
m fad4 66.1-; /  6s6 /1/93..b7 2)TR-1c-311P-1/J261 
0918.1443 

0 

611344FNAI BR 

0918.1500 
tJ 

611344FNAI BR 

611160SEGN àR 

  

  

11111  SR PRESIDENTE DA FUNAI 

BRASILIA - DF 

 

NR133/5A.SC/477/80 DE 18 ST 80 - C0MPLEMENTANDO ENTENDIMENTO TELE= 

FONICOS VG TENHO SATISFAE3A0 C0NVIDAí REPRESENTANTE ESSE ORCA° :PARA 

REUNIAO NESTA SECRETARIA-GERAL CONS4LHO DE.SEGURANeA NACIONAL 	VG 

DIA 24 CORRENTE AS 1500 HORAS PT EM CONJUNTO COM REPRESENTANTES IN-

CRA VG GETAT VG IBDF ET SPU VG SERAH: AVALIADA SOLICITA8A0 COMPANHIA 

VALE RIO DOCE VG SENTIDO UTILIZAR NUAS REGIOES SERRA DOS CARAJAS 

VG PA ET GURUPI VG MA VG COM VISTAS jEXPLORAeAO RECURSOS FLORESTAIS 

PARA PRODUE3A0 CARVAO VEGETAL PT CORIAAIS SAUDABOES PT CEL 	RUBEM 

40 CARLOS LUDWIG - CHEFE DO GABINETE DA!SG/CSN 

ti 

TE POE MARCUS 

REC POR ft fe 

tiJ 

611344FNAI BR 

611160SEGN BR 



D'fR. 163 fr, 

REUNIÃO DIA DIA 20.09.88 

Áreas Indígenas em Pauta:  

- Yauarete (AM) 	  Resolução n2  13 

- Içana - Aiari (AM) 	 Resolução n2  13 

Içana - Xie (AM) 	 Resolução n2  13 

- Cubaté (AM) 	  Resolução n2  13 

- Balaio (AM) 	  Resolução n2  13 

DOCUMENTAÇÃO: 

12) Telex n2  402/PRESI/ de 15.09.88 -(marca reunião para o dia 
20.09.88) 

22) CT. n2  256/SUAF de 04.10.88 - (encaminha resolução n2  13) 

• 



DANIEL MARQUS 

Atenciosam 

SUp 	ntenden e de Assu tos Fundiár 

e 
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FUNAI 
Fundação Nacional do índio 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

CT. N2 5 6 /suAF 
	

Brasi:lia' O 4 OUT 1988 

limo. Sr. 

ITAGIBA CHRISTIAN° DE OLIVEIRA CAMPOS FILHO 

MD.Representante do MURAD no GTI.94.945/87 

Nesta 

010 

	

	 Encaminhamos a V.Sa. para arquivo, cópias dos documentos 

abaixo relacionados, oriundos das ultimas reuniões do GTI.94.945/87. 

1. Resolução n9 12 de 30/08/88 - AI.AW,21; 

2. Resolução n9 13 de 20/09/88 - Terras Indígenas: ZADA 

RElt, 	 IÇANA-XIE, CUBATÉ e BALAIO/AM; 

3. Parecer n9 186/88 - Terra Indígena CERRITO/MS; 

4. Ata da 6a.Reunião Ordinária, de 20/07/88; 

5. Ata da 7a.Reuniao Ordinária, de 30/08/88; 

6. Ata da 8a.Reunião Ordinária, de 15/09/88. 

/SUAF/ima. 

SEP Quadra 702 Sul 
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.D•rk.163,p,s-ps5 
REUNIÃO DIA 15/09/88  

Áreas Indígenas em Pauta: 

Paumari do rio Ituxi - 	  Parecer n2  197 

- Paumari do Marahã 	  Parecer n2  198 

- Catipari/mamoriá 	  Parecer n2  199 

- Cabeceira do Acre 	  Parecer n2  200 

- Jarawara/Jamamadi 	  Parecer n2  201 

- Peneri/Tacaquiri 	  Parecer n2  202 

- Seruini 	  Parecer n2  203 

- Tumiã 	  Parecer n2  204 

- São Pedro/Sepati 	  Parecer n2  205 

- Água Preta/Inari 	  Parecer n2  206 

- Camadeni 	  Parecer n2  207 

- Guajarã 	  Parecer n2  208 

- Alto Sepati 	  Parecer n2  209 

- Alto rio Purus 	  Parecer n2  210 

Ciriquiqui 	  Parecer n2  211 

- Acimã 	  Parecer n2  212 

- Inauini 	  Parecer n2  213 

- Teuini 	  Parecer n2  214 

DOCUMENTACÃO 

12) C.T. n2  0233/88-SUAF - 09.09.88 (encaminha dossiês) 

22) Ata da 8g reunião 

32) Pareceres de n2  197 a n2  214 

42) CT 256 de 04.10.88 (encaminha Ata da Reunião) 



Atenciosam 

DANIEL MARQU S D SOU 

SUp *ntenden e de Assu tos Fundir 
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FUNAI 
Fundação N2C101111 do índio 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Nç2 5 6 /SUAF 	 Brasi'dlia' O 4 OUT 1988 

limo. Sr. 
ITAGIBA CHRISTIAN° DE OLIVEIRA CAMPOS FILHO 

MD.Representante do MIRAD no GTI.94.945/87 

Nesta 

Encaminhamos a V.Sa. para arquivo, cópias dos documentos 

abaixo relacionados, oriundos das Ultimas reuniões do GTI.94.945/87. 

1. Resolução n9 12 de 30/08/88 - AI.Ard; 

2. Resolução n9 13 de 20/09/88 - Terras Indígenas: _MA 

RETÊ, 	 IÇAM-XI, CUBATÉ e BALAIO/AM; 

3. Parecer n9 186/88 - Terra Indigena CERRITO/MS; 

4. Ata da 6a.Reunião Ordinária, de 20/07/88; 

5. Ata da 7a.Reunião Ordinária, de 30/08/88; 

6. Ata da 8a.Reunião Ordinária, de 15/09/88. t 

/SUAF/ima. 

SEI' Quadra 702 Sul 
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FUNAI 
Fundação Nacional elo índio 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Dfa. L631/6. g 

cT.Wel 9. `I 388 - SUAF 	 Brasília, 	09 SET 1988 

Ilmo. Sr. 

ITAGIBA CHRISTIANO DE OLIVEIRA CAMPOS FILHO 

Representante do MIRAD no GTI Dec. 94.945/87 

010 	 Prezado Senhor, 

Cumprimentando V.Sa., encaminho documentação referente a 

terras indígenas a serem apreciadas na reunião ordinária do GTI 94.945/87, no 

dia 15 de setembro de 1988, a saber: 

ql. Terra Indígena SÃO PEDRO/SEPATINI 
v2. Terra Indígena PAUMARI DO RIO ITUXI 
/3. Terra Indígena TEUINI 
14. Terra Indígena PAUMAR1 DO MARAWk.. 

• 15. Terra Indígena JARAWARA/JAMAMADI 
\16. Terra Indígena CABECEIRA DO ACRE 
117. Terra Indígena INAUINI 
(i8. Terra Indígena PENERI/TACAQUIRI 

• A. Terra Indígena SERUINI 
/1.0. Terra Indígena ALTO SEPATINI 
11. Terra Indígena AGUA PRETAIINARI 
12. Terra Indígena CAMADENI 
\13. Terra Indígena CATIPARI/MAMORIA 
14. Terra Indígena ACIMA 
;15. Terra Indígena CIRIQUIQUI 

Deve-se acrescentar que os memoriais descritivos e mapas 

das referidas terras somente serão entregues no dia da reunião, por 	motivos 

estritamente técnicos. 

Acrescente-se ademais que já foram entregues anteriormente 

os dossies referentes às Terras Indígenas TUMIA, GUAJAHA e ALTO RIO PURUS,além 

de WAIAPI, que deveriam ter sido apreciadas nas reuniões de 29/04/88, 19/02/88 

e 30/08/88. Com  a adequação das propostas das áreas situadas em faixa de fron 

teira às diretrizes contidas nos Decretos n9s 94.945 e 94.946/87, há necessi 

SEP Quadra 702 Sul 
Edifício Lex, 30  andar 

CEP 70.330 Brasília D.F. 
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	 Di-R.163,fr. 385 

FUNAI 
Fundação Nacional do índio 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

dade de reencaminhamento aos membros do GTI, para nova apreciação (vide CTs 

PRESI ngs 578/88, 588/88 e 592/88, referentes a Cuajahã, Alto Purus e Tumiã, 

respectivamente. 

Atenci amente, 

DANIEL 
Superintendente 

QUE DE SOUSA 
e As untos Fundiários 

SUAF/SAD/dcs 

SEP Quadra 702 Sul 
Edifício Lex, 3? andar 

CEP 70.330 Brasília D.F. 
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FUNAI 
Fundação Nacional do índio 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

w-içe 1.‘3,12.? 

ATA DA 8a. REUNIÃO ORDINÁRIA GT 94.945/87  

Aos 15 dias do imã de setembro de 1988,à 15:00 horas e median 

te previa convocação reuniram -se Os membros do GTI 94.945/87 e assessores , 

para deliberar acerca de terras indígenas apresentadas pela FUNAI atraves de 

competente documentação. Presenças: Romero Jucá Filho, Coordenador do GTI; Rena 

to D'Almeida Leoni, membro (MINTER); Antonio Carlos Carneiro da Silva, membro 

010 	(SG/CSN); João Oliveira Ribeiro, representante MIRA]); Jose Ronaldo Montenegro 

de Aralijo, membro (FUNAI); Alvarim P. do Couto Filho, assessor SG/CSN; Daniel 

Marques de Sousa, Superintendente SUAF e SOnia de Almeida Demarquet, assessora 

e Secretária do GTI. Abertos os trabalhos pela Coordenação, foi feita a apresen 

tação da ata anterior que, aprovada, foi assinada pelos presentes. A seguir pas 

sou-se â discussão da Terra Indígena Waiãpi, em reapresentação. Conforme deci-

diram os membros do GTI, a mesma foi aprovada pelo Parecer n9 193/88, cabendo 

no entanto uma modificação no corpo do mesmo, referindo-se à criação de 	uma 

Floresta Nacional Waiãpi denllo dos contornos identificados como territgrio in 

digena. A Terra Indígena Waiãpi, dado o grau de contato de seus habitantes com 

a sociedade regional, mereceu a classificação de Área Indígena. Apgs, foram a-

presentadas em bloco as propostas das terras indígenas situadas dentro da orbi-

ta de influencia do PMACI I, que receberam Pareceres favoráveis, como se segue: 

Paumari do Ituxi, Parecer n9 197A/88; Paumari do Márabã, Parecer n9 198/88 

Catipari/Mamoriá,Parecer n9 199/88; Cabeceira do Acre,Parecer n9 200/88; Jarawa  

ra/Jamamadi, Parecer n9 201/88; Peneri/Tacaquiri, Parecer n9 202/88; Seruini -  

Mariene, Parecer n9 203/88; Tumiã, Parecer n9 204/88; São Pedro/Sepatini, Pare 

cer n9 205/88; Agua Preta/Inari, Parecer n9 206/88; Camadeni, Parecer n9 207/88; 

Guajahã, Parecer n9 208/88; Sepatini,Parecer n9 209/88; Alto Purus, Parecer N9 

210/88;Ciriquiqui, Parecer n9 211/88; Aeimã, Parecer n9 212/88;Inauini  , Pare- 

cer 	213/88; Teuini, Parecer n9 214/88..Tais terras indígenas foram classifi 

4 
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FUNAI 
Fundação Nacional do índio 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

,D 	163 ja_.10p2.5' 
162. 

cadas caro areas ou colonias de acordo com criteriosos estudos realizados, 

considerando-se os termos da legislação que ora rege o assunto. Nada mais 

havendo a tratar encenou-se a reunião e eu, Saia de Almeida Demarquet,la 

vrei a presente ata que, caso aprovada, será devidamente assinada. Bras- 

• 

lia, 15 de setembro de 1988. SOnia de Almeida Demarq- et 

SEP Quadra 702 Sul 
Edifício I.ex, 3? andar 

CEP 70.330 Brasília D.F. 
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PARECER N2  /31q/ /88 - GT INTERMINISTERIAL DEC. N2  94.945/87 

TERRA INDÍGENA: Paumari do Rio Ituxi 

(Declaração de Ocupação) 

GRUPO INDÍGENA: Paumari 

LOCALIZAÇÃO: Município de Ljbrea/AM 

Senhores Ministros, 

O Grupo de Trabalho instituido na forma do Art. 32  e- 	Parágrafo 

12, do Dec. n2  94.945/87, após examinar a proposta da Fundação Nacional do índio 

sobre a definição dos limites da Terra Indígena PAUMARI DO RIO ITUXI,localizada 

no Município de Lábrea, no Estado do Amazonas, vem apresentar o seu Parecer, 

observadas as disposições da Lei 6.001/73, consideradas as determinações do re 

trocitado Decreto. 

I - CONSENSO HISTÓRICO 

Há séculos os índios conhecidos como Purupuru habitam o vale do 

rio que recebeu seu nome, o Purus. Se de início viviam junto ao 	Caquatahan, 

a partir do século XVII começam a se dispersar, da boca do Purus ,2 paraná Pixu 

na. Vários foram os nomes desses subgrupos, cone os Paumari, Mámory, Arawá e 
Juberi. 

Com o avanço das frentes extrativistas a partir de meados do sécu 

lo XIX e o engajamento desses índios nas frentes de trabalho, as sociedades tri 

bais envolvidas se fragmentaram internamente, perdendo língua, costumes e tradi 

çOes, quando não a vida. Os Paumari representam hoje o grupo que sobreviveu à 

violencia do colonizador. 

Assim se refere o relatório de identificação/delimitação: 

"Os PAUMARI são conhecidos na região como índios bons, 

devido à sua maneira de ser e de se relacionarem com a socieda 

de envolvente. Não gostam de brigas e ConfusOés. Consequente 

mente sempre sofreram uma exploração violenta por parte dos pa 

trões ou comerciantes"'I(P7/13,1631/88 fls 20) 

Historicamente classificados como índios de beirã-rio, canoeiros 

e pescadores, até hoje se mantem nesses misteres. Até mesmo suas casas 	eram 

construídas sobre jangadas, o ,lue mostra sua grande f 	idade com as águas. 



.D 1l . 163 	(// Sb" 
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Viajantes, aventureiros e naturalistas que percorreram a região 

do Purus descrevem a vida dos Paumari com inúmeros detalhes, cone João Martins 

Coutinho (1862), Chandless, Joseph Beal Steere (1873), Antonio Rodrigues Labre 

(1871). 

Os Paumari, além de terem sido alvo do trabalho missionário,ainda 

tiveram que contar com a invasão de seu território tradicional pelos componen 

tes das frentes extrativistas. Pior, foram explorados e espoliados pelo coronel 

Labre, que fixou residencia no Amaciary e passou a ser dono dos destinos da gen 

te indígena no Purus. Com  isso enriqueceu e acabou 

"(...) fundando a cidade de Lábrea, em terras 	indlaç_ 

nas, no sitio de'José-AntonicL.. terra dos PAUMARI, que eram 

explorados pelo coronel Labre coimo produtores de borracha e 

fornecedores de peixes e tartarugas" (Proc. cit., fls 17) 

Em consequencia de todos esses fatos os Paumari muitas vezes tive 

ram que abandonar suas casas e migrar para outras zonas marginais e 

"(...) adquiriram o hábito de migração, o que permane 

ce até os nossos dias, quando a instalação de suas residências 

em determinado local se faz por um período de tempo que não se . 

pode prever, embora permaneçam sempre nas imediações de seus 
1 

territórios de origem" (Ibid, fls 18) 

Deve-se considerar a região habitada atualmente pelos Paumari co 

mo imemorial, indiscutível e incontestavelmente. Tal é a evidência historica 
,  

espelhada nos trabalhos que serviram de base a elaboração do relatorio antrppo 

lógico. 

II - ÁREA PROPOSTA PELA FUNAI 

A delimitação apresentada pelo Grupo de Trabalho designado atra 

vés da Portaria n2  1348/86, foi mantida após o levantamento realizado pela Equi 

pe Técnica - Portaria n2  0583/88, com superfície de 6.700 ha e perímetro aproxi 

miado de 43 Km. 

Os limites dessa área assentam-se, em parte, no rio Ituxi e nos 

igarapés que envolvem pelo Sul e pelo Oeste as terras próximaS à aldeia Minas, 

compreendendo a área efetivamente utilizada por essa comunidade para a sua prin 
• 4.“ • 

cipal atividade que é a pesca. Nesse mesmo espaço caçam e exploram, precariamen 

te, a extraç5o e a coleta de produtos da mata. 

Os limites assentados sobre o rio Ituxi outros igarapés assequ 

ram as melhores condições para a integridade fícadjssa área indígena. 
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Presidente da 
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III - SITUAÇÃO ATUAL 

A população indígena dessa área é composta de 50 pessoas, instala 

das ao longo do igarapé Miraã. 

Existem 3 famílias de não-índios a serem retirados da área, cujas 

benfeitorias foram estimadas em 600 OTNs. 

O reassentamento dessas famílias faz parte da programação do Pro 

jeto de Proteção ao Meio Ambiente e Comunidades Indígenas - PMACI, em Projetos 

Extrativistas do MIRAD. 

A demarcação e regularização fundiária dessa área fazem parte de 

compromissos do Governo Brasileiros  jpptmo.BaRco Interamericano de Desenvolvi 

mento - BID. 

IV - CONCLUSÃO 

De todo o exposto, considerada a imemorialidade da ocupação indl 

gene, a situação atual em que se encontram as terras que constituem a CQLÔNIA 

INDÍGENA PAUMARI DO RIO ITUXI, nos termos do Dec. n2  94.946/87 e da Portaria n2  

0520/88, e tendo em vista o interesse público e o interesse indígena, o Grupo 

de Trabalho submete o presente à decisão superior de Vossas Excelências, opinan 

do pela aprovação da proposta da FUNAI na conformidade do mapa e memorial des 

critivo, anexos 	Parecer. 
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PARECER N2  m 	/88 _ GT INTERMINISTERIAL DEC. N2  94.945/87 

TERRA INDÍGENA: Paumari do Lago Marahã 

(Declaração de Ocupeção) 

GRUPO INDÍGENA: Paumari 

LOCALIZAÇÃO: Município de Lábrea/AM 

Senhores Ministros, 

O Grupõ de Ttàbalho'ingtituído'nà forma' do Art. 32  e 	Parágrafo 

12, do Dec. n2  94.945/87,ap6s examinar a proposta da Fundação Nacional do Índio 

sobre à definição dos limites da Terra Indígena PAUMARI DO LAGO MARAHÃ, locali 

010 	zada no Município de Lábrea, no Estado do Amazonas, vem apresentar o seu Pare 

cer, observadas as disposições da Lei 6.001/73, consideradas as determinações 

do retrocitado Decreto. 

