidade e no interior onde o consumo de água é direto do rio e

hoje  os  moradores  vivem  amedrontados,  pois  estão  sendo

ameaçados de morte além do próprio Gestor e sua família.

Os  relatos  de  trafico  de  drogas,  prostituição  infantil,  trafico  de

armas, crime contra a flora e a fauna, etc. O trabalho que estava

sendo feito de manejo de praias está totalmente comprometido,

pois  os  invasores  saqueiam  as  praias  diariamente,  fazendo  a

retirada dos ovos dos quelônios, das aves. Fazem festas (orgias)

nas praias e ao final deixam muito lixo espalhado. 

Diante  disso,  venho  fazer  essa  denuncia  com  tom  de  apelo  e

solicitar as devidas providencias do Ministério Público Federal.

Obs:  Quero  alertar  quanto ao sigilo  de qualquer operação a ser

realizada,  pois  existe  alguém  dentro  dos  órgãos  que  avisa  os

garimpeiros sobre qualquer ação da policia. 

Segue em anexo fotos e vídeos de dragas e balsas trabalhando

dentro da RDS Cujubim e no seu entorno”.
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