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Montevideo, 30 de setembro de 2014 

À Secretaria de Segurança Pública do estado do Acre 
A/C  Sr. Ildor Reni Graebner 
Avenida Getulio Vargas, nº. 232 – Subsolo do Palácio das Secretarias 
Rio Branco 
E-mails: gabinete.seguranca@ac.gov.br / reni.graebner@ac.gov.br 

 

Prezado Sr. Secretário, 

Através desta, queremos expressar nossa profunda preocupação com a invasão da sede do Conselho 
Indigenista Missionário (CIMI) – regional Amazônia Ocidental, ocorrida no último dia 22 de setembro 
de 2014 na cidade de Rio Branco. 

Preocupa-nos este fato porque os relatos indicam que não se tratou de um roubo comum, senão um 
ato planejado para ter acesso a informações privilegiadas da organização. 

Enquanto movimento mundial de organizações e grupos locais em defesa dos direitos humanos dos 
povos e populações que dependem das florestas tropicais, sabemos do papel e trabalho importante 
do CIMI – regional Amazônia Ocidental, em defesa dos direitos dos povos indígenas no estado do 
Acre e regiões vizinhas.  

O trabalho do CIMI é especialmente importante no caso do Acre pelo aumento da violência que 
constatamos nestes últimos anos contra os povos da floresta e até mesmo contra as organizações de 
apoio que defendem seus direitos. É por isso que ficamos muito preocupados ao tomar 
conhecimento de mais este ato de violência que busca atingir diretamente o CIMI, e também com os 
rumos que a onda de violência contra os indígenas e seus apoiadores possa tomar daqui para frente. 

Por tudo isso, pedimos sua atenção para este caso e, especialmente,  celeridade na investigação, 
esperando que os responsáveis deste ato lamentável sejam identificados e denunciados à Justiça. 

Atenciosamente, 

 

Winfridus Overbeek - Coordenador Internacional do Movimento Mundial pelas Florestas Tropicais 
(WRM) 

mailto:gabinete.seguranca@ac.gov.br
mailto:reni.graebner@ac.gov.br