I - CONSENSO HISTÓRICO 

Há séculos os índios conhecidos como Purupuru habitam o vale do 

rio que recebeu seu nome, o Purus. Se de início viviam junto ao lago Caquatahan, 

a partir do Século XVII começam a se dispersar, da boca do Purus ao paraná Pixu 

na. Vários foram os nomes desses subgrupos, como os Paumari, Memory, Arawá e 

Juberi. 

Com o avanço das frentes extrativistas a partir de meados do sécjil 

lo XIX e o engajamento desses índios nas frentes de trabalho, as sociedades tri 

bais envolvidas se fragmentaram internamente, perdendo língua, costumes e tra 

dições, quando não a vida. Os Paumari representam hoje o grupo que sobreviveu à 

violencia do colonizador. 

Assim se refere o relatório de identificação/delimitação: 

"Os PAUMARI são conhecidos na região como índios bons, 

devido à sua maneira de ser e de se relacionarem com a socie 

dade envolvente. Não gostam de brigas e confusões. Consequente 

mente sempre sofreram uma exploração violenta por parte dos pa 

trões ou comerciantes"(PrF/8/1631/88 fls 20) 

Historicamente classificados como índios de beira-rio, canoeiros 

e pescadores, até hoje se mantem nesses Misteres. Até mesmo suas casas 	eram 

construídas sobre jangadas, o que mostra sua grande f liáridade com as águas. 

C:. 

• 
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Viajantes, aventureiros e naturalistas que percorreram a região 

do Purus descrevem a vida dos Paumari com inúmeros detalhes, como João Martins 

Coutinho (1862), Chandless, Joseph Beal Steere (1873), Antônio Rodrigues Labre 

(1871). 

Os Paumari, além de terem sido alvo de trabalho missionário,ainda 

tiveram que contar com a invasão de seu território tradicional pelos componen 

tes das frentes extrativistas. Pior, foram explorados e espoliados pelo coronel 

Labre, que fixou residência no Amaciary e passou a ser dono dos destinos da gen 

te indígena no Purus. Com  isso enriqueceu e acabou 

"(...) fundando a cidade de Lábrea, em terras indígt 

nas4, no sítio de,JOÁ,411tQnj.q...  terras dos PAUMARI, que . eram 

explorados pelo coronel Labre como produtores de borracha e 

fornecedores de peixes e tartarugas" (Proc. cit., fls 17) 

Em consequência de todos esses fatos os Paumari muitas vezes tive 

ram que abandonar suas casas e migrar para outras zonas marginais e 

"(...) adquiriram o hábito de migração, o que permane 

ce até os nossos dias, quando a instalação de suas residências 

em determinado local se faz por um período de tempo que não se 

pode prever, embora permaneçam sempre nas imediações de seus 

territórios de origem" (Ibid, fls 18) 

Deve-se considerar a região habitada atualmente pelos 	Paumari 

como imemorial, indiscutível e incontestavelmente. Tal é a evidencia histórica 

espelhada nos trabalhos que serviram de base à elaboração do relatório antropo 

lógico. 

II - ÁREA PROPOSTA PELA FUNAI 

A delimitação apresentada pelo Grupo de Trabalho designado atra 

vés da Portaria n2  1348/86, com uma superfície de 86.000 ha, incluindo a várzea 

do Purus, densamente povoada. 

Após o levantamento da Equipe Técnica - Port. n2  0583/88, e estu 

dos posteriores da FUNAI e SG/CSN, excluiu-se dos limites a margem do Rio Purus, 

por ser a várzea pcupada por expressiva população ribeirinha.' 

A proposta atual, com 70,0000,ha,e perímetro aproximado de 145 Km, 

encerra as aldeias Estirão, Palhal, Crespim e Ponta, dos Paumari e a 	aldeia 

Fortaleza, dos Apurinã. Essas ,ldeias encontram-se à beira dos lagos Marahã e 

Branco, locais de pesca d 	comunidades e acesso ao Rio Purus. 

0)-) 



Representante/MIRAD 

• 'SI 
	

D1-1? 6342-1611gs .03.  

Os limites Leste, Sul e Oeste assentam-se, na sua quase totalida 

de, em acidentes naturais, englobando o espaço efetivamente utilizado por essas 

comunidades para as suas atividades de caça, pesca e extrativismo. 

III - SITUAÇÃO ATUAL 

A população indígena composta de índios Paumari e Apurinã, totali 

za 320 habitantes. 

Com a exclusão da margem populosa do rio Purus, não haverá 	pos 

seiros a serem reassentados. Somavam 47 famílias. 

A demarcação e regularização fundiária dessa área fazem parte de 

compromissos do Governo Brasileiro"junto_ap,BQnco Ineramericano de Desenvolvi 

mento - BID. 

111 	IV - CONCLUSÃO 

De todo o exposto, considerada a imemorialidade da ocupação indi 

gena, a situação atual em que se encontram as terras que constituem a COLÔNIA 

INDÍGENA PAUMARI DO LAGO MARAHX, nos termos do Dec. n2  94.946/87 e da Portaria 

n2  0520/88, e tendo em vista o interesse público e o interesse indígena, o Gru 

po de Trabalho submete o presente à decisão superior de Vossas Excelencias, opi 

nando pela aprovação da proposta da FUNAI na conformidade do mapa .e 	memorial 

descritivo,- anexos a este Parecer. 

Bras ia. HEde setembro de 1988 

411 	(

RCMERO JUCÁ F 
Coordenador 

RO D 	AUJO 
Representante/FUNAI 

,ANTONIO C 
c 	Representante 

S CARNEIRO DA SILVA 
sc/csN 

ENATO D' ALMEIDA LEON 
Representante/MINTER 
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PARECER N9 	j9.9' /88 - GT INTERMINISTERIAL DEC. N9 94.945/87 

TERRA INDÍGENA: Catipari/Mamoriã 

(declaração de ocupação) 

GRUPO INDÍNGENA: Apurinã 

LOCALIZAÇÃO: Município de Pauini/AM 

Senhores Ministros, 

O Grupo de Trabalho instituído na forma do Art. 39 e Parggrafo 

19, do Dec. n9 94.945/87,ap6s examinar a proposta da Fundação Nacional do 	In 

dio sobre a definição dos limites da Terra Indígena CATIPARI/MAMORIA, localiza 

da no Município de Pauini, no Estado do Amazonas, vem apresentar o seu Parecer, 

observadas as disposições da Lei 6.001/73, consideradas as determinações do re 

trocitado Decreto. 

I - CONSENSO HISTOIRICO  

Os índios APURINA, pertencentes ao tronco lingUístico Aruak, 

habitam desde tempos imemoriais a bacia do rio Purus. Através de miltiplas fon 

tes bibliográficas.  tem-se conhecimento de que, ao longo de toda a sua extensão. 

e de seus tributários, localizavam-se várias nações indígenas, falando quarenta 

ou mais dialetos, totalizando população estimada em 40.000 pessoas (Antonio Pe 

reira Labre). Dessas, algumas desapareceram completamente, enquanto outras re 

sistiram bravamente, como os APUR1NA que, graças ao seu caráter guerreiro, sou 

beram impor-se ao invasor, mantendo sua auto-determinação; consequentemente ,não 

se sujeitaram, como muitos, ã prática dos "descimentos", para serem utilizados' 

como mão-de-obra escrava necessária ao sistema econômico que se instalava 	na 

Amazônia, baseado na extração das "drogas do sertão", sob a autoridade do poder 

temporal da Igreja, mais preocupada em consolidá-lo definitivamente do que con 

verter aqueles gentios ã fê cristã, missão que lhe foi atribuída pela Coroa Por 

~O a. 

Convêm salientar que o caráter guerreiro dos APURINA não era 

dirigido somente contra o "invasor", masstambém contra grupos indígenas inimi 

gos que com eles dividiam o mesmo habitat.  A guerra para o .povo APURINA, além 

de ser uma questão política, desempenhava ip tante função em sua 	estrutura , 
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social, através dos combates inter e extra-tribais. Dessa maneira, a guerra tra 

duzia mais a afirmação da supremacia masculina dentro de sua organização do que 

um fim em si mesma, como pensavam os viajantes da época, os primeiros a vislum 

brar o aspecto contínuo dos grupos indígenas que povoavam e que ainda povoam, 

de forma esparsa, o rio Purus e seus tributários. 

Originalmente as expedições determinadas pelo governo 	impe 

rial tinham a missão de descobrir um istmo que ligasse o rio Purus ao Madeira, 

a fim de integrar os atuais Estados do Amazonas e Mato Grosso â Bolívia, viabi 

lizando assim a produção amazOnica. A primeira expedição, datada de 1861 e co 

mandada por Manoel Urbano, propOs-se ã consecução de tal objetivo, tendo alcan 

cado trechos do Purus e afluentes nunca dantes Navegados por não-índios, depa 

rando-se a partir do afluente Ituxi com 17 aldeias Apurinã e 02 Jamanady. 

II - ÁREA PROPOSTA PELA FUNAI  

A área delimitada pelo Grupo de Trabalho instituído pela Porta 

ria N9 1481/86 apresentou uma superfície de 117.000 ha.; entretanto, apOs o le 

vantaMento realizado pela Equipe Técnica - Portaria n9 0583/88, que adequou a 

proposta aos termos dos Decretos n9s 94.945 e 94.946/87, e estudos posteriores, 

realizados pela FUNAI e SG/CSN, definiu-se uma área com superfície de 90.00012. 

e perímetro aproximado de 158 km, compreendendo as aldeias Vila Nova e 	Dois 

Irmãos, localizadas ã margem direita do baixo Mamoriá, assegurando as 	terras 

efetivamente utilizadas por essas comunidades para extrativismo, caça e pesca. 

Excluiu-se dos limites a várzea do rio Purus por ser densamen 

te povoada por não-índios e as atividades dos índios estarem voltadas para 	o 

rio Mamoriá. 

Essa área confronta-se ao norte e a oeste com as Terras lndíge 

nas Agua Preta/Inari e Camadeni, respectivamente, constituindo um bloco compac 

to de conservação ambiental que se estende até ã FLONA MAMORIA. 

III - 	ATUAL  

A população indígena dessa área é composta de 94 habitantes. 

Com  a exclusão da várzéd dWP1tus, o número de famílias não-

índias existentes na 5rea ficou reduzida a uma única família, do Sr. Francisco 

Rabelo Filho, cujas benfeitorias totalizam 	7 OTNs. 

A/1' 	' 
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A retirada dessa família e o seu reassentamento em Projeto de 

Extrativismo do MIRAD, consta na Programação do Projeto de Proteção 	ao 

Meio Ambiente e Comunidades Indígenas - PMACI. 

A demarcação e regularização fundiria dessa ãrea fazem parte 

de compromissos do Governo Brasileiro junto ao Banco Interamericano 	de 

Desenvolvimento - BID. 

IV - CONCLUSÃO 

.• •,t,• 0.•• 	• 	t 	4r. 

De todo o exposto, considerada a imemorialidade da ocupação in 

dígena, a situação atual em que se encontram as terras que constituem 	a 

COLÔNIA INDÍGENA CATIPARI/MAMORIA, nos termos do Dec. n9  94.946/87, e da 

Portaria n9  0520/88, e tendo em vista o interesse público e o interesse in 

dígena, o Grupo de Trabalho submete o presente ã decisão superior de Vos - 

sas Excelências opinando pela aprovação da proposta da FUNAI, na conformi-

dade do mapa e memorial descritivo, anexos a este parecer. 

Brasília,16"  de e-WC-.6.0 de 1988. 

S RONALDO MO EGRO ARA 

Representanre/FUNAI 

Representante SG/CSN 
	ta. 	 11. 	

Representante/MINTER 

(JilZ g'L 	Ot 1ÇE'l RO 
Representante/MIRAD 
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PARECER N9 Ão 	/88 - GT INTERMINISFERIAL DEC. 94.945/87 

TERRA INDÍGENA: Cabeceira do Rio Acre 

GRUPO INDÍGENA: Jamináwa 

LOCALIZAÇÃO: Múnicipio de Assis Brasil/AC 

Senhores Ministros 

O Grupo de Trabalho instituído na forma do Artigo 39, e Pará 

grafo 19, do Decreto n9 94.945/87, após examinar a proposta da Fundação Nacio 

nal do índio sobre a definição de limites da Terra Indígena CABECEIRA 	DO 

RIO ACRE, localizada no município de Assis Brasil, no Estado do Acre, 	vem 

apresentar o seu Parecer, observadas as disposições da Lei 6.001/73, conside 

radas as determinações do retrocitado Decreto. 

I - CONSENSO HISTGRICO  

As primeiras notícias registradas sobre os índios Jaminãwa, 

do tronco lingUístico Pano, datam dos meados do século XIX, ocupando primeira 

mente as cabeceiras do Rio Purus e Chambuiaco, em território peruano. Foram 

empurrados de seu habitat tradicional pela frente caucheira peruana. Atraves 

saram o Chambuiaco, as cabeceiras do Chandless e chegaram ao rio Iaco. 

No final do século XIX, diversos grupos indígenas, Catiana,Ca 

namari, Inhamaré, Capixi, Mániteneri, e os próprios Jaminãwa ainda ocupavam 

todo o alto rio Iaco e prestaram ajuda aos primeiros colonizadores, antes de 

serem por estes varridos para outros locais, rio acima ou para o interior. 

"Avelino de Medeiros Caves foi auxiliado pelos Catianas, Cana 

maris e outras tribos na exploração dos seus vastos seringais no alto Iaco, 

mas, a proporção que os serviços se iam alargando, chegaram novos colonos e 

entre estes alguns maus elementos que provocaram o desaparecimento dos indige 

nas".(J.M. Brandão Castelo Branco, O Gèneit Acreano, Revista do Instituto His 

tõrico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro, 1950). 

Os Jamináwa não tendo mis para onde ir, mantiveram relações 

ade com os índios MancIineri4e conduzidos por estes, engajaram-se no 

sistema seringalista. 
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Durante as primeiras décadas deste século viveram em diversas 

aldeias nas cabeceiras do Rio Taco, nas proximidades do Igarapg Extrema 	e 

por dissenções internas e necessidade de obterem diversos produtos manufatu 

rados aos quais já haviam se acostumado a utilizar, dispersaram-se em épocas 

diferentes, para diversas áreas, no pr6prio rio Iaco e no rio Acre, bem como 

para o rio Chandless, onde permaneceram alguns anos, retornando posteriormente 

para o rio Iaco. 

II - DADOS CULTURAIS  

Os Jamináwa pintam os dentes com uma tintura negra e usam um 
. 	 . 

colar no septo nasal, orgulhando-sede tais usos. O uso de feitiçaria é muito 

temido entre eles. 

Engajados na economia seringueira regional, servindo de mão-

de-obra barata nos seringais que se estabeleceram em suas terras, em troca de 

produtos manufaturados, tem sobrevivido. 

A agricultura foi restringida pela necessidade de dedicar gran 

de parte do tempo na prestação de serviços aos seringais. Cultivam, em peque 

na escala, não suficientes, para o consumo, banana, mandioca, milho, arroz, 

amendoim, batata-doce, cara, feijão e tabaco. 

Da caça e da pesca retiram a proteína consumida, representan 

do a parte fundamental da dietar alimentar, mais que os diversos 	produtos 

cultivados. 

São exímios pescadores e caçadores, deslocando-se a 	dist:Zn 

cias enormes a fim de obterem tais produtos, chegando a permanecer oito dias 

fora de casa à procura de locais fartos. Durante essas longas incursões, mo 

queiam tanto a caça como a pesca, técnica que lhes permitem acumular um bom 

estoque de carne para consumo durante vários dias. 

A coleta, atividade sobretudo feminina, completa a dieta ali 

mental-  com cacau, ingá, palmitos, cOcos, açaí, bacaba e upunha. 

As meninas casam-se ao atingirem os 10 a 11 anos. Este casa 

mento é sempre arranjado pelas mães da pretendente que convidam o rapaz esco 

lhido pela filha, explicando-lhe que sua filha gosta dele e que o mesmo fica 

autorizado a morar em sua casa e coabitàr'ebm'sua filha e a trabalhar 	para 

ajuat.no sustento da casa. 

Essas uniões são instáveis nos primeiros anos. Caso a mulher 

arranje outro pretendente, pasS a 4anter relações sexuais com ele até que o 
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fato se torne público e o marido volte para sua própria casa. Quase toda mu 

lher mantém relação sexual ou chega a morar junto com mais de dois ou 	três 

homens, ate escolher seu marido definitivo. 

Tal liberalismo, entretanto, tem trazido problemas ao grupo 

no relacionamento interétnico, resultando em prostituição na convivência dos 

seringais e nas incursões â cidade de Assis Brasil. Recentemente, cerca 	de 

1988, foi constatada uma epidemia de blenorragia na aldeia São Lourenço. 

A definição e demarcação dessa área possibilitará uma atua 

ção efetiva da FUNAI, com reflexos sobre a comunidade, que será mais respeita 

da pelos regionais. 	 • • •,•• I • • ••• • h ‘. 

III - ÁREA PROPOSTA PELA FUNAI  

A área proposta pelo GT Portaria N9 2055/E, de 20.06.86, com 

superfície de 18.870 ha, e perímetro aproximado de 63 km, foi referendada pe 

lo GT Portaria PP N9 0583/88, que a adequou aos Dec. N9 94.945/87 e N9 	94. 

946/87, visa quebrar a dependência direta dos seringalistas e marreteiros, ga 

rantindo-lhes efetivamente o territOrio necessãrio às atividades de caça, pes 

ca, coleta, agricultura e extrativismo. 

A comunidade foi acrescida de uma nova aldeia, ANANAIÁ, com-

posta por algumas famílias Jaminãwa, oriundas da aldeia Senegal, Área Indíge 

na Mamoadate. A população totaliza 103 pessoas. 

IV - SITUAÇÃO ATUAL  

o territOrio indígena de Cabeceira do Rio Acre, considerado 

em sua delimitação atual, apresenta a existência de 3 famílias no interior da 

área, cujas benfeitorias somam o valor de 24,40 OTNs. A retirada dessas famí 

lias e o seu reassentamento em Projeto de Extrativismo do MIRAD, consta 	na 

programação do Projeto de Proteção ao Meio Ambiente e Comunidades Indígenas - 

PMACI. 

A demarcação e regularização fundiria dessa área fazem par , 
,k 	 W 

e de compromissos do GoveLino,Brasileiro junto ao Banco Interamericano de De 

senvolvimento - BID. 

