
 

 

Ofício n° 274/2022-P 

Infogab 2022/82 

Brasília, 20 de maio de 2022 

 

A Sua Excelência a Senhora 
MAUREN LAZZARETTI 
Secretária de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso 
chefiadegabinete@sema.mt.gov.br 
(65) 3613.7200/7320 
 
Assunto: pedido de providências – crimes e conflitos agrário em Colniza - MT. 
 
 
 

Senhora Secretária, 
 
 

Manifestamos preocupação com os conflitos agrários, fundiários e ameaças no distrito de Guariba, 

município de Colniza, em Mato Grosso. 

2. Conforme reportado pelos deputados Airton Faleiro e Rosa Neide, na manhã do dia 18 passado, 

incêndio atingiu a sede administrativa e o barracão de armazenamento de castanhas das Associações dos 

Moradores Agroextrativistas e Seringueiros da Reserva Estadual Guariba-Rossevelt (AMORARR), situadas na 

Comunidade São Lázaro, no distrito de Guariba, município de Colniza. O caso ensejou o registro da Ocorrência 

n. 2022.133456, no Núcleo da Polícia Militar de Guariba. 

3. Relatos dão conta de que vivem em situação de ameaça 70 famílias residentes na Comunidade 

extrativista São Lázaro, agentes da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e da Funai e indígenas isolados da 

Terra Kawahiva.  

4. De acordo com reportagem do site Amazonia Real1, as famílias reclamam que a região tem sido alvo 

de desmatamentos, extração ilegal de madeira e grilagem de terras, inclusive dentro da Unidade de 

Conservação da Natureza atribuída à Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt. 

                                                           
1 https://amazoniareal.com.br/criminosos-colocam-fogo-em-sede-e-barracao-na-resex-guariba-roosevelt-a-unica-do-
mato-grosso/ 
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5. Nos termos da Lei n. 9985/2000, que fixa os objetivos e diretrizes e estabelece normas para a criação, 

implantação e gestão das unidades de conservação: 

Art. 18. A Reserva Extrativista é uma área utilizada por populações extrativistas tradicionais, 

cuja subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de 

subsistência e na criação de animais de pequeno porte, e tem como objetivos básicos 

proteger os meios de vida e a cultura dessas populações, e assegurar o uso sustentável dos 

recursos naturais da unidade. 

§1º  A Reserva Extrativista é de domínio público, com uso concedido às populações 

extrativistas tradicionais conforme o disposto no art. 23 desta Lei e em regulamentação 

específica, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser 

desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei. 

6. Além disso, a Ação Civil Pública n. 0001279-93.2017.8.11.0082, proposta pelo Ministério Público 

Estadual, em trâmite na Vara Especializada de Meio Ambiente de Cuiabá, objetiva anulação de decreto 

estadual que promoveu supressão da área da Resex Guariba-Roosevelt.  

7. Os conflitos de terra nesta localidade foram objeto de matéria publicada pelo O Globo2 relatando que 

a Polícia Federal, a Polícia Civil de Mato Grosso e o Ministério Público Federal investigam, além da extração 

ilegal de madeira na Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt e nas quatro unidades de conservação no seu 

entorno, a existência de uma organização criminosa; suspeita de que os invasores estão abrindo estradas até 

a Bolívia para o tráfico de drogas. 

8. A reportagem também descreve que, de 2019 a 2021, o desmatamento na Reserva Extrativista 

Guariba-Roosevelt aumentou 124%, em relação aos três anos anteriores, e evidenciou as atividades ilegais em 

Colniza, município marcado por homicídios ligados a conflitos fundiários.  

9. Pelo exposto, considerando a gravidade das denúncias, respeitosamente solicitamos a Vossa 

Excelência: a) adoção das devidas medidas para cessar as narradas ilegalidades de grilagem de terra, abertura 

de estradas, tráfico de drogas, desmatamentos, extração ilegal de madeira e grilagem de terras, inclusive 

dentro da Unidade de Conservação da Natureza atribuída à Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt; b) caso as 

                                                           
 
2 https://oglobo.globo.com/um-so-planeta/servidores-da-funai-do-meio-ambiente-de-mt-sao-alvos-de-ameacas-
emboscadas-por-desmatadores-de-reserva-1-25324509 
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medidas já tenham sido adotadas, que preste informações sobre o seu trâmite, para que a Presidência da 

CDHM acompanhe o seu desenrolar. 

 

 Agradecemos de antemão pela acolhida deste pedido, 

 
 
 
 

Deputado Orlando Silva 
Presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados 

 
 
 
 
 
 

Deputada Professora Rosa Neide 
Presidente da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados 

Coordenadora do Núcleo de Educação e Cultura da Bancada do Partido dos Trabalhadores 
 
 
 
 
 
 

Deputado Airton Faleiro 
Coordenador do Núcleo Agrário dos Partidos dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados 

 
 

 