"(7 
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V - CONCLUSÃO 

De todo o exposto, considerada a imemorialidade da ocupação in 

dígena, a situação atual em que se encontram as terras que constituem a COLONIk 

INDÍGENA CABECEIRA DO RIO ACRE, nos termos do Dec. n9  94.946/87, e ainda tendo 

em vista o interesse público e o interesse indígena, o Grupo de Trabalho sub - 

mete o presente ã decisão superior de Vossas Excelências, opinando pela aprova 

ção da proposta da FUNAI; na conformidade-do mapa e memorial descritivo ane-

xos a este parecer. 

kfi5)I, /114k18 U.")  
epresentante/MIRAD 

Oh. 	ah 0 	111. 
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PARECER N9 N9 204 /88 - Cf INIERMINISIERIAL DEC. N9 94.945/87 

TERRA 1 ND ha 	: J a rawa ra/..Jam;imad i 

(declaração de ocupação) 

GRUPO(s) INDIGINA(s): Jarawara e .1 amankid i (Kanzunat i) 

LOCALIZAÇÃO: Município de Lábrea/AM 

Senhores Ministros, 

O Grupo de Trabalho instituído na forma do Art. 39 e Parágrafo 

19, do Dec. n9 94.945/87,ap6s examinar a proposta da Fundação Nacional do 	In 

dio sobre a definição dos limites da Terra Indígena JARAWARA/JAMAMADI, locali- 

zada no Município de Lábrea, AM, vem apresentar o seu Parecer, observadas 	as 

disposições da Lei 6.001/73, consideradas as determinações do retrocitado Decre 

to. 

I - CONSENSO HISTORICO  

Durante séculos o Purus se constituiu em refúgio tranquilo para 

milhares de índios habitantes de seu vale, de vez em quando apenas conturbado 

pelas guerras intertribais. Lã viviam grupos indígenas variados., como os Yama 

madi, os Paumari, Katawixi, Purupuru, Mura , Yuma, Yubéri c, destacando-se pela 

belicosidade, os Apurinã. 

A partir de meados do século XIX, no entanto, essa tranquilidade 

começa a turbar-se, pela chegada das frentes colonizadoras pioneiras, para des 

moronar com a penetração maciça e agressiva da frente extrativista ã cata 	da 

borracha. Assim chegaram as doenças, os trabalhos forçados, a dispersão e fuga. 4 

em busca de outros refGgios é.. 

Ao contrário dos Apurinã, os Jamamadi (ou Kanamati) eram conside 

rados habitantes das terras firmes e não índios de rio, dedicando-se à vgricul 

tura, à caça e muito pouco ao comércio, e que buscavam fugir de toda forma do 

contato com os ditos civilizados (Chandless, 1868; Labre, 1872). 

A arregimentação do braço indígenana ãrea do PUrus por 	parte 

-4 

os ecém-chegados - nordestinos, principalmente - foi ao eytremo danosa para 

a cultura tribal e para o indivíduo indígena em si, desfigurando-se os costumes 

e tradições peculiares a ad sociedade nativa, a língua, a religião, a 	famí 
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lia. Muitos desapareceram na voragem dos acontecimentos. Muitos foram mortos. 

Perdeu-se a memória histórica à custa da opressão e da violência exercida con 

tra o índio. 

Ao iniciar-se o século XX foram os Jamamadi visitados 	por 	s  

Joseph Beal Steere, que Ode verificar a influencia nefasta do sarampo a gras 

sar entre eles, morrendo cerca de 75% de sua população. 

Deixados à sua própria sorte os Jamamadi e Jarawara s6 tor 

nam a aparecer nas páginas do indigenismo oficial em tempos recentes, embora 

sua presença secular na região até os dias atuais seja incontestável. Culpado 

pela situação é o próprio indigenj.smo,Rficial,- SPI e FUNAI -, que por omissão 

ou falta de recursos humanos ë financeiros deixou tais índios à litargem da tute 

la do Estado. 

Como notícias mais atuais, frutos de estudo histõrico e an 

tropolOgico, pode-se dizer que "os Jamamadi localizados entre a área do Pira 

nhas e Mamoriá-Mirim (Mamoriazinho) subdividem-se em: Jarawara, Kanamati e Ba 

nawá-Yafi" (P/F/B/1638/88 fls. 45). 

Quanto aos Jamamadi/Deni, foram relacionados em relatório do 

funcionário do SPI Bento M.F. de Lemos, em 1912, a saber: Maçuhi-Deni, Ivé-Dei 

ni, Sivacu-Deni, Dema-Deni, Tamacu-Deni, Zavazuva-Deni e Erequé-Dehi, que for 

mavam grupes.  ciânicos na região banhada pelos rios Inauini, Teuini e Pauini.Em 

1923 o Orgão indigenista oficial cria o Posto Indígena Manauacá no rio Teuini, 

para atender justamente os índios Jamamadi/Deni, que foi desativado e abandona 

do pelo SPI em 1945, a despeito da permanência dos índios na região ate 	os 

das de hoje. 

II - ÁREA PROPOSTA PELA FUNAI  

A proposta de delimitação apresentada pelo Grupo de Trabalho 

designado pela Portaria N9 1348/86 apresentava uma superfície de 383.757 ha., 

no sentido de aproveitamento dos limites naturais. 

Após o levantamento da Equipe Técnica designada pela Porta 

ria n9 0583/88, que adequou a proposta aos termos dos Decretos n9s 94.945 	e 

9 	46/87, e estudos posteriores da FUNAIvidefiniu-se uma -área de 145.000 ha.e 

tro aproximado de 225 km, englobando as terras compreendidas entre o rio 

Curiá, ao norte e o igarapé Mamoriazinhg - Paraná Cainã, ao sul, onde se loca: 

lizam as aldeias Casa Nov 	a Branca e São Francisco. . 
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Essa área corresponde lis terras efetivamente ocupadas por essas comu 

nidades e necessárias ao desenvolvimento de suas atividades de subsistência e 

extrativismo. 

Associada a essa área, como um espaço adicional a ser utilizado pe - 

los indígenas e para garantia da preservaçilo ambiental, será criada a 	FLONA 

CURIÁ, com superfície de 210.000 ha. e perímetro de 285 km. 

III - SITUAÇÃO ATUAL  

A população indígena desa área é composta de 262 habitantes. 

Existem trèS familias àe'nãcit'ndiOs'a serem reassentadas, cujas ben- 

feitorias somam 600 OiNs. 

A demarcação e regularização dessa área fazem de compromissos do Go - 

verno Brasileiro junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento -BID. 

IV - CONCLUSÃO  

De todo o exposto, considerada a imemorialidade da ocupação indígena, 

a situação atual em que se encontram as terras que constituem a ÁREA INDIGENA JÁ 

RAWARA/JAMAMADI, nos termos do Dec. n9  94.946/87 e da Portaria n9  0520/88, e ten 

do em vista o interesse público e o interesse indígena, o Grupo de Trabalho sub 

mete o presente à decisão superior de Vossas Excelências, opinando pela aprova - 

ção da proposta da FUNAI, na conformidade do mapa e memorial descritivo anexos 

a este parecer. 
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PARECER N9 0,0404.. /88 - GT INTERMINISTERIAL DEC.N9 94.945/87 

TERRA INDÍGENA: Peneri/Tacaquiri 

(declaração de ocupação) 

GRUPO INDÍGENA: Apurinã 

LOCALIZAÇÃO: Município de Pauini/AM 

Senhores Ministros, 

O Grupo de Trabalho instituído na forma do Art. 39 e Parãgra 

fo 19, do Dec. n9 94.945/87,ap6s examinar a proposta da Fundação Nacional do 

Índio. sobre a definição de limites da Terra Indígena PENERI/TACAQUIRI, loca 

lizada no Município de Pauini, no Estado do Amazonas, vem apresentar o seu Pa 

recer, observadas as disposições da Lei 6001/73, consideradas as determinações 

do retrocitado Decreto. 

I - CONSENSO HISTÕRICO  

Os índios APURINÃ, pertencentes ao tronco lingUístico Aruak, 

habitam desde tempos imemoriais a bacia do rio Purus. Através de múltiplas fon 

tes bibliográficas tem-se conhecimento de que, ao longo de toda a sua exten 

são e de seus tributarios, localizavam-se varias nações indígenas, falando qua 

renta ou mais dialetos, totalizando população estimada em 40.000 pessoas (Mito 

nio Pereira Labre). Dessas, algumas desapareceram completamente, enquanto ou 

tras resistiram bravamente, como os APURINÃ que, graças ao seu caráter guerrei 

ro, souberam impor-se ao invasor, mantendo sua auto-determinação; consequente 

mente não se sujeitaram, como muitos, ã pratica dos "descimentos", para serem 

utilizados como mão-de-obra escrava necessária ao sistema econômico que 	se 

instalava na Amazônia, baseado na extração das "drogas do sertão", sob a auto 

ridade do poder temporal da Igreja, mais preocupada em consolida-lo definitiva 

mente do que converter aqueles gentios à fé" cristã, missão que lhe foi atribuí 

da pela Coroa Portuguesa. 	
• h * 

Convém salientar que o caráter guerreiro dos APURINA não era 

)

ti4gi6 somente contra o "invasor", mas, 	m contra grupos também 	inimi 

am 

V1- 	

_ 
os que com eles dividi o mesmo habitat.  A guerra para o povo APURINÃ, além 

de ser uma questão política, des 

(  
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social, através dos combates inter e extra-tribais. Dessa maneira, a 	guerra 

traduzia mais a afirmação da supremacia masculina dentro de sua organização do 

que um fim em si mesma, como pensavam os viajantes da época, os primeiros 	a 

vislunbrar o aspecto contínuo dos grupos indígenas que povoavam e que 	ainda 

povoam, de forma esparsa, o rio Purus e seus tributiírios. 

Originalmente, as expedições detenninadas pelo governo impe-

rial tinluun a missão de descobrir un istmo que ligasse o rio Punis ao Kideira, 

a fim de integrar os atuais Estados do Amazonas e Mato Grosso ã Bolívia, via 

bilizando assim a produção amazónica. A primeira expedição,datada de 1861 	e 

comandada por Manoel Urbano, propOs-se à consecução de tal objetivo, tendo ai 

cançado trechos do Purus e afluentes nunca dantes navegados por não-índios, de 

parando-se a partir do afluente Ituxi com 17 aldeias Apurinã e 02 Jamamady. 

II - ÁREA PROPOSTA PELA FUNAI  

A área delimitada pelo Grupo de Trabalho instituído pela Por 

taria N9 1481/86, apresentava uma superfície de 191.000 ha., com um perímetro 

aproximado de 400 km. 

Estudos posteriores realizados pela FUNAI e SG/CSN, ap6s o le 

vantamento da Equipe Técnica - Portaria N9 0583/88, que adequou a proposta aos 

Termos dos Decretos N9s 94.945 e 94.946/87, definiram uma área com superfície 

de 120.000 ha., com perímetro aproximado de 205 km, associada ã Floresta Nacio 

nal Sepatini, com superfície de 314.000 ha. e perímftro aproxiMado de 307 km. 

A área compreende as aldeias Bela Vista, São José Jagunço, lo 

calizadas ãs margens dos igarapés Peneri e Tacaquiri. 

As terras utilizadas para as atividades de subsistência, ex 

trativismo, caça e pesca, encontram-se nas partes baixas e médias desses igara 

pés. 

Excluiu-se da proposta original a várzea do rio Purus, 	sem 

prejuízo para essas comunidades indígenas, por ser densamente povoada. Ficou 

assegurado aos indígenas os acessos ao rio Purus na região da foz do Peneri. 

A criação da FLONA SEPATINI ao sul, assegurará a proteção dos 

s que definem essa área e um e4ag adicional a ser utilizado 	pela 

munid de. 
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111 - SITUAÇÃO ATUAL 

A população indígena dessa área é composta de 217 pessoas. 

Existe na parte central dessa área, ã margem direita do igarapê Ta 

caquiri, a Fazenda Maripuã, de propriedade do Sr. José Cordeiro e Silva, cujas ben 

feitorias foram estimadas em 5.000 OTNs e ocupando uma área de 150 ha. constituída 

de pastagens, 1.000 mudas de café" e um seringal plantado. 

Outros 42 ocupantes não-índios, residentes na várzea do rio Purus , 

excluída da proposta original, cujas benfeitorias estavam orçadas em 3.304,36 01Ns, 

permanecerão em seus antigos locais, entretanto a Fazenda Maripuã deverá ser reti-

rada do perímetro da Terra Indígena. 

A demarcação e regularização fundiária dessa área fazem parte 	de 

compromissos do Governo Brasileiro junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimen 

to - BID. 

IV - CONCLUSÃO 

De todo o exposto, considerada a imemorial idade da ocupação indíge-

na, a situação atual em que se encontram as terras que constituem a COLÔNIA INDÍ-

GENA PENERI/TACAQUIRI, nos termos do Dec. n9  94.946/87 e da Portaria n9  0520/88 , 

e tendo em vista o interesse público e o interesse indígena, o Grupo de Trabalho 

submete o presente ã decisão superior de Vossas Excelências, opinando pela aprova-

ção da proposta da FUNAI, na conformidade do mapa e memorial desci-itivo anexos a 

este parecer. 

Brasília, /,'4,9 de "4" t,12•=-0--  de 1988. 
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PARECER N9 	 /88 - GT INIUNINISTERIAI, DEC. N9 91.945/87 

TERRA INDÍGENA: Seruini/Marienè 

(declaração de ocupação) 

GRUPO INDÍGENA: Apurinã 

LCCALIZAÇÃO: Município de Katini/AM 

Senhores Ministros', " 	• ' 

O Grupo de Trabalho instituído na forma do Art. 39 e Parágrafo 

19, do Dec. n9 94.945/87,apôs examinar a proposta da Fundação Nacional do rn 

dio sobre a definição de limites da Terra Indígena SERUINI/MARIENP, localiza 

da no Município de Pauini, no Estado do Amazonas, vem apresentar o seu 	Pare 

cer, observadas as disposições da Lei 6.001/73, consideradas as determinações 

do retrocitado Decreto. 

I - CONSENSO.HISTgRICO  

Os índios APURINA, pertencentes ao tronco lingUístico Aruak, 

habitam desde tempos imemoriais a bacia do rio Purus. Atiavés (!e milltiplas fon 

tes bibliográficas tem-se conhecimento de que, ao longo de toda a sua exten 

são e de seus tributários, localizavam-se várias nações indígenas, falando qua 

renta ou mais dialetos, totalizando população estimada em 40.000 pessoas (Pinto 

nio Pereira Labre). Dessas, algumas desapareceram completamente, enquanto ou 

tras resistiram bravamente, como os APURINA que, graças ao seu caráter guerrei 

ro, souberam impor-se ao invasor, mantendo sua auto-determinação; consequente 

mente, não se sujeitaram, como muitos, à prãtica dos "descimentos", para serem 

utilizados como mão-de-obra escrava necessária ao sistema econômico que se ins 

talava na Amazônia, baseado na extração das "drogas do sertão", sob a autorida 
de do poder temporal da Igreja, mais preocupada em consolidá-lo definitivamen 

te do que converter aqueles gentios ã f6 cristã, missão que lhe fci atribuída 

pela Qoroa Portuguesa. 

Convém salientar que o caráter guerreiro dos APURINA não era 

irigido somente contra o "invasor", mas também c ntra grupos indígenas inimi 

gos que com eles dividiam o mesmo habitat. A gJ.LIa para o.povo APURINA, além 
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de ser uma questão política, desempenhava importante função em sua estrutura so 

cial, através dos combates inter e extra-tribais. Dessa maneira, a guerra tradu 

zia mais a afirmação da supremacia masculina dentro de sua organização do que 

um fim em si mesma, como pensavam os viajantes da época, os primeiros a vislum 

brar o aspecto contínuo dos grupos indígenas que povoavam e que ainda povoam, 

de forma esparsa, o rio Purus e seus tributários. 

Originalmente as expedições determinadas pelo governo impe 

rial tinham a missão de descobrir um istmo que ligasse o rio Purus ao Madeira, 

a fim de integrar os atuais Estados do Amazonas e Mato Grosso à Bolívia, viabi 

lizando assim a produção amazônica. A primeira expedição, datada de 1861 e co 

mandada por Manoel Urbano, propos-se a consecuçao de thl objetivo, tendo alcan 

çado trechos do Purus e afluentes nunca dantes navegados por não-índios, depa 

rando-se a partir do afluente Ituxi com 17 aldeias Apurinã e 02 Jamamady. 

II - ÁREA PROPOSTA PELA FUNAI  

A área delimitada pelo Grupo de Trabalho instituído pela Por 

tarja N9 1481/86, apresentava uma superfície de 144.000 ha., com um perímetro 

aproximado de 300 km. 

Com o levantamento realizado pela Equipe Técnica 	designada 

pela Portaria N9 0583/88, para adequação da proposta aos termos dos 	Decretos 

n9s 94.945 e 94.946/87, e estudos posteriores da FUNAI e SG/CSN, definiu-se uma 

área com superfície de 64.000 ha., com perímetro aproximado de 145 km, associa 

da Floresta Nacional Sepatini, com superfície de 314.000 ha. e perímetn)apro 

ximado de 307 km. Essa FLONA assegurará uma área adicional para usufruto da co 

munidade indígena e possibilitará ainda a proteção das cabeceiras do rio Serui 

ni. 

Os limites da área englobam o trecho médio do rio Seruini, on 

de se localiza a aldeia Bom Jesus, assegurando à comunidade as terras necessá 

rias e suficientes para suas atividades de caça, pesca e extrativismo. 	Essa 

área encontra-se ainda encravada entre a Colônia Indígena Peneri/Tacaquiri e da 

Área J.ilígena Acimã, o que facl itar" a manutenção de sua integridade física. 
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III - SIIUAÇÃO ATUAL  

A população indígena dessa grea é composta de 50 habitantes. 

Não existem invasores não-índios a serem reassentados. 

A demarcação e regularização fundiãria dessa 5rea fazem parte 

de compromissos do Governo Brasileiro junto ao Banco Interamericano de Desenvol 

vimento - BID. 

IV - CONCLUSÃO 

De todo o exposto; considerndwa imemorialidade da ocupação 

indígena, a situação atual em que se encontnmn as terras que constituem a ÃREA 

INDÍGENA SERUINI/MARIENE, nos termos do Dec. n9 94.946/87 e da Portaria N9 0520 

/88, e tendo em vista o interesse público e o interesse indígena, o Grupo 	de 

Trabalho submete o presente ã decisão superior de Vossas Excelências opinando 

pela aprovação da proposta da FUNAI, na conformidade do mapa e memorial descri 

tivo anexos a este parecer. 

Bra 	4,-5 de 	Pí-1-7(---c-bc& 	de 1988. 
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PARECER N9 	 /88 - GT INIERMINI.STERIAL DEC. N9 94.945/87 

TERRA INDÍGENA: lumiã 

(declaração de ocupação) 

GRUPO INDÍGENA: Apurinã 

LOCALIZAÇÃO: Município de Lãbrea/AM 

Senhores Ministros,...,,, 

O Grupo de Trabalho instituído na forma do Art. 39 e Parágra-

fo 19, do Dec. n9 94.945/87,ap6s examinar a proposta da Fundação Nacional do 

• índio sobre a definição dos limites da Terra Indígena TUMIA, localizada no MU 

nicípio de Lábrea, no Estado do Amazonas, vem apresentar o seu Parecer, obser 

vadas as disposições da Lei 6001/73, consideradas as determinações do retroci 

tado Decreto. 

I - CONSENSO HISTgRICO  

Os índios APUR1NÃ, pertencentes ao tronco lingUístico Aruak, 

habitam desde tempos imemoriais a bacia do rio Purus. Através de múltiplas fon 

tes bibliográficas tem-se conhecimento de que, ao longo de toda a sua exten 

são e de seus tributários, localizavam-se várias nações indígenas, falando qua 

410 	
renta ou mais dialetos, totalizando população estimada em 40.000 pessoas (Anto 

nio Pereira Labre). Dessas, algumas desapareceram completamente, enquanto ou 

tras resistiram bravamente, como os APURINA que, graças ao seu caráter guerrei 

ro, souberam impor-se ao invasor, mantendo sua auto-determinação; consequente 

mente não se sujeitaram, como muitos, 7.1 prática dos "descimentos", para serem 

utilizados como mão-de-obra escrava necessária ao sistema econômico que se ins 

talava na Amazônia, baseado na extração das "drogas do sertão", sob a autorida 

de do póder temporal da Igreja, mais preocupada em consolidá-lo definitivamen 

te do que converter aqueles gentios ã fé' cristã, missão que lhe foi atribuída 

pela Coroa Portuguesa. 

Convém salientar que o caráter guerreiro dos APUR1NÃ não 

era dirigido somente contra o "invasor", mas também contra grupos 	indígenas 

inimi s que com eles dividiam o mesmo habitat. A guerra para o povo APURINÃ, 

a 
	

ser uma qu 	olítica, desempenhava importante função em sua estru 
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tura social, através dos combates inter e extra-tribais. Dessa maneira, a guer 

ra traduzia mais a afirmação da supremacia masculina dentro de sua organizac5o 

do que um fim em si mesmo, como pensavam os viajantes da época, os primeiros a 

vislumbrar o aspecto contínuo dos grupos indígenas que povoavam e que ainda po 

voam, de forma esparsa, o rio Purus e seus tributários. 

Originalmente, as expedições determinadas pelo governo 	impe 

rial tinham a missão de descobrir um istmo que ligasse o rio Purus ao Madeira, 

a fim de integrar os atuais Estados do Amazonas e Mato Grosso ã Bolívia, viabi 

lizando assim a produção amazOnica. A primeira expedição, datada de 1861 e co-

mandada por Manoel Urbano, propôs-se ã consecução de tal objetivo, tendo alcan 

çado trechos do Purus e afluentes nunca dantes navegados por não-índios, depa 

rando-se a partir do afluente Ituxi com 17 aldeias Apurinã e 02 Jamimady. 

II - AREA PROPOSTA PELA FUNAI  

A proposta de área apresentada pelo Grupo de Trabalho instituí 

do pela Portaria N9 1481/86, com superfície de 124.000 ha., e perímetro aproxi 

mado de 350 km foi definida, após o levantamento realizado pela Equipe Técnica 

- Portaria N9 0583/88, e estudos realizados pela FUNAI e SG/CSN, resultando na 

proposta de área com superfície de 66.000 ha, e perímetro aproximado de 120 km. 

Essa área ficará associada ao sul com a Floresta Nacional Se 

patini e a leste com a Floresta Nacional Acimã, que representarão um 	espaço 

adicional a ser utilizado pela comunidade indígena, um anteparb 	voltado 

para a proteção dos limites e dos mananciais. 

A área engloba a bacia do médio Tumiã, onde se localizam 	os 

índios, abrangendo a área efetivamente utilizada pela comunidade para ativida 

des de caça, pesca, coleta e extrativismo. 

III - SITUAÇÃO AAUAL  

Dentro do perímetro delimitado para a comunidade de Tumiii exis 

tem três famílias de não-índios, cujas benfeitorias foram orçadas em 599,62 OrrNs. 

O reassentamento dessas famílias em Projeto de Extrativismo do 

M1RAD consta na Programação do Projeto de Proteção ao Meio Ambiente e Comunida 

des Ind.genas - PMACI. 

A dem cação e regularização fundiária dessa área fazem parte 

de compromissos do Gov 

vimento - BID. 

sileiro junto ao Banco Interamericano de Desenvol 

ctd- (çj) 
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IV - CONCLUSÃO 

De todo o exposto, considerada a imemorialidade da ocupa-

ç5o indígena. a situaç5o atual em que se encontram as terras que coustitHem 

a ÁREA INDÍGENA 1111¼11A, fios termos do lIec. 	9,1.9,1b/87 e da Portai ia 

0520/88, e tendo em vista o interesse palico e o interesse inntena, o Cru 

po de Trabalho submete o presente i decis5o superior de Vossas Excelências, 

opinando pela aprovação da proposta da FUNAI, na confonaidade do mapa 	. e 

memorial descritivo anexos a este parecer. 
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PARECER N9 t7.05-  /88 - GT INIERMINISIERIAL DEC. N9 94.945/87 

TERRA INDÍGENA: São Pedro-Sepatini 

(declaração de ocupação) 

GRUPO INDÍGENA: Apurinã 

LOCALIZAÇÃO: Município de Lábrea/AM 

Senhores Ministros, 

O Grupo de Trabalho instituído na forma do Art. 39 e Parágra-

fo 19,.do Dec. n9 94.945/87 apOs examinar a proposta da Fundação Nacional do 

Índio sobre a definição de., limites da Terra Indígena SÃO PEDRO-SEPATINI, 10 

calizada no Múnicípio de Lábrea, no Estado do Amazonas, vem apresentar o seu 

Parecer, observadas as disposições da Lei 6001/73, consideradas as determina 

ções do retrocitado Decreto. 

I - CONSENSO HISTÓRICO  

Os índios APURINÃ, pertencentes ao tronco lingUístico Aruak; 

habitam desde tempos imemoriais a bacia do rio Purus. Através de múltiplas fon 

tes bibliográficas, tem-se conhecimento de que, ao longo de toda a sua exten 

i são e de seus tributários, localizavam-se várias nações indígenas, falando qua 

renta ou mais dialetos, totalizando população estimada em 40.000 pessoas (finto 

nio Pereira Labre). Dessas, algumas desapareceram completamente, enquanto ou 

tras resistiram bravamente, como os APUR1NA que, graças ao seu caráter guerrei 

ro, souberam impor-se ao invasor, mantendo sua auto-determinação; consequente 

mente, não se sujeitaram, como muitos, ã prática dos "descimentos", para serem 

utilizados como mão-de-obra escrava necessária ao sistema econômico que se ins 

talava na Amazônia, baseado na extração das "drogas do sertão", sob a autorida 

de do poder temporal da Igreja, mais preocupada em consolidá-lo definitivamen 

te do que converter aqueles gentios à fé cristã, missão que lhe foi atribuída 

pela Coroa Portuguesa. 

Convém salientar que tdcttãtbr guerreiro dos APURINÃ não era 

dirigido somente contra o "invasor", mas também contra grupos indígenas inimi 

gos que com eles dividiam o mesmo habitat. A guerra para o povo APURINÃ, além 
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duzia mais a afirmação da supremacia masculina dentro de sua organização do que 

um fim em si mesma, como pensavam os viajantes da época, os primeiros a vislum 

brar o aspecto continuo dos grupos indígenas que povoavam e que ainda povoam,de 

forma esparsa, o rio Purus e seus íributários. 

Originalmente, as expedições determinadas pelo governo 	impe 

rial tinham a missão de descobrir um istmo que ligasse o rio Purus ao Madeira; 

a fim de integrar os atuais Estados do Amazonas e Mato Grosso à Bolívia, viabi 

lizando assim a produção amazônica, A primeira expedição, datada de 1861 e co 

mandada por Manoel Urbano, propôs-se à consecução de tal objetivo, tendo alcan 

çado trechos do Purus e afluentes nunca dantes navegados por não-índios, depa 

rando-se a partir do afluente Ituxi, .com-17-aldeias Apurinã e 02 Ja.manady. 

II - ÁREA PROPOSTA PELA FUNAI  

A delimitação feita pelo Grupo de Trabalho instituído pela Por .  

taria N9 1481/86, apresentou uma superfície de 27.800 ha., com perímetro aproxi 

mado de 100 km, que foi definida por estudos da FUNAI e SG/CSN, após o levanta 

mento da Equipe Técnica - Portaria n9 0583/88, que adequou-a aos termos dos De 

eretos N9s 94.945 e 94.946/87,resultand)a proposta atual, com superfície 	de 

26.500.ha. e perímetro aproximado de 105 km. 

Os limites dessa área encerram o trecho do baixo Sepatini, en 

quadrado pelos igarapés Niterói e Fortaleza, ambos afluentes da margem esquer 

da, correspondendo à área efetivamente utilizada pelos indígenas para suas ati 

vidades de caça, pesca e extrativismo. 

III - SITUAÇÃO ATUAL  

A população dessa ãrea composta de 37 pessoas. 

Foram relacionadas três famílias de não-índios a serem retira 

das da área, cujas benfeitorias foram orçadas em 600 OTNs. 

O reassentamento dessas famílias serã proposto através da Pro 

gramação do Projeto de Proteção ao Meio Ambiente e Comunidades 'Indigenas/PMACI; 

em projeto de extrativismo do MIRAD. 
IL 	 a 

A demarcação e 

deromissos do Governo Br 

vim to - BID. 

regularização fundiária dessa área fazem parte 
, 

junto ao Banco Interamericano de Desenvol, 
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IV - CONCLUSÃO  

De todo o exposto, considerada a imemorialidade da ocupação in 

dígena, a situação atual em que se encontram as terras que constituem a COLÔNIA 

INDÍGENA SÃO PEDRO-SEPATINI, nos termos do Dec. 94.946/87 e da Portaria N9 0520/ 

88, e tendo em vista o interesse público e o interesse indígena, o Grupo de Tra 

balho submete o presente à decisão superior de Vossas Excelências, opinando pela 

aprovação da proposta da FUNAI, na conformidade do mapa e memorial descritivo 

anexos a este par 

• 

• 
ilia 

e9
4 
/)L 
NIO CARLOS CARNEIRO DA SILV. 
Representante SG/CSN 

J 
epresentante/MIRAD 

• 
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PARECER N9 o?0,6 	/88 - Gf INWERMINISIERIAL DEC. N9 94.945/87 

TERRA INDÍGENA: Água Preta/Inari 

(declaração de ocupação) 

GRUPO INDÍGENA: Apurinã 

LOCALIZAÇÃO: Município de Pauini/AM 

Senhores Ministros 

O Grupo de Trabalho instituído na forma do Art. 39 e Parágra 

fo 19, do Dec. n9 94.945/87,ap6s examinar a proposta da Fundação Nacional do 

Índio. sobre a definição de limites da Terra Indígena ÁGUA PRETA/INARI, loca 

lizada no Município de Pauini, no Estado do Amazonas, vem apresentar o 	seu 

Parecer, observadas as disposições da Lei 6.001/73, consideradas as determina 

ções do retrocitado Decreto. 

I - CONSENSO HISTÓRICO  

Os índios APURINÀ, pertencentes ao tronco lingUístico Aruak, 

habitam desde tempos imemoriais a bacia do rio Purus. Através de 	múltiplas 

fontes bibliogrãficas tem-se conhecimento de que, ao longo de. toda a sua ex 

tensão e de seus tributãrios, localizavam-se vãrias nações indígenas, falando 

quarenta ou mais dialetos, totalizando população estimada em 40.000 pessoas 

(Antonio Pereira Labre). Dessas, algumas desapareceram completamente, enquan 

to outras resistiram bravamente, como os APUR1NA que, graças ao seu caráter 

guerreiro, souberam impor-se ao invasor, mantendo sua auto-determinação; con 

sequentemente não se sujeitaram, como muitos, à prática dos "descimentos",pa 

ra serem utilizados como mão-de-obra escrava necessária ao sistema econômico 

que se instalava na Amazônia, baseado na extração das "drogas do sertão", sob 

a autoridade do poder temporal da Igreja, mais preocupada em consolidá-lo de 

finitivamente do que converter aqueles gentios à fé cristã, missão que 	lhe 

foi atribuída pela Coroa Portuguesa. .1 

Convém salientar que o caráter guerreiro dos APURINA não era 

gido somente contra o "invasor", mas' também contra grupos indígenas inimi 

gos que com eles dividiam o mesmo habitat. A guerra para o.povo APURINA, além 

de ser uma questão p 	ca, desempenhava importante função em sua estrutura 



• Dri? 163, fr. Lio/ jg,5 

.02. 

social, através dos combates inter e extra-tribais. Dessa maneira, a guerra 

traduzia mais a afirmação da supremacia masculina dentro de sua organização do 

que um fim em si mesma, como pensavam os viajantes da época, os primeiros a 

vislumbrar o aspecto continuo dos grupos indígenas que povoavam e que ainda 

povoam, de forma esparsa, o rio Purus e seus tributários. 

Originalmente, as expedições determinadas pelo governo 	impx., 

rial tinham a missão de descobrir um istmo que ligasse o rio Purus ao Madei 

ra, a fim de integrar os atuais Estados do Amazonas e Mato Grosso â Bolívia, 

viabilizando assim a produção amazônica. A primeira expedição, datada de 1861 

e comandada por Manoel Urbano, propas,ses.ã...consecução,de tal objetivo, tendo 

alcançado trechos do Purus e afluentes nunca dantes navegados por não-índios, 

deparando-se a partir do afluente Ituxi com 17 aldeias APUR1NA e 02 JAMAMADY, 

afora . outros grupos, depois mencionados pela expedição comandada por Silva 

Coutinho, que relacionou seus afluentes mais importantes com os grupos indíge 

nas que os habitavam. 

- APURINA do rio Paciã, dizia ele ser a guerra "... um elemento de vida" que 

os induzia com frequência ao reencontro com os seus vizinhos, os CM/W.1M 

(CATAUIXI); 

- Pouco acima da foz do rio Sepatini, "... existe uma aldeia HYPURINAS", cir 

cwistancialmente acomunada aos PAUMIARI em defesa de seu territõrio contra 

as incursões belicosas dos QUARANAS. 

Ampliando esse aspecto, pode-se visualizar outrds afluentes do 

Purus, citados em 1868 por Chandless, geógrafo da Real Sociedade de Geografia 

010 

	

	
de Londres, que definiu as principais coordenadas astronómicas do rio Purus, 

afirmando que "... acima do rio Sepatynin (Sepatini) e deste até o rio Hyacu 

(Japu), cerca de 300 milhas (...),.ao longo deste rio estende-se a tribo Hypu 

rinãs, a mais numerosa, guerreira e formidável do rio Purus". Continua ele: 

- No "rio Auiciman (ritcimã); pequeno: tem duas malocas de Hypurinãs; 

- Rio Tomihan (Tumiã): tem malocas de Hypurinãs (...); 

- Barreiras de Quiciã: hã neste lugar uma maloca de Hypurinãs, dirigida pelo 

Tuxaua Cauacanary (que esteve em companhia de Urbano): é dócil e inteligen 

te; 

- Lago de Siarihan: regular, tem duas malocas de Hypurinãs, usa das quais fi 

ca ara o interior; 

R o Mhmoriá grande: extenso, água preta (...). Pouco acimada foz estão três 

malocas de Hypurinãs na parte superior outras tribos de Hyamamadys; 

- Lago de Mataripuá: rAul4,  tem uma maloca de Hypurinãs; 

/-íA-L._ a) 



- Rio Seruiny (Seruini): pequeno (...). Caminhando-se um dia acima da foi en 

contra-se um afluente na margem direita, onde existem duas malocas de Hypti' 

rinãs; 

- Lago de Hynahary (Inari): tem unia maloca de Hypurinãs; 

- Barreiras de Hyamerheary: daqui partem dois caminhos para o centro; o pri 

meiro conduz a duas aldeias de Hyamamadys e o segundo, ao lugar de Terrhuam 

(Pauini), onde existe uma maloca de Hypurinãs; 

- Rio Jauiny (...). Há seis malocas de Hypurinãs, até 9 dias de viagem 	rio 

acima; 

- Barreiras do Chucuriham: tem uma maloca de Hypurinãs; 

- Igarapé Anury: tem muitas malocas de Hypurinãs; caminho que conduz à maloca 

	

Cataquiry, de Hypurinãs, que fica nos campos e a oito horas de viagem 	da 

margem do Purus; 

- Barreiras do Camareté: tem uma maloca de Hypurinãs; 

- Barreiras de Cachapã: tem uma maloca de Hypurinãs; 

- Rio Hynauiny (Inauini): na foz estão duas malocas de Hypurinãs, e para o in 

tenor outras muitas Hyamamadys; 

- Maloca de Hypurinãs sobre uma barreira; 

- Barreiras de Putucunham: onde existe uma aldeia de Hypurinãs (...)". 

II - ÁREA PROPOSTA PELA FUNAI  

A área delimitada pelo Grupo de Trabalho instituído pelas Por 

tarjas N9 1347 e 1481/86, apresentava uma superfície de 138.500 ha. Entreian 

to, ap6s o levantamento realizado pela Equipe Técnica - Portaria N9 0583/88, 

que adequou a proposta aos termos dos Decretos 119s 94.945 e 94.946/87, e estu 

dos posteriores, realizados pela FUNAI e SG/CSN, ficou definida uma área com 

superfície de 100.000 ha., com perímetro aproximado de 190 km, compreendendo 

	

as áreas das aldeias São Francisco, no rio Agua Preta e Nova Esperança, 	no 

rio Inari, assegurando as terras efetivamente utilizadas por essas comunida 

des para o extrativismo, caça e pesca. 

A criação da FLONAMAMORIÁ, com superfície de 146.000 ha., as 

i 	a essa área assegura a preservação das cabeceiras dos rios Água Pre 

t  

— 
ta e Inari, propor e on. , o uma área adidional para as atividades desses indí, .x  

-- . 
genas. 
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Será firmado um convênio entre a FUNAI e o IBDF regulamentando a ad 

ministração e a fiscalização desta Floresta Nacional, de acordo com a letra b,de 

Artigo 59 do COdigo Florestal. 

III - SITUAÇÃO ATUAL  

A população indígena dessa área é composta de 95 habitantes. 

O territ6rio indígena Água Preta/Inari, considerado em sua de 

limitação atual, apresenta a existência de 20 famílias de não-índios, conforme 

a relação constante no Processo FUNAI/BSB/1831/88, cujas benfeitorias totalizam 

o valor de 3.599,91 OTNs. 

A retirada dessas famílias e o seu reassentamento eM Projeto 

de Extrativismo do MIRAD consta na programação do Projeto de Proteção ao 	Meio 
110 	Ambiente e Comunidades Indígenas - 

A demarcação e regularização fundiária dessa área fazem parte 

de compromissos do Governe Brasileiro junto ao Banco Interamericano de Desenvol 

vimento - BID. 

IV L. CONCLUSÃO  

- De todo o exposto, considerada a imemorialidade da ocupação in 

dígena, a situação atual em que se encontram as terras que constituem a COLÔNIA 

INDÍGENA AGUA PRETA/INARI, nos termos do Dec. N9 94.946/87, e da Portaria 	N9. 

0520/88, e tendo em vista o interesse público e o interesse indígena, o 	Grupo 

010 	
de Trabalho submete o presente à decisão superior de Vossas Excelências, opinan 

do pela aprovação da proposta da FUNAI na conformidade do mapa e memorial descri 

tive anexos a este parecer. 

silia 	de 	 de 1988. 

tOk. 	ohmbli 

54NIO CARL S CARNEIRO 	SILVA 

Niluy/1 - 

1; Representante SG/CSN 

DI(aIVEftOA 4 B . 

t V , 
B.. 

/ 

epresentante/MIRAD 
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PARECER N9 gef 	/88 - GF INFERMINIS1ERIAL DEC. N9 94.945/87 

TERRA INDÍGENA: Camadeni 

(declaração de ocupação) 

GRUPO INDÍGENA: Jamamadi 

LOCALIZAÇÃO: Município de Pauini/AM 

Senhores Ministros, 

O Grupo de Trabalho instituído na forma do Art. 39 e Parágrafo 

19, do Dec. n9 94.945/87,ap6s examinar a proposta da Fundação Nacional do 	In 

dio sobre a definição dos limites da Terra Indígena CAMADENI, localizada no Mu 

nicípio de Pauini, no Estado do Amazonas, vem apresentar o seu Parecer, observa 

das as disposições da Lei 6.001/73, consideradas as determinações do retrocita 

do Decreto. 

I - CONSENSO HISTMICO  

Durante séculos o Purus se constituiu em refúgio tranquilo pa 

ra milhares de índios habitantes de seu vale, de vez em quando apenas conturba 

do pelas guerras intertribais. Lá viviam grupos indígenas variados como os Yama 

madi, os Paumari, Katawixi, Purupuru, Mura, Yuma, Yubéri e, destacando-se pela 

belicosidade, os Apurinã. 

A partir de meados do século XIX, no entanto, essa tranquilida 

de começa a turbar-se, pela chegada das frentes colonizadoras pioneiras, para 

desmoronar com a penetração maciça e agressivc da frente extrativista à 	cata 

da borracha. Assim chegaram as doenças, os trabalhos forçados, a dispersão e fu 

ga em busca de outros refúgios ... 

Ao contrário dos Apurinã, os Jamamadi (ou Kanamati) eram consi 

derados habitantes das terras firmes e não índios de rio, dedicando-se ã agri 

cultura, ã caça e muito pouco ao comércio, e que buscavam fugir de toda forma 

do contato com os ditos civilizados (Chandless, 1868; Labre, 1872). 

Jamamodi, segundo o relatOrio de identificação/delimitação da 

Área Indígena Igarapé Capana, é denominação genérica aplicada a diversos grupos 

Deni que ocupavam as regiões centra's dos rios Xeruã, Cuniuã, Mamoriá, Pauini, 

Inauini, Kapana e seus af 	Aqui se incluem, portanto, os Kamade- 

c2 1 
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A arregimentação do braço indígena na área do Purus por 	parte 

dos recém-chegados - nordestinos, principalmente - foi ao extremo danosa para 

a cultura tribal e para o indivíduo indígena em si, desfigurando-se os costumes 

e tradições peculiares a cada sociedade nativa, a língua, a religião, a 	famí 

lia. Muitos desapareceram na voragem dos acontecimentos. Muitos foram mortos. 

Perdeu-se a memOria histórica à custa da opressão e da violência exercida con 

tra o índio. 

Ao iniciar-se o século XX foram os Jamamadi visitados por Joseph 

Beal Steere, que Ode verificar a influencia nefasta do sarampo a grassar entre 

eles, morrendo cerca de 75% de sua população. 

Deixados â sua própria sorte os Jamamadi e Jarawara s6 	tornam 

a aparecer nas páginas do indigenismo oficial em tempos recentes, embora 	sua 

.111 ler 	
presença secular na região até os dias atuais seja incontestável. Culpado pela 

situação é o próprio indigenismo oficial - SPI e FUNAI -, que por omissão 	ou 

falta de recursos humanos e financeiros deixou tais índios â margem da tutela 

do Estado. 

Como notícias mais atuais, frutos de estudo histõrico e antropo 

lógico, pode-se dizer que "os Jamamadi localizados entre a área dos Piranhas e 

Mamorig-Mirim (Mamoriazinho) subdividem-se em: Jarawara, Kanamati e Banawã - 

Yafi" (P/F/B/1638/88 fls.45). 

II - ÁREA PROPOSTA PELA FUNAI  

A área delimitada inicialmente pelo Grupo de Trabalho designado • 

	

	
pela Portaria N9 1481/86, com superfície de 151.200 ha., foi redefinida após o 

levantamento da Equipe Técnica - Portaria n9 0583/88, e estudos posteriores da 

FUNAI e SG/CSN, passando para uma superfície de 70.000 ha. e perímetro aproxima 

do de 135 km, englobando as malocas uni-familiares que se localizam na margem 

direita do rio Mhmorig, entre os igarapés Duque e Farrahã. 

Corresponde à área efetivamente utilizada por essa 	comunidade 

para o extrativismo, a caça e a pesca, à margem direita do rio MamoTig, razão 

pela qual este rio apresenta o limite leste dessa grea. 

Associada a essa área, será criada a FLONA WMORIÃ, com superfi 

cie de 146.000 ha., que além de constituir um território adicional para usufru 

to da 	idade, assegurara a proteção territorial e a preservação da 	quase 

de da região compreendid 	tr os rios Mamoriá e Purus. 
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111 - SITUAÇÃO ATUAL  

A população indígena dessa grea é composta de 54 pessoas. 

Não existem invasores não-índios a serem reassentados. 

A demarcação e regularização dessa área fazem parte de compro 

missos do Governo Brasileiro junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento 

/B10. 

IV - CONCLUSÃO 

De todo o exposto, considerada a imemorialidade da ocupação 

indígena, a situação atual em que se encontrmn as terras que constituem a ÃREA 
• INÚIGENA CAMADENI, nos termos do Dec. n9 94.940/87 e da Portaria n9 0520/88, e 

010 	tendo em vista o interesse público e o interesse indígena, o Grupo de Trabalho 

submete o presente ã decisão superior de Vossas Excelências, opinando 	pela 

aprovação da proposta da FUNAI, na conformidade do mapa e memorial descritivo 

anexos a este parecer. 

,/-- Bras ia, -"ff)  de 	 de 1988. 

2 	/ -7 
• , 	• 

MUNI() CARLOS CARNEIRO DA SILVA 
Representante SG/CSN 

Ç---1:WROI\IstalbNIE jR0 UE,ARAÚJO 
_n_ 

Representante! FUNAI 

„çç 
Representante/MIRAD 
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PARECER N9 	 /88 - GT INTERMINISTERIAL DEC. N9 94.945/87 

TERRA INDÍGENA: Guajahã 

(declaração de ocupação) 

GRUPO INDÍGENA: Apurinã 

LOCALIZAÇÃO: Município de Pauini/AM 

Senhores Ministros, 

O Grupo de Trabalho instituído na forma do Art. 39 e Pará 

grafo 19, do Dec. n9 94.945/87,ap6s examinar a proposta da Fundação Nacional 

do Índio sobre a definição dos limites da Terra Indígena GUAJAHA, localizada 

no Município de Pauini, no Estado do Amazonas, vem apresentar o seu Parecer, 

observadas as disposições da Lei 6.001/73, consideradas as determinações do 

retrocitado Decreto. 

I - CONSENSO HISTÓRICO  

Os índios APURINÃ, pertencentes ao tronco lingUístico Aruak, 

habitam desde tempos imemoriais a bacia do rio Purus. Através de 	múltiplas 

fontes bibliográficas, tem-se conhecimento de que, ao longo de toda a sua ex 

tensão e de seus tributarios, localizavam-se varias nações indígenas, falando 

quarenta ou mais dialetos, totalizando população estimada em 40.000 pessoas 

(Antonio Pereira Labre). Dessas, algumas desapareceram completamente, enquan 

to outras resistiram bravamente, como os APURINÃ que, graças ao seu caráter 

guerreiro, souberam impor-se ao, invasor, mantendo sua auto-determinação; con 

sequentemente não se sujeitaram, como muitos, à pratica dos "descimentos",pa 

ra serem utilizados como mão-de-obra escrava necessária ao sistema econômico 

que se instalava na Amazônia, baseado na extração das "drogas do sertão", sob 

a autoridade do poder temporal da Igreja, mais preocupada em 	consolidá-lo 

definitivamente do que converter aqueles gentios à fé cristã, missão que lhe 

foi atribuída pela Coroa Portuguesa. 

Convém salientar que o carãter guerreiro dos APURINA .não 

era dirigido somente contra o "invasor", mas t em co tra grupos indígenas 

inimigo 	e com eles dividiam o mesmo habitat. /, ura para o povo APURINÀ, 
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- Lago de Siarihan: regular, tem duas 1 

ca para 	erior • 

e Hypurinãs, uma das quais fi 
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além de ser uno questão política, desemenhava importante função em sua estru 

tura social, através dos combates inter e extra-tribais. Dessa maneira, 	a 

guerra traduzia mais a afirmação da supremacia masculina dentro de sua organi 

zação do que um fim em si mesma, como pensavam os viajantes da época, os pri 

meiros a vislumbrar o aspecto contínuo dos grupos indígenas que povoavam 	e 

que ainda povoam, de forma esparsa, o rio Purus e seus tributãrios. 

Originalmente as expedições determinadas pelo governo ia 

penal tinham a missão de descobrir um istmo que ligasse o rio Purus ao Mádei 

ra, a fim de integrar os atuais Estados do Amazonas e Mato Grosso à Bolívia, 

viabilizando assim a produção amazônica. A primeira expedição, datada de 1861 

e comandada por Manoel Urbano, propôs-se à consecução de tal objetivo, tendo 

alcançado trechos do Purus e afluentes nunca dantes navegados por não-índios, 

deparando-se a partir do afluente Ituxi com 17 aldeias APURINft e 02 JIMMY, 

afora 	outros grupos, depois mencionados pela expedição comandada por Silva 

Coutinho, que relacionou seus afluentes mais importantes com os grupos indíge 

nas que os habitavam. 

- APURINA do rio Paciã, dizia ele ser a guerra "... um elemento de vida" que 

os induzia com frequência ao reencontro com os seus vizinhos, os COTAMIXI 

(CATAUIX1); 

- Pouco acima da foz do rio Sepatini, "... existe uma aldeia HYPURINÃS", cir 

cunstancialmente acomunada aos PAUMARI em defesa de seu territOrio contra 

as incursões belicosas dos QUARANÃS. 

Ampliando esse aspecto, pode-se visualizar outros afluentes 

do Purus, citados em 1868 por Chandless, ge6grafo da Real Sociedade de Geogra 

fia de Londres, que definiu as principais coordenadas geogrãficas astronômi 

cas do rio Purus, afirmando que "... acima do rio Sepatynin (Sepatini) e des 

te até o rio Hyacu (Japu), cerca de 300 milhas 	ao longo deste rio es 

tende-se a tribo Hypurinãs, a mais numerosa, guerreira e formidãvel do rio Pu 
rus". Continua ele: 

- No "rio Auiciman (Acimã); pequeno: tem duas malocas de Hypurinãs; 

- Rio Tomihan (rumiã): tem malocas de Hypurinãs (...): 

- Barreiras de Quiciã: há neste lugar uma maloca de Hypuriniis, dirigida pelo 

Tuxaua Cauacanary (que esteve em companhia de Urbano): é dõcil e inteligen 



ROMERO JUCÃ FILHO 
Coordenador/Gil 

a: 	'0" 
RENATO D'ALMEIDA LEONI 
Representante/MINTER 

dOb 
Representante/MIRAD 

.141 O 

D 1-1? 6 3 i i) . 98/ 
• 

II I - SITUAÇÃO ATUAL  

A população indígena dessa Íirea é composta de 58 pessoas. 

Foram constatadas duas famílias não-indígenas inclusas no pe 

rímetro da área, cujas benfeitorias somam o valor de 199,64 OTNs. 

A retirada dessas famílias e o seu reassentamento em Projeto 

de Extrativismo do MIRAD, consta na programação do Projeto de Proteção ao Meio 

Ambiente e Comunidades Indígenas - PMAC I . 

A demarcação e regularização fundiária dessa área fazem parte 
de compromissos do Governo Brasileiro junto ao Banco Interamericano de Desenvol 

vimento - BID. 

IV - CONCLUSÃO 

De todo o exposto, considerada a imemorialidade da ocupação 

indígena, a situação atual em que se encontram as terras que constituem a COLO 

NIA INDÍGENA GUAJAHÃ, nos termos do Dec. n9 94.946/87 e da Portaria n9 0520/88, 

e tendo em vista o interesse publico e o interesse indígena, o Grupo de Traba 

lho submete o presente à decisão superior de Vossas Excelências, opinando pela 

aprovação da proposta da FUNAI, na conformidade do mapa e inewri ai 	descritivo 

anexos a este parecer. 

ftWe--1.„¡Le e 1988. 

S RONALDO MONT "GRO Dr12a10 
Represpntante/FUNAI 

,/ 	.í
; 

ANTONIO CARLOS CARNEIRdDA SILVA 
Representante Sd/CSN 
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TERRA INDnENA: SEPATINI 

(declaração de ocupaç:io) 

nRuro TtlnlENA: APHRINÃ 

LOCALIZAÇÃO: Município de Lábea/AM 

Senhores Ministros, 

O Grupo de Trabalho instituido na forma do Art. 

39 e Paragrafo 19, do Dec. n9 94.945/87,apos examinar a propos 

ta da Fundação Nacional do Indio, sobre a definição de limites 

da Terra Indlgena SEPATINI, localizada no Município de 1rea, 

no Estado do Amazonas, vem apresentar o seu Parecer, oberva - 

das as disposiç5es da Lei 6001/73, consideradas as determina 

çSes do retrocitado Decreto. 

- CONSENSO HISTÓRICO 

Os ifi'dios APURINÃ, pertencentes ao troncn lin - 

gnistico Aruak, habitam desde tempos imemoriais a bacia 	do 

rio Purus. Atraves de milltiplas fontes bibliogre4ficas tem -se 

conhecimento de que, ao longo de toda a sua extensão de 	seus 

tributários, localizavam-se v,Irias naçSes indigenas, 	falando 

quarenta ou mais dialetos, totalizdndo populaço e!;timddd 	em 

40.000 pessoas (Antonio Pereira Labre). Dessas, algumas desapa 

receram completamente, enquanto outras resistiram bravamente , 

como os APURINÃ que, graças ao seu ear,..aer guerreiro, ,:oul,v ram 

impor-se ao invasor, mantendo sua auto-determinação; c(aisequen 

temente não se sujeitaram, como muitos, ã prãlica dos "dr.sei - 

me os 	para serem utilizados como mão-de-obra escrava neuessã 

• 

• 
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na 	extração das "drogas do 5ert5o", 	autorid 1d- 1, wh, 

tmPora1  da lrreja,mais preocupill em eo1 	11d,"1 -1,, 

mente do que converter aqueles 'gentios i fg cristã, vi 

que lhe foi atribuida pela Coroa Portuguesa. 

C(1,1\•(":111 	'',11 i(•111 
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APURINÃ não era dirigido somente contra o "invasor", mas I 

be'm contra grupos indigenas inimigos que com eles dividiam 

mesmo habitat. A guerra patt o povo APURINÃ, alem de ser 	lin I 

questão politica, desempenhava importante função em sua ef- t, u- 

tura social, atravs dos eombates inter e extra-tribais. h. 	.a 

maneira, a guerra traduzia mai:; a afirmaç:io da nupri.mayia mi-- 
41 	culina dentro de sua organização do que um fim em si me,:m 

como pensavam os viajantes da e-_poca, os primeiros a vistumlral 

o aspecto continuo dos grupos indígenas que povoavam e que ain 

da povoam, de forma esparsa, o rio Purus e seus tribut(Iri,)s. 

Originalmente as expediçoes determinadas pelo 

governo imperial tinham a missão de descobrir um istmo que li- 

gasse o rio Purus ao Madeira, a fim de integrar os 	atuais 

Estados do Amazonas e Mato Grosso ã Bolivia, viabilizando as-

sim a produção amaznica. A primeira expediç7m, datada de 1Phl 

e comandada por Manoel Urbano, propõs-se a consecução tal nble 

tivo, tendo alcançado trechos do Purus e afluentes nunca dan - 

tes navegados por.não-indios, deparando-se a pari ir do afluen-

te Ituxi. com  17 aldeias Apurinã e 02 Jamamady. 

II - ÃREA PROPOSTA PELA FUNAI  

Área delimitada pelo Grupo de Trabalho designa-

do pela Portaria 119 1481/86, com superficie de 4].0u0 ha. 

perímetro aproximado de 95km, englobando parte do tr.d.,.!h() 

dio do Rio Sepatini, onde se localiza a aldeia Terra dos Mtea- 

cos, composta de 27 habitantes. Essa área assegura as 	terras 

necessárias e suficientes para as suas atividades de extrati - 

vis 	aça e pesca, referem- 	la Equipe Tecnica constitui 
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da pela Portaria n9 0583/88. 

Essa c;rea estarã.  associada em seus limites Oeste e 

Leste, âs florestas Nacionais Sepatini e Acima, com 314.000 ha, e 

61.000 ha respectivamente, que constituirão um espaço adicionai pa 

ra usufruto da comunidade e um anteparo concreto para a sua prote-

ção fisica e ambiental. 

III - SITUAÇÃO ATUAL 

Não existem invasores não-indios inclusos no perime 
. 

tro dessa area e sua demarcação antecedera os possivels fluxos mi- 
. 

gratgrios nos proximos anos. 

A demarcação e regularização fundiria dessa 	area 

fazem parte de compromissos do Governo junto ao Banco Interamerica 

no de Desenvolvimento - BID. 

IV - CONCLUSÃO 

De todo o exposto, considerada a imemorialidade da 

ocupação indigena, a situação atual em que se encontram as ter - 

ras que constituem a ÁREA INDÍGENA SEPATINI, nos termos do Dec.n9 

94.946/87 e da Portaria n9 0520/88, e tendo em vista o interesse 

pG 'oeointeresse indigena, 	Grupo de Trabalho submete 	o 

eer/I  
resente a decisão 	sup 	de 	Vossas 	Excel'encias 	5 

• 

• 
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Coordenador/Gr 

Presidente da 
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opinando pela aprovação da proposta da FUNAI, na conformidade do mapa e IlleM0 

rial descritivo anexos a este parecer. 

Brasilia,./(-; 'de 	.'é. 't'-"r“,citt)"' de 1988. 

c;:‘2-R 	. 
---At -RONALDO M0NTF-NEGRO--13r ARACU° 

Representante! FUNAI 

,/ 	 - 	. ,/ 

#1, 	 • -7 C. -- 	• 

jNTONIÓ CARLO, CARNEIRO -bA S 

Representante SG/CSN ' 

•  
Ru 

Representante/MIRAD 

fa,  
Fte0 D'ALMEIDA LEONI 

Representante/MINTE 
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PARECER N9 n.c110 	/88 - GT INIEMI NESTERI AI, DEC. 94.945/87 

TERRA INDÍGENA: Alto Purus 

(declaração de ocupação) 

GRUPO INDÍGENA: Kaxinawã e Kulina 

LOCALIZAÇÃO: Mun. de Malioel Urbano/AC 

Senhores Ministros, 

O Grupo de Trabalho instituído na forma do Art. 39 e Parágrafo 

411 	19, do Dec. n9 94.945/87, ap6s examinar a proposta da Fundação Nacional do rn 
dio sobre a definição dos limites da Terra Indígena ALTO PURUS, localizada no 

Município de Manoel Urbano, no Estado do Acre, vem apresentar o seu 	Parecer, 

obserVadas as disposições da Lei 6.001/73, consideradas as determinações do re 

trocitado Decreto. 

• 

1 - CONSENSO HIST6RICO  

Nessa área vivem dois grupos indígenas: os Kulina, do tronco 

	

lingUístico Aruak e os Kaxinawã, do tronco lingUistico Pano, totalizando 	uma 

população de 846 pessoas. 

	

Os Kulina se auto denominam Madiha, e a área Alto Purus 	não 

constitui o seu territ6rio original. Formavam um dos grupos indígenas mais im 

portantes da região do alto Envira, Tarauacã, Jordão e Breu. Viviam entre o bai 

xo Tarauacá e GregOrio e, principalmente', no rio Eiru e seus afluentes (GRUBB, 

1927:101). 

Havia portanto dois territOrios Kulina: no vale do rio Juruá, 

desde a foz do GregOrio até o Xiruã (constatados pelos viajantes Francis de Cas 

telnau, Lewis Herndon, Lardner Gibbon e William Chandless; o outrc grupo estava 

entre os rios Envira e Tarauacã, segundo Rivet e o Padre francês Tastevin. Por 

volta de 1890 esse segundo grupo abandonou essa região e instalou-se na foz do 

rio GregOrio e ao longo do rio Eiru, no vale do Juruã. 

Com a queda do valor econOmico da borracha e o consequente es 

vaziaipeto dos seringais os Kulina proct 	lovamente o interior das matas e 

ceiras dos rios. 
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Na década de 30 desse século. os Kulina chegaram ao Alto Pu 
rus e rio Chandless. 

Essa região, antes de ser território Kulina, foi habitada pe 

los Maniteneris, que af foram encontrados por Willan Chandless,e pelos Katia 

nas, no século passado. 

Quanto aos Kaxinawá, sua ida ao alto Purus é mais recente, no 

ano de 1972 aproximadamente, depois de passarem por diversos seringais. Os 

Kaxinawá da Aldeia Fronteira vieram dos seringais Nova Olinda e Porto Rubin 

no rio Envira, passando pelo seringal Vista Alegre, no mesmo rio. Os índios 

da aldeia Recreio e igarapé Paumari são oriundos do lugarejo Santa Rosa, no 

rio Purus, fronteira do Brasil com õ Peru. 

II - PROPOSTA DE ÁREA DA FUNAI  

A primeira delimitação da área do Alto Purus foi realizada em 

1977 pelo antropólogo Noraldino Cruvinel, apresentando uma proposta de 	03 

(três) áreas distintas: a área Maronawa com 39.000 ha., a área Fronteira com 

12.500 ha, e a grea Santo Amaro com 54.000 ha. aproximadamente. 

Em novembro de 1980 o então chefe do PI Alto Purus,josé Luis 

Alves de Souza, enviou um relatório contendo as reivindicações da comunidade 

no tocante â expansão e união das três áreas como forma de garantir um único 

territOrio para os Kulina e Kaxinawá. 

O Grupo de Trabalho constituído pela 1TE N9 031, de 14.09.82 

endossou a reivindicação dos índios, considerando a área como necessária ã 

sobrevivência econômica e cultural dessas duas comunidades, levando em consi 

deração suas regiões de extrativismo de seringa e as áreas de caça e pesca. 

Essa proposta foi confirmada pela Equipe Técnica 	designada 

pela Portaria PP N9 0583/88, que adequou-a aos Decretos N9 94.945/87 e 94946 

/87, e da Portaria N9 520/88, classificando-a como ÁREA INDÍGENA, com 	uma 

superfície de 290.000 ha. e um perímetro aproximado de 400 km. 

III - &MAÇÃO ATUAL  

Dentro do perímetro delimitado existem 10 famílias, cujo levan 

----gt  
am nto das benfeitorias en tra se relacionado no Processo FUNAI/BSB/0227/ 

82 , totalizando 404,8 OTNs. 
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Coordenador 

Presidente da NAI 
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A retirada dessas famílias e o seu reassentwnento em Projeto 

de Extrativismo do MIRAD, consta na programação do Projeto de Proteção ao 

Meio Ambiente e Comunidades Indígenas - PMACI. 

A demarcação e regularização fundiria dessa grea fazem par 

te de compromissos do Governo Brasileiro junto ao Banco Interzuncric;mo de 

Desenvolvimento - BID. 

IV - CONCLUSÃO 

De todo o exposto, considerada a imemorialidade de ocupação 

ingiram, a situação atual em que se encontram as terras que constituem a 

ÃREA INDÍGENA ALTO PURUS, nos termos do Dec. n9  94.946/87, Artigo I,Item I, 

e Portaria n9  0520/88, e ainda tendo em vista o interesse pablico e 	o 

interesse indígena, o Grupo de Trabalho submete o presente à decisão su-

perior de Vossas Excelências, opinando pela aprovação da proposta da IUNA1, 

na confonnidade do mapa e memorial descritivo anexos a este parecer. 

Brasília,Iffde t'í;e2CJI.Pc.fr-  de 1988. 

)vt. 
É RONALDO MONTEN RO DE.AltdJO 

Represent e/FUNAI 

/;, 	 (-- 
3' 	"7 

Amasno CARLO CARNEIRO DA 31LVA 

Representante SG/CSN 

1 J Ikcftá? )01AW kOl)
4,0I/  

e  ( tpresentante/MIRAD 

ue 
RENATO D'ALMEIDA LEO 

Representante/M rER 



dirigido somente contra o "invasor", mas também contra grupos indígenas 

4.5  
Convém salientar que o caráter guerreiro dos APUR1NA não era 

inimi 
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PARECER N9 0t20 	/88 - Gf INfERM1NISTE1IAL PEC. N9 94.945/87 

TERRA INDÍGENA: Cl R EQUIQEJI 

(declaração de ocupação) 

GRUPO INDrGENA: Atm r inã 

LOCAL! ZAÇA0 : Mun ic ri) 10 de Lai) rca / AM 

Senhores Ministros, 
• • ,0•11 

O Grupo de Trabalho instituído na forma do Art. 39 e Parágrafo 

19, do Dec. n9 94.945/87,ap6s examinar a proposta da Fundação Nacindi do índio 

sobre a definição dos limites da Terra Indígena miquiQui, locali-ada no Múni 

cípio Lábrea, no Estado do Amazonas, vem apresentar o seu Parecer, observadas 

as disposições da Lei 6.001/73, consideradas as determinações do retrocitado De 

creto. 

I - CONSENSO HISTóRICO  

• Os índios APURINÁ, pertencentes ao tronco lingUístico Aruak, 

habitam desde tempos imemoriais a bacia do rio Purus. Através de múltiplas fon: 

tes bibliográficas tem-se conhecimento de que, ao longo de todv a sua extensão, 

e de seus tributários, localizavam-se varias nações indígenas, 'falando quarenta 

ou mais dialetos, totalizando população estimada em 40.000 pessoas (Antonio Pe 

reira Labre). Dessas, algumas desapareceram completamente, enquanto outras re 

sistiram bravamente, como os APURINA que, graças ao seu caráter guerreiro, sou 

beram impor-se ao invasor, mantendo sua auto-determinação; consequentemente,não 

se sujeitaram como muitos, à prática dos "descimentos", para serem utilizados 

como mão-de-obra escrava necessária ao sistema econômico que se instalava 	na 

Amazônia, baseado na extração das "drogas do sertão", sob a autoridade do poder 

temporal da Igreja, mais preocupada em consolidá-lo definitivamente do que con 

verter aqueles gentios à fé cristã, missão que lhe foi atribuída pela Coroa Por 

tuguesa. 

1e com eles dividiam o mesmo habit t. A guerra para o povo APURINA, além 

r uma questão política, desempenhrportante função em sua 	estrutura 
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social, através dos combates inter e extra-tribais. Dessa maneira a guerra tra 

duzia mais a afirmação da supremacia masculina dentro de sua organização do que 

um fim em si mesma, como pensavam os viajantes da época, os primeiros a vislum 

brar o aspecto contínuo dos grupos indígenas que povoavam e que ainda povoam, de 

forma esparsa, o rio Purus e seus tributários. 

Originalmente,. as expedições determinadas pelo governo imperial 

tinham a missão de descobrir um istmo que ligasse o rio Purus ao Madeira, a fim 

de integrar os atuais Estados do Amazonas e Mato Grosso â Bolívia, viabilizando 

assim a produção amazOnica. A primeira expedição, datada de 1861 e comandada por 

Manoel Urbano, propôs-se à consecução de tal objetivo, tendo alcançado trechos 

do Purus e afluentes nUnca dantes naVégãdbbit ião-índios, deparando-se a par 

tir do afluente Ituxi com 17 aldeias Apurinã e 02 Jamantady. 

II - ÁREA PROPOSTA PELA FUNAI  

As primeiras informações sobre essa área foram colhidas pelo an 

tropélogo Celso Lourenço que manteve contato com os índios, na cidade de Lábrea 

e sugeriu a delimitação de 100.000 ha. A Equipe Técnica designada pela Portaria 

N9 0583/88 esteve na área, para adequar a proposta aos termos dos Decretos N9s 

94.945 é 95.946/87, e constatou a existência de 37 indígenas nessa 	localidade 

e, apés estudos realizados pela FUNAI e SG/CSN, definiu-se um 	com a área 	superfí 

cie de 38.500 ha., e perímetro aproximado de 88 km. 

A área engloba a porção de terra situada na confluência do rio 

Ciriquiqui e do Igarapé Socorro, às margens do qual localiza-se a aldeia União. 

010 	 Os limites encerram a área efetivamente utilizada por essa comu 

nidade para as suas atividades de extrativismo, caça e pesca. 

Essa área estará totalmente envolvida por twki Estação Eçológiea 

da SEMA, que lhe assegurará uma situação privilegiada no tocante 	preservação 

do ecossistema 

III - SITUAÇÃO /MAL  

Não existem invasores não-à:radies no perímetro dessa área. 

Sua demarcação e regul riza ao fazem parte de compromissos do 

Governo Brasileiro junto ao Banco Inte 
	

cano de Desenvolvimento - BID. 
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70Sr RONALDO MONT ,NEGRO-IYE ARAÚJO 

Repres,, nte/FUNA I 
SOHERO JUCÁ FILHO 
Coordenador/G 

nuro D'ALMEIDA LEON1 
Representante/MINFER 

IV - CONCLUSÃO  

De todo o exposto, considerada a imemorial idade da ocupação in 

dígena, a situação atual em que se encontram as terras que constituem a COLÔNIA 

INDÍGENA CIRIQUIQUI, nos termos do Dec. n9 94.946/87 e da Portaria n9 0520/88, e 

tendo em vista o interesse indígena, o Grupo de Trabalho submete o presente 
	

à 

decisão superior de Vossas Excelercias, opinando pela aprovação da proposta da 

FUNAI, na conformidade do mapa e mcmorial descritivo anexos a este parecer. 

ANTONI CARLO 	

ii ,- . 11,1)  
aRNEIRCVDA spxpl 

Representante SG/CSN 

• 
'pre:gante/M1RAD 

J 6UI 014W 
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PARECER E2  2/é2 	/88-GT INTERMINISTERIAL DEC.W")4.(145/P7 

TERRA INDÍGENA: ACIMA 

(declaração de ocupação) 

GRUPO INDÍGENA:Apurinã 

LOCALIZAÇÃO: Município de Libra/AM 

Senhores Ministros, 

O Grupo de Trabalho instituído na forma do Art.3q 

e Parágrafo 12, do Dec. n2  94.945/87, após examinar a proposta 

da Fundação Nacional do Índio sobre a definição de 	limites 

da Terra Indígena ACIMA, localizada no Município de Lábrea, no 

Estado do Amazonas, vem apresentar o seu Parecer, observadas as 

disposições da Lei 6001/73, consideradas as determinações 	do 

retrocitado Decreto. 

I - CONSENSO HISTÓRICO 

Os índios APURINA, pertencentes ao tronco 	lin- 

gUistico Aruak, habitam desde tempos imemoriais a bacia 	do 

rio Purus. Através de múltiplas fontes bibliográficas 	tem-se 

conhecimento de que, ao longo de toda a sua extensão 	e 	de 

seus tributários, localizavam-se várias naçOes indígenas, 	fa- 

lando quarenta ou mais dialetos, totalizando população estimada 

em 40.000 pessoas ( Antonio Pereira Labre). Dessas, algumas de- 

sapareceram completamente, enquanto outras resistiram 	brava - 

mente como os APURINÃ que, graças ao seu caráter 	guerreiro , 

souberam impor-se ao invasor, mantendo sua auto-determinação ; 

• 

à 
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prática dos"descimentos" , para serem utilizados como mão-de-

obra escrava necessária ao sistema econômico que se instalava 

na Amazonia, baseado na extração das"drogas do sertão", 	sob 

a autoridade do poder temporal da Igreja,mais preocupada 	em 

consolidá-lo definitivamente do que converter aquele gentios 

à fé cristã, missão que lhe foi atribuída pela Coroa Portugue 

sa. 

Convém salientar que o caráter guerreiro 	dos 

APURINÃ não era dirigido somente contra o "invasor", mas tam- 

bém contra grupos indígenas inimigos que com eles dividiam 	o 

• 
mesmo habitat, A guerra para o povo APURINÃ, além de ser uma 

questão política, desempenhava importante função em sua estru-

tura social, através dos combates inter e extra-tribais. Dessa 

maneira, a guerra traduzia mais a afirmação da supremacia mas-

culina dentro de sua organização do que um fim em si mesma , 

como pensavam os viajantes da época, os primeiros a vislumbrar 

o aspecto contínuo dos grupos indígenas que povoam e que ain-

da povoam, de forma espersa, o rio Purus e seus tributários. 

Originalmente, as expedições determinadas 	pelo 

governo imperial tinham a missão de descobrir um istmo 	que 

ligasse o rio Purus ao Madeira, a fim de integrar os atuais 

Estados do Amazonas e Mato Grosso à Bolívia, viabilizando 	as 

sim a produção amazônica. A primeira expedição, datada de 

1861 e comandada por Manoel Urbano, propos-se a consecução de 

tal objetivo, tendo alcançado trechos do Purus e afluentes 

nunca dantes navegados por não-índios, deparando-se a 	partir 

do afluente Ituxi 	com 17 aldeias Apurinã e 02 Jamamady. 

II - ÁREA PROPOSTA PELA FUNAI  

O Grupo de Trabalho designado pela Portaria 	ng 

1481/86, delimitou 	área de 40.800 ha., com perímetro apro - 

9 
m do de 130 km,que, posteriormente, apcis o levantamento da 

E6Uipe Técnica-Portaria n2  0583/88, adequou-se ao dec. 	n2  

94.945 e 94.946/87, 	t dos da FUNAI e SG/CSN,resultando em 
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proposta atual que apresenta uma superfície dr Ar).000 ha, e 

perímetro aproximado de 90 km. 

Os limites dessa área, ao Norte 	 pe 

lo igarapé Grande, e no Sul representado pela 11 'N'\ ACIMA , 

asseguram à comunidade as duas vertentes do rio Arimã, que 

compreendem as terras necessárias e suficientes para as suas 

atividades de extrativismo, caça e pesca. 

A criação da FIXNA ACIMÁ, associada a essa ,itea, 

com 	superfície de 61.000 ha., assegura melhores condiçiíes 

para a preservação ambiental das vertentes do rio Arim:2-1 	e 

proporciona uma área adicional de utilização. 

III - SITUAÇÃO ATUAL 

Com uma população de 32 pessoas, essa área 	não 

apresenta invasores não-Indios dentro de seu perímetro. 

A demarcação,e regularização fundiária dessa área 

fazem parte de compromissos de Governo Brasileiro junto 	ao 

Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID. 

IV - CONCLUSÃO 

De todo o exposto, considerada a imemorialidade 

da ocupação. indígena, a situação atual em que se encontram as 

terras que constituem a ÁREA INDfGENA ACIMA, nos termos 	do 

Dec. n2  94.946/87 e da Portaria n2  0520/88, e tendo em vista 

o in eresse público e o interesse indígena, o Grupo de Traba 

1 • submete o presente à decisão superior de Vossas Excel:et-1- 

s opinando pela aovo da proposta da FUNAI, na confor- 

( 



MERO JUCA FILHO 

• 

x.< 
RENATO D'ALMEIDA LEONI 

Representante/MINTER 
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midade do mapa c mym)ridl descritivo, anexos a este parecer. 

ia, 	de 	 de 1 98 8 . 

RoNALD0 	 ARAILM-)-- 

Coordenador/Gil 
	

Represei] tailLeIVI JNA 

Presidente da FURA 

j:" C //1 	// - 	)t ! 
NIU CARLOS' CARNE I RO' DA' SILVA 

Representante SG/CSN 

ÁB WM;qA(/ Rig, f 
Representante/MIRAD 
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PARECER N27 L) 	- GTI Decreto nq 94.945/87 

TERRA INDÍGENA: INAUINI 

(Declaração de Ocupação) 

GRUPO INDÍGENA: JAMAMADI 

LOCALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE PAUINE/AM 

Ref.: Proc. FUNAI/BSB/1229/87 

Senhores Ministros, 

O Grupo de Trabalho instituído na forma do Artigo 32, 

Parágrafo 12, do Decreto n2  94.945/87, após examinar a proposta 	da 

FUNAI sobre a definição dos limites da Terra Indígena Inauini, loca 

lizada no muniçípio de Pauini, no Estado do Amazonas, vem apresentar 

o seu Parecer, observadas as disposições da Lei n2  6.001/73, conside 

radas as determinaçOes do retrocitado Decreto. 

I- CONSENSO HISTÓRICO 

Os primeiros exploradores e comerciantes que subiram 

o Purus e Juruá, a partir do seculo XVIII e XIX, deixaram 	diversas 

informaçOes sobre a numerosa população indígena que ocupava as 	mar 

gens e afluentes desses rios. 

Ehrenreich (1891) na sua viagem pelo Purus, em 1888, 

registrou: "Há 25 anos o Purus era quase desconhecido. Poucos serin 

gueiros tinham-se estabelecido ao longo do curso inferior, um ou ou 

tro fizera, quando muito, uma incursão ate o meio do curso. No 	ano 

de 1862 o Governo mandou ao Purus um pequeno vapor, com o 	botânico 

Gustavo Wallis, que continuou viagem numa canoa e chegou debaixo de 

dificuldade à embocadura do Pauiny. A elle devemos as 	primei 

ra notícias sobre as tribos indri 	desta região." 

a 
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Mais tarde, tarde, outros viajantes, Chandless-1860, Ehren 

reich-1888, Tastevin-1921 e Rivet-1921, referem-se aos Yamamadi, ja 

mamadi, Hyamamadi, Amamati, e Anamati. 

Com essa denominação genérica de Jamamadi passaram 

a ser conhecidos os vários grupos Deni que ocupavam basicamente as 

regi-6es centrais dos rios Xeruã, Curuá, Mamoriá, Pauini, 	Teuini, 

Inauini, Kapana e seus afluentes. 

Os Jamamadi pertencem à família lingüística 	Arauá. 

Somente a partir da década de 60 é que aparecem referencias mais ex 

plícitas sobre os diversos grupos ou clãs Deni, englobados na deno 

minação Jamamadi. 

• 
Para Gordon e Sherwood "os Deni constituem uma tribo 

unicamente pelo fato de possuírem uma língua comum", e" os Deni de 

cada região tem um nome específico através do qual se identificam." 

Castelnau (1851) não passou das proximidades da foz 

Pauini, ainda distante mais de cem milhas da Boca do Aquiri 	(hoje 

rio Acre). Contudo, refere-se às nações que viviam acima desse rio; 

eram hostis e se denominavam Jamamadis, Tabocas e Ayapus. 

Em 1862, o engenheiro João Martins da Silva Coutinho 

no relatOrio de exploração do rio purus, apresenta mais notícias dos 

Jamamadi: "margem esquerda - Barreiras de Hyamerheary: daqui partem 

dois caminhos para o centro: o primeiro conduz a duas aldeias 	de 

Hyamamadys, e o segundo ao lugar de Terrhuãm (hoje cidade de Pauini) 

1111 onde existe uma maloca de hypurinás." 

Em 1882 é fundada uma missão da Imaculada Conceição 

para catequizar os Jamamadi. Várias foram as viagens ao interior do 

rio para atrair os Jamamadi à missão, que ficava a tres horas de na 

vegação da boca Mamoriá-Mirim (Kroemer, 1985). 

Ehrenreich e 1891, em visita a um grupo Jamamadi na 

região do rio Mamoriá, faz o primeiro registro etnográfico de 	que 

se tem conhecimento: "os Jamamadis na margem occidental entre os 7 

e 9 graus lat. mer., estes sim, são verdadeiros homens do mato, sem 

na7 gação, entretanto bons lavradores, que evitam o contato com os 

n/V17-"  

rt 
b 	cos e raras vezes deixam suas florestas onde vivem obrigados a 

entrar na praga de insetos. Descreve ainda: "para atrair estes fi 

lhos das selvas ao gremio da civilAz ao, é, porém, 	indispensável 

) 	 / 
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um tratamento tratamento certo e desinteressado; por enquanto reina, em pleno 

rigor, o systema de desbragada exploração; procura-se adquirir do 

índio os seus valiosos produtos em troca de bugingangas sem valor. 

Do resto encarrega-se el-rei-alcool." 

Em 1901, Steere realizou estudos etnográficos em al 

guinas aldeias na região do rio Mamoriá: " Os Jamamadi são uma 	pe 

quena tribo de índios da floresta, situada aparenteniunte nas vizi 

nhanças do Mamoriá-Mirim, um pequeno afluente do sudoeste do Purus 

na latitude aproximada de oito graus sul e na longitude de 672  oeste 

de Greenwich. Um estudo mais aprofundado dos índios desta 	região 

talvez venha mostrar serem eles um grupo isolado de uma tribo mais 

extensa. Em 1873 os primeiros seringueiros do Purus superior come 

çaram a ter contato com eles, reduzidos, naquela data, a duas 	pe 

quenas aldeias, uma no Mamoriá superior e outra perto de sua foz, 

somando perto de cem pessoas." 

Prossegue Steere: " A aldeia visitada tinha sido re 

centemente destruída quase que por completo pela peste, de 	modo  

que apenas se pode fazer uma leve idéia de sua condição normal." 

Em 1912 o Sr. Bento Martins F. de Lemos, à Serviço 

do SPI, faz uma inspeção pelo rio Inauini, com o objetivo de loca 

lizar os "trabalhadores nacionais no Amazonas" e instalar uma vila 

para ser o centro de atração da população indígena, calculada 	em 

quatro centos e mais uns mil espalhados. estimou a população em 2 

• mil índios. 

O Sr. Bento Martins faz referencia a uma firma 	pe 

ruana que acabava de arrendar os seringais do Inauiny e de um dos 

seculos, o Sr. Alfredo Martins Pereira, que espalhava terror pela 

região, principalmente contra os índios; e a um homem preto de no 

me João Batista. Estes chegaram ao ponto de ameaçar o Sr. Bento pa 

ra não subir o rio. 

O rápido avanço das atividades extrativistas da bor 

racha e caucho nesta região levou à eliminação de grande parte da 

população nativa. 

Somente em 1923 foi instalado um Posto do SPI 	no 

rio T 	ni, o Posto Indígena Manau cá, que reunia a alguns dos 	a 

ma 	Deni. Já em 1927, os respo s pelo posto constatavam a 
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rio Teuini, Posto Indígena Manauacá, que reunia alguns dos Jamama 

di/Deni. Já em 1927 responsáveis pelo posto constatavam a dificul 

dade de reuinir os Jamamadi em sua proximidade. Haviam várias maio 

cas espalhadas defido à rivalidade entre os tuchauas. 

, 
Um relatório de 1929 fala das pesadas maquinas tra 

zidas ao posto para a fabricação de açúcar, farinha, beneficiamen 

to de arroz, e milho, além de caldeiras. Esperava-se que o Posto 

manauaca se tornasse um vilarejo próspero e feliz. 

Entretanto, já no relatório de 1943, o número de Ja 

mamadi assistido pelo posto é de apenas 28 índios, e por causa de 

várias mortes é transferido para um local mais abaixo de 	Teuini, 

sendo definitivamente desativado e abandonado pelo SPI, em 1945. 

II- ÁREA PROPOSTA PELA FUNAI 

Os rios Inauini e Teuini não sofreram intensa mobi 

lização de ocupantes, devido à estagnação do sistema econômico se 

ringalista. Hoje há consenso e reconhecimento por parte de 	seria 

gueiros antigos, dos limites da Terra Indígena, porém, existem ou 

tros que procuram expandir-se cada vez mais, gerando com isso 	no 

vos conflitos. 

Hoje os Jamamadi/Deni ocupam as Ultimas áreas 	de 

seu imenso território e que lhes garantem a sobrevivencia física e 

cultural, mas vêem-se novamente ameaçados por novos fluxos migrató 

rios. 

O Grupo de Trabalho designado pela Portaria n2  1349/ 

86 apresentou uma proposta de área com superfície contínua 	de 

450.000 ha, abrangendo a área do Teuini e do Inauini, dos dois Gru 

pos Deni. 

Entretanto, após o levantamento realizado pela Equi 

pe Técnica designada pela Portaria n2  0583/88, a proposta da área 

foi adequada à Programação geral do Projeto de Proteção ao Meio-Am 

biente e Comunidades Indígenas - PMACI, viabilizando-se através da 

participação do IBDF, com a criação da Floresta nacional INAUINI/ 

TEUI , com superfície de 285.000 ha., contígua à área 	indígena, 

fi1e or sua vez foi dividida em duas áreas distintas: Área Indíge- 
na Teuini, com superfície de 88. 	 perímetro aproximado 	de 



177 km., km., e a Área Indígena Inauini, com superfície de 123.000 ha e 

perímetro aproximado de 200 km. 

A criação da FLONA INAUINT - TEUINI, envolvendo a ba 

cia do rio Teuini, associada às duas áreas indígenas, proporciona 

um espaço adicional à comunidade indígena e assegura a preservação 

do ecossistema formado pelos rios Teuini e Inauini, como um antepa 

ro natural. Essa área estará totalmente envolvida por Florestas Na 

cionais, pois o seus limites sul e leste confrontam-se com a FLONA 

DO PURUS. 

III- SITUAÇÃO ATUAL 

Dentro do perímetro delimitado existem 3 famílias de 

• não-índios, cujo levantamento das benfeitorias encontra-se relacio 

nado no Processo FUNAI/BSB/1229/87, totalizando 30.3110 OTNs. 

A retirada dessas famílias e o seu reassentamento em 

Projeto de Extrativismo do MIRAD consta na programação de Projeto 

de Proteção ao Meio-Ambiente e Comunidades Indígenas dessa área fa 

zem parte de compromissos do Governo Brasileiro junto ao Banco In 

teramericano de Desenvolvimento -BID. 

IV-CONCLUSÃO 

	

De todo o exposto, considerada a imemorialidade 	da 

ocupação indígena, a situação atual em que se encontram as terras 

que constituem a ÁREA INDÍGENA INAUINI, nos termos do Dec. 94.946/ 

87, Art. I. Item I. e da Port. n2  0520/88, e ainda tendo em vista 

	

o interesse público e o indígena, o Grupo de Trabalho submete 	o 

presente à decisão superior de Vossas Excelencias, opinando pela 

aprovação da proposta da FUNAI, na conformidade do mapa e memori 

al descritivo anexos a este Parecer. 

Brasília., A7- de setembro de 1.988. 

JUCÁ F 
Coordenador GTI 

‘tE1A1110 D' ALMEIDA 
MINTER 
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ANTONIO CARLOS CARNEIRO DA SILVA 
SG/CSN 
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PARECER N2  „:2121  /88 - GTI Decreto n2  94.945/87 

TERRA INDÍGENA: TEUINI 

(Declaração de Ocupação) 

GRUPO INDÍGENA: JAMAMADI 

LOCALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE PAUINI/AM 

Ref.: Proc. FUNAI/BSB/1229/87 

Senhores Ministros, 

O Grupo de Trabalho instituído na forma do Art. 32  

Parágrafo 12, do Decreto n2  94.945/87, após examinar a 	proposta 

da Fundação Nacional do índio sobre a definição dos limites 	da 

Terra Indígena Teuini, localizada no município de Pauini, no Esta 

do do Amazonas, vem apresentar o seu Parecer, observadas as dispo 

siç5es da Lei 6.001/73, consideradas as determinações do retroci 

tado Decreto. 

I- CONSENSO HISTÓRICO • 
Os primeiros exploradores e comerciantes que subi 

ram o Purus e Juruá, a partir do século XVIII e XIX, deixaram di 

versas informações sobre a numerosa população indígena que ocupa 

va as margens e afluentes desses rios. 

Ehrenreich (1891) na sua viagem pelo Purus, em 1388, 

registrou: " Há 25 anos o Purus era quase desconhecido. Poucos se 

ringueiros tinham-se estabelecido ao longo do curso inferior, um 

ou outro fizera, quando muito, uma incursão até o meio do curso. 

No ano de 1862 o Governo mandou ao Purus um pequeno vapor, com o 

botânico Gustavo Wallis, que continuou viagem numa canoa e chegou 

aixo de muita dificuldade à em ocadura do Pauiny. A elle deve 

s as primeiras notícias so tribos indígenas desta região." 



deixam suas florestas onde 	vivem 

.1* 
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Mais tarde, outros viajantes, Chandless-1860, Ehren 

reich-1888, Tastevin - 1921 e Rivet-1921, referem-se aos Yamamadi, 

Jamamadi, Hyamamadi, Amamati e Anamati. 

Com essa denominação genérica de Jamamadi passaram 

a ser conhecidos os vários grupos Deni que ocupavam basicamente as 

regiões centrais dos rios Xeruã, Curuá, Mamoriá, Pauini, 	Teuini, 

Inauini, Kapana e seus afluentes. 

Os Jamamadi pertencem à família linguística Arauá. 

Somente a partir da década de 60 é que aparecem referencias 	mais 

explícitas sobre os diversos grupos ou clãs Deni, englobados na de 

nominação Jamamadi. 

• Para Gordon e Sherwood" os Deni constituem uma tri 

bo unicamente pelo fato de possuírem uma língua comum," e "os Deni 

de cada região tem um nome específico através do qual se identifi 

cam." 

Castelnau (1851) não passou das proximidades da foz 

do Pauini, ainda distante mais de cem milhas da Boca do Aquiri (ho 

je rio Acre). Contudo, refere-se às nações que viviam acima desse 

rio; eram hostis e se denominavam Jamamadis, Tabocas e Ayapus. 

Em 1862, o engenheiro João Martins da Silva 	Couti 

nho no relatório de exploração do rio Purus, apresenta mais 	notí 

cias dos Jamamadis: "margem esquerda - barreiras de Hyamerheary: 

daqui partem dois caminhos para o centro: o primeiro conduz a duas 

• aldeias de Hyamamadys, e o segundo ao lugar de Terrhuãm (hoje cida 

de de Pauini) onde existe uma maloca de hypurinás." 

Em 1882 é fundada uma missão da Imaculada Conceição 

para catequizar os Jamamadi. Várias foram as viagens ao 	interior 

do rio para atrair os Jamamadi à missão, que ficava a três 	horas 

de navegação da boca Mamoriá-Mirim (Kroemer, 1985). 

Ehrenreich em 1891, em visita a um grupo 	Jamamadi 

na região do rio Mamoriá, faz o primeiro registro etnográfico de 

que se tem conhecimento: "os Jamamadis na margem occidental entre 

os 7 e 9 graus lat. mer., estes sim, são verdadeiros homens do ma 

to 	em navegação, entretanto bons lavradores, que evitam o conta 

Gp/?—'  
Morri os brancos e raras 
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obrigados a entrar na praga de insetos." Descreve ainda: 	"para 

atrair estes filhos das selvas ao gremio da civilização é, porém, 

indispensável um tratamento certo e desinteressado; por enquanto 

reina, em pleno rigor, o systema de desbragada exploração; procu 

ra-se adquirir do índio os seus valiosos produtos em troca de bu 

gingangas sem valor. Do resto encarrega-se el-rei-alcool." 

Em 1901, Steere realizou estudos etnográficos em al 

guinas aldeias na região do rio Mamoriá:"Os Jamamadi são uma peque 

na tribo de índios da floresta, situada aparentemente nas vizinhan 

ças do Mamoriá-Mirim, um pequeno afluente do sudoeste do Purus na 

latitude aproximada de oito graus sul e na longitude de 672  oeste 

de Greenwich. Um estudo mais aprofundado dos índios desta região, 

	

.41) 	talvez venha mostrar serem eles um grupo isolado de uma tribo mais 

extensa. Em 1873 os primeiros seringueiros do Purus superior come 

çaram a ter contato com eles, reduzidos, naquela data, a duas 	pe 

quenas aldeias, uma no Mamoriá superior e outra perto de sua foz, 

somando perto de cem pessoas." 

Prossegue Steere: " A aldeia visitada tinha sido re 

centemente destruída quase que por completo pela peste, de 	modo 

que apenas se pode fazer uma leve idéia de sua condição normal." 

Em 1912 o Sr. Bento Martins F. de Lemos, a Serviço 

do SPI, faz uma inspeção pelo rio Inauini, com o objetivo de loca 

lizar os "trabalhadores nacionais no Amazonas" e instalar uma vila 

para ser o centro de atração da população indígena, calculada 	em 

	

111 	quatrocentos e mais uns mil espalhados. Estimou a população em 2 
mil índios. 

O Sr. Bento Martins faz referencia à uma firma 	pe 

ruana que acabava de arrendar os seringais do Inauiny e de um dos 
, 

socios, o Sr. Alfredo Martins Pereira, que espalhava terror 	pela 

região, principalmente contra os índios; e a um homem preto de no 

me João Batista. Estes chegaram ao ponto de ameaçar o Sr. Bento pa 

ra não subir o rio. 

O rápido avanço das atividades extrativistas da bor 

race caucho nesta região, levou à eliminação de grande parte da 
117 

pu ação nativa. 
Somente em 19 	instalado um Posto do SPI 	no 

PI, 5) 
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dificuldade de reunir os Jamamadi em sua proximidade. Havia 	vá 

rias malocas espalhadas devido à rivalidade entre os tuchauas. 

Um relatório de 1929 fala das pesadas máquinas tra 

zidas ao posto para a fabricação de açúcar, farinha, beneficiamen 

ro de arroz e milho, além de caldeiras. Esperava-se que o Posto Ma 

nauaca se tornasse um vilarejo prospero e feliz. 

Entretanto, já no relatório de 1943, o número de Ja 

mamadi assistidos pelo posto é de apenas 28 índios, e por causa de 

várias mortes é transferido para um local mais abaixo de 	Teuini, 

sendo definitivamente desativado e abandonado pelo SPI em 1945. 

II- ÁREA PROPOSTA PELA FUNAI 

Os rios Inauini e Teuini não sofreram intensa mobi 

lização de ocupantes, devido à estagnação do sistema econômico se 

ringalista. Hoje há consenso e reconhecimento por parte de 	serin 

gueiros antigos, dos limites da Terra Indígena, porém, existem ou 

tros que procuram expandir-se cada vez mais, gerando com isso 	no 

vos conflitos. 

Hoje os Jamamadi/Deni ocupam as últimas áreas 	de 

seu imenso território e que lhes garante a sobrevivência física e 

cultural, mas vêem-se novamente ameaçados por novos fluxos migrató 

rios. 

O Grupo de Trabalho designado pela Portaria n2  1349/ 

IP 86  apresentou uma proposta de área com superfície contínua 	de 
450.000 ha, abrangendo a área do Teuini e do Inauini, dos dois Gru 

pos Deni. 

Entretanto, após o levantamento realizado pela Equi 

pe Técnica designada pela Portaria n2  0583/88, a proposta da área 

foi adequada à Programação geral do Projeto de Proteção ao Meio-Am 

biente e Comunidades Indígenas - PMACI, viabilizando-se através da 

participação do IBDF, com a criação da Floresta Nacional INAUINI/ 

TEUINI, com superfície de 285.000 ha., contígua à área 	indígena, 

sua vez foi dividida em duas áreas distintas: Área Indicie-

uini, com superfície de 

qu 
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177 km., e a Área Indígena Inauini, com superfície de 121.000 ha e 

perímetro aproximado de 200 km. 

A criação da FLONA INAUIN1 - TEUINI, envolvendo 	a 

bacia do rio Teuini, associada às duas áreas indígenas, proporciona 

um espaço adicional à comunidade indígena e assegura a preservação 

do ecossistema formado pelos rios Teuini e Inauini, como um antepa 

ro 	natural. 	Essa área estará totalmente envolvida por Flores 

tas Nacionais, pois o seus limites sul e leste confrontam-se com a 

FLONA DO PURUS. 

III- SITUAÇÃO ATUAL 

Dentro do perímetro delimitado não existem 	invaso 

res não-índios. 

A demarcação e regularização fundiária dessa 	área 

fazem parte de compromissos do Governo Brasileiro junto ao 	banco 

Interamericano de Desenvolvimento - BID. 

IV- CONCLUSÃO 

De todo o exposto, considerada a imemorialidade da 

ocupação indígena, a situação atual em que se encontram as terras 

qUe constituem a ÁREA INDÍGENA TEUINI, nos termos do Dec. 94.946/ 

87, Art. I. Item I. e da Port. n2  0520/88, e ainda tendo em vista 

• 
o interesse público e o indígena, o Grupo de Trabalho submete 	o 

presente à decisão superior de Vossas Excelencias , opinando pela 

aprovação da proposta da FUNAI, na conformidade do mapa e memorial 

descritivo anexos a este Parecer. 



ÁREAS INDÍGENAS EM PAUTA: 

REUNIÃO DIA 30/08/88 

-Uaça 	  (AP) Parecer n2  191 

-Juminá/Waiãpi 	  (AP) Parecer n2  192 

-Waimiri/Atroari 	  (AM) Parecer n2  194 

-Araribóia 	  (MA) Parecer n2  195 

-Tembé 	  (PA) Parecer n2  196 

-Awá 	  (MA) Parecer n2 197 

-Yauaretê 	  (AM) 

-Anambé 	  (PA) 

-Nhamundá Mapuera 	  (PA) 

-Xicrin do Cateté 	  (PA) 

DOCUMENTAÇÃO 

12) Telex n2  341 de 17.08.88 
(ambos 

22) Telex n2  342 de 17.08.88  
marcam reunião para o dia 30.08.88) 

32) C.T 003/PRESI/N 2  534 de 24.08.88 (encaminha dossiês) 

42) C.T n2  206/SUAF de 29.08.88 

52) Ata da 7g REUKIÃO do dia 30.08.88 

62)C.T n2  219 de 05.09.88 (encaminha pareceres) 

72) C.T.0228 de 06.09.88 (encaminha parecer n2  197) 

82) Resolução n2  12 de 30.08.88 (Área Indígena AwÁ) 

92) CT 256 de 04.10.88 (encaminha Resolução n2  12 e Ata da Reunião) 
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PARECER N2)9/ /88 - GTI DECRETO 94.945/87 

TERRA INDÍGENA: Uaçá 

GRUPOS INDÍGENAS: Galibi, Palikur e Karipuna 

LOCALIZAÇÃO: Mun. de Oiapoque-AP 

(Homologação de Demarcação) 

• 
Senhores Ministros, 

O Grupo de Trabalho instituído na forma do Artigo 32 

do Parágrafo 12  do Decreto 94.945/87, após examinar a proposta da 

Fundação Nacional do índio sobre a Homologação de Demarcação da 

Área Indígena UAÇA, vem apresentar o seu Parecer, observadas 	as 

disposiçOes da Lei n2  6.001/73, consideradas as determinaçOes do 

retrocitado Decreto e os termos da Portaria Interministerial 	n2 

002, de 17 de março de 1983. 

Tal demarcação foi feita segundo os dados apresentados 

no processo de identificação e delimitação respectivo, 	P/FUNAI/ 

BSB/1202/83. Após identificados os limites os Galibi se opuseram 

ao trabalho feito, por ficar fora dos mesmos uma área considerada 

imemorial pelo grupo, depois identificada como Lago do Lençol. 

Demarcadas as duas áreas, a Terra Indígena Uaçá 	cor 

respondeu a superfície de 434.600 ha e perímetro de 277 km,enquan 

to que o Lago do Lençol ficou com 5.285 ha de superfície, com pe 

rimetro de 37 km. No total, portanto, a Terra Indígena Uaçá 	pos 

sui superfície demarcada de 439.885 ha. 
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com a Terra Indígena Uaçá, que fora demarcada na vigencia do Decre 

to n2  76.999/76. 

Assim, apresentamos a V.Exas a proposta de se homolo 

gar a demarcação feita pela FUNAI da Terra Indígena Uaçá, caracte 

rizada como COLÔNIA INDÍGENA UAÇÁ, na conformidade dos termos 	do 

Dec: 94.946/87, passando a Terra Indígena Lago do Lençol a 	fazer 

parte integrante da mesma, correspondendo a superfície global 	de 

439.885 ha, excluindo-se o trecho da faixa de domínio da 	estrada 

que liga MACAPÁ a OIAPOQUE. 

CONCLUSÃO 

De todo o exposto, considerada a imemorialidade 	da 

010 	ocupação indígena na região, a situação atual em que se encontra a 
Terra Indígena Uaçá, o interesse da comunidade indígena e da socie 

dade regional, o Grupo de Trabalho Interministerial submete o pre 

sente Parecer à decisão superior de Vossas Excelencias, 	opinando 

pela aprovação da demarcação da Terra Indígena Uaçá, realizada pela 

FUNAI, de acordo com mapa e memorial descritivo anexos ao Parecer. 

Brasília., 30 de Agosto de 1.988 

DID/SAD/suEL 
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PARECER N 2 i9O9.. /88 - GTI DECRETO 94.945/88 

TERRA INDÍGENA: Juminá 

GRUPO INDÍGENA: Galibi e Karipuna 

LOCALIZAÇÃO: Mun. Oiapoque-AP 

(Declaração de Ocupação) 

Senhores Ministros, 

O Grupo de Trabalho instituído na forma do Artigo 32  

do Parágrafo 12  do Decreto 94.945/87, após examinar a proposta 	da 

Fundação Nacional do índio sobre a definição dos limites da 	Terra 

Indígena Juminá, vem apresentar o seu Parecer, observadas as dispo 

siçOes da Lei n2  6.001/73, consideradas as determinações do retroci 

tado Decreto e os termos da Portaria Interministerial n2  002, de 17 

de março de 1983. 

I- CONSENSO HISTÓRICO 

A região onde se insere a Terra Indígena Juminá cons 

titui-se em habitat imemorial para os grupos tribais Karipuna, Fali 

kur e Galibi, correspondendo à Área Cultural Indígena I - Norte Ama 

zOnica - de acordo com a classificação de Eduardo Gaivão. 

Segundo Malcher, in índios. Grau de Integração na Co-

munidade Naciona1,1964, os Karipuna pertencem ao tronco linguístico 

Tupi, considerados integrados, enquanto que os Galibi 	são Karib, 

cla 	ficados como em contato permanente com a sociedade nacional. 

Embora os Karipuna habitassem em aráter permanente o 

lugar chamado Ponta dos índios, de lá tive am 	sair por pressões 
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tendo-se instalado a partir de 1945 no Juminá, em sua margem direi 

ta, posto que a esquerda já se encontrava ocupada por não-índios. 

Em 1963 chegaram os Galibi, que se instalaram na Ilha do Laranjal. 

Karipuna e Galibi vivem em duas aldeias 	distintas, 

constituindo unidades autônomas política e economicamente falando. 

II- ÁREA PROPOSTA PELA FUNAI 

A Terra Indígena Juminá foi identificada e delimitada 

pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria n2  1651/E, de 14 de 

junho de 1984, composto por técnicos da FUNAI e do INCRA. 

A quase que totalidade da área - que tem 	superfície 

de 24000 ha e perímetro de 74 km, abrangendo uma população de 83 In 

dias - é constituída de campos alagados. Assim, as atividades agrí 

colas ou são desenvolvidas nas ilhas ou nas partes mais 	elevadas, 

como nas encostas do Monte Camanã. Também a caça e a pesca, bem co 

mo a coleta, garantem a subsistência dos dois grupos indígenas. 

III- SITUAÇÃO ATUAL 

Conforme relatório apresentado pelo GT que 	identifi 

cou e delimitou a Terra Indígena Juminá e de acordo com o próprio 

representante do INCRA, não se verifica a presença de 	não-índios 

dentro dos limites apresentados. 

A Terra Indígena Juminá foi apreciada anteriormente 

pelos membros do GTI 88.118/83, em reunião de 06 de 	novembro 	de 

1986, recebendo parecer favorável n2  131/86. 

Em 1987, com a substituição do Decreto 	n2  88.118/83 

p o Decreto n2  94.945/87, um fato novo vem a ocorrer: em se tratan 

e terras indígenas situadas em faixa de fronteira, o GTI deveria 

ne essariamente contar com 

Nacional. 

ntante do Conselho de Segurança 

•e(\ 
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Como a Terra Indígena Juminá, nesse ínterim, não me 

receu Decreto declarando-a como de ocupação indígena, e estando em 

área de fronteira, os membros do GTI resolveram reapreciá-la com a 

efetiva participação da SG/CSN, dal sua reapresentação, mantendo-

se a proposta inicial que mereceu o Parecer n2  131/86. 

IV- CONCLUSÃO 

De todo o exposto, considerada a imemorialidade 	da 

ocupação indígena na região, a situação atual em que se encontra a 

Terra Indígena Juminá, o interesse da comunidade indígena e da so 

ciedade regional, o Grupo de Trabalho Interministerial submete 	o 

presente Parecer à decisão superior de Vossas Excelências, opinan 

AMO 

	

	do pela aprovação da proposta de declaração de ocupação indígena e 

definição de limites da Terra Indígena Juminá, em benefício dos ín 

dios Galibi e Karipuna, que passará a denominar-se ColOnia Indígena Juminá. 

Brasília., 30 de Agosto de 1.988 

MARIA EUGÊNIA MARCOS RIO 

MIRAD 

--/ 	 4  
-----2 	---) , 

IO CARLOS CARNEIRd DA SILVA 

SG/CSN 

DID/SAD/ buiu' . 
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PARECER N2  /Mg /88 - GTI DECRETO 94.945/87 

TERRA INDÍGENA: Waimiri-Atroari 

(Homologação de Demarcação) 

GRUPO INDÍGENA: Waimiri-Atroari 

LOCALIZAÇÃO: Municípios de Novo Airão, Itapi 

ranga, Presidente Figueiredo (AM) 

e Caracaral (RR). 

110 	 Senhores Ministros, 

O Grupo de Trabalho instituído na forma do Artigo 32  

Parágrafo 12, do Decreto 94.945/87, após, examinar a proposta 	da 

Fundação Nacional do índio sobre a Homologação da Demarcação 	da 

Terra Indígena Waimiri-Atroari, vem apresentar o seu Parecer, obser 

vadas as disposições da Lei n2  6.001/73, consideradas as determina 

ções do retrocitado Decreto e os termos da Portaria Interministeri 

ai n2  002, de 17 de março de 1983. 

De acordo com documentação encaminhada pela 	FUNAI 

através de CT/PRESI/149/87, de 11 de março de 1987, a proposta se 

fundamentou em estudos de ordem antropológica, cartográfica e fun 
. 

diária feitos por competentes Grupos de Trabalho, em 	observância 

aos ditames da Lei n2  6.001/73, do Decreto n2  88.118/83 e do Art. 

198 da Constituição Federal. 

A demarcação da Terra Indígena Waimiri-Atroari 	foi 

concluída em julho de 1988, desse trabalho resultando numa superfl 

cie de 2.585.911,5698 ha e perímetro de 982,33 km. Dela se exclui 

a área de inundação delimitada da UHE-Balbina, de acordo com o De 

85.898/81, bem como a faixa de domínio da BR-174 

A Terra Indígena Waimiri-Atroari é habitat imemorial 

e permanente para ambas as sociedades tribais 	t^  defendido 

• 
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secularmente das agressões e invasões por parte da sociedade regia 

nal. Nela habitam 380 indígenas, que ainda conservam usos, 	costu 

mes e tradições próprias ao seu universo cultural. A garantia des 

sas terras é condição sine qua non para a sobrevivência física 	e 

cultural dos Waimiri e Atroari. 

De acordo com o Parecer n2  167/87: 

"Com a previsão da inundação da barragem da UHE-Balbi 

na para outubro/87, torna-se necessária a inclusão no 

Decreto Homologação da Área Indígena proposta, de um 

artigo reconhecendo o direito dos índios a serem res 

sarcidos dos prejuízos decorrentes da remoção, 	nos 

termos do Artigo 20, parágrafo 42 da Lei 6001/73; ca 

bendo à ELETRONORTE ressarci-los pelos prejuízos cau 

sados com a inundação das áreas de uso dos índios das 

aldeias Taquari e Tapupunã, e a consequente 	mudança 

para outro local; cabendo à FUNAI, com - participação 

da ELETRONORTE, quantificar os prejuízos. 

O Decreto deverá incluir também a responsabilidade so 

cial da ELETRONORTE para com a comunidade indígena e 

o seu território, devendo constituir-se com o seu com 

plexo operacional e administrativo num anteparo insti 

tucional à preservação do território quanto a 	inva 

sOes, devastações ou atividades extrativas lesivas ao 

patrimOnio indígena; bem como promover os mecanismos 

e recursos competentes e compatíveis à execuçao 	do 

PROGRAMA WAIMIRI-ATROARI". 

Tais são, portanto, os dados ora submetidos a V.Emas., 

com vistas ao Decreto homologatório de demarcação relativo à Ter-

ra Indígena Waimiri-Atroari. 

Dada a situação de contato dos dois grupos tribais com 

a sociedade regional e nacional, e em •efesa dr sua cultura, 	de 

dentidade étnica e de sua integra. ade co 	um todo, a 	Terra 

questão passará a denominar-se Área 	 aimiri-Atroari. 
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CONCLUSÃO 

De todo o exposto, considerada a imemorialidade 	da 

ocupação indígena na região, a situação atual em que se encontra a 

Terra Indígena Waimiri Atroari, o interesse da comunidade indígena 

e da sociedade regional, o Grupo de Trabalho Interministerial sub 

mete o presente Parecer à decisão superior de Vossas Excelencias, 

opinando pela aprovaçãc,  da demarcação da Terra Indígena Waimiri Atro  

ari realizada pela FUNAI em beneficio dos índios Waimiri e Atroari. 

Brasília., 30 de Agosto de 1.988. 

DID/SAD/bm. 
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PARECER N2 4Pg.  /88 - GTI DECRETO 94.945/87 

TERRA INDÍGENA: ARARIB6IA 

(Homologação de Demarcação) 

GRUPO INDÍGENA: GUAJAJARA 

LOCALIZAÇÃO:AMARANTE-MA. 

• Senhores Ministros, 

O Grupo de Trabalho instituído na forma do Artigo 32  

Parágrafo 12  do Decreto 94.945/87, após examinar a proposta da Fun 

dação Nacional do índio sobre a homologação de Demarcação da Terna 

Indígena Araribóia, vem apresentar o seu Parecer, observadas 	as 

disposições da Lei n2  6.001/73, consideradas as determinações 	do 

retrocitado Decreto e os termos da Portaria Interministerial 	n2  

002, de 17 de março de 1983. 

I- CONSENSO HISTÓRICO 

• 	
Os documentos constantes no processo FUNAI/BSB/2618/ 

82 e a carta n2  405/PRESI/86, informam ser o grupo Guajajara 	per 

tencente ao tronco linguistico Tupi, família Tupi Guarani, lingua 

Tenetehara, dialeto Guajajara, auto denominando-se Tenetehara. 

Durante os séculos XVII e XVIII são citados 	pelos 

cronistas e exploradores como habitantes do alto Pindaré. Já na se 

gunda metade do século XVII os jesuítas tinham iniciado os 	traba 

1 	de catequese entre os Tenetehara do Pindaré. Em 1730, um mime 

ro razoável teria sido atraído para os aldeamentos jesuíticos. 

A partir do século XIX os Tenetehara 

dos pela frente de expansão pasto= 

ra de subsistência e de extração v 

foram envolvi 

acompanhada por uma agricultu 

sobretudo o babaçu. 	No 
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final do século XIX foram fundados vários núcleos populacionais em 

terras por eles habitadas, ocasionados pelo surto da borracha 	e 

pela extração do óleo de copalba. 

Apesar da longa convivência com portugueses e brasi 

leiros, esse grupo tribal é um dos poucos, em território nacional, 

que tem aumentado seu contingente populacional e lutado para 	man 

ter seus padrOes culturais básicos. A economia foi certamente 	a 

parte mais afetada pelo embate intercultural, refletindo suas con 

sequências em todo o sistema social indígena. 

II- ÁREA DEMARCADA PELA FUNAI 

A Terra Indígena ARARIB(SIA, demarcada com uma super 

ficie de 413.288,0472 ha (quatrocentos e treze mil duzentos e 	oi 

tenta e oito hectares quatro ares e setenta e dois centiares), e 

perímetro de 277.821,75 m (duzentos e setenta e sete mil 	oitocen 

tos e vinte e um metros e setenta e cinco centímetros), abriga 	a 

sede de 03 (três) postos indígenas, 23 (vinte e três) aldeias 	e 

uma população indígena de 2323 (dois mil trezentos e vinte e tres) 

indivíduos. Os postos indígenas localizados na área são: PI ARARI 

BÓIA, PI CANUDAL e PI ANGICO TORTO, todos com infraestrutura monta 

da. 

III- SITUAÇÃO ATUAL 

A Terra Indígena ARARIBÓIA está na região de influen 

cia do Projeto Grande Carajás e se beneficia de recursos oriundos 

do Banco Mundial, tendo seus limites reaviventados através da 	6Q 

Delegacia Regional da FUNAI, com amarração ao sistema geodésico na 

cional. 

As comunidades indígenas dos três Postos 	exercem 

constante vigilância sobre os limites da área, evitando a penetra 

regionais nas terras demarcadas. Os recursos para sua regu 
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SG/CSN 

D  

coricLusÃo 

Face ao exposto, dada a imemorialidade da ocupação in 

digena, o interesse público e o indígena, o Grupo de Trabalho sub 

mete o presente à decisão superior de Vossas Excelências, opinan 

do pela aprovação da proposta da FUNAI, homoloaando a demarcação 

da Terra Indígena ARARIBÓIA, que merecerá a classificação de Coió' 

nia Indígena, conforme mapa e memorial descritivo anexos ao Pare 

cer. 
Brasília., 30 de Agosto de 1.988 

DID/SAD/bum. 
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PARECER /42," /88 - GTI DECRETO 94.945/87 

TERRA INDÍGENA: TEMBÉ 

(Declaração de Ocupação) 

GRUPO INDÍGENA: TEMBÉ 

LOCALIZAÇÃO: Mun. de Tomé-Açu, PA 

REF.: Proc. FUNAI/BSB/001260/85 

Senhores Ministros, 

O Grupo de Trabalho instituído na forma do Artigo 32  

Parágrafo 12  do Decreto 94.945/87, após examinar a proposta da Fun 

dação Nacional do índio sobre a definição dos limites da Terra Indí- 

gena Tembé, vem apresentar o seu Parecer, observadas as 	disposi 

ções da Lei n2  6.001/73, consideradas as determinações do retroci 

tado Decreto e os termos da Portaria Interministerial n2  002, 	de 

17 de março de 1983. 

I- CONSENSO HISTÓRICO 

Já a partir do século XVII os Tembé são mencionados 

na literatura histórica como povc,  in-ligena vivendo na região 	do 

alto Pindaré, atual Estado do Pará 

Com o adensamento das frentes pioneiras no Maranhão-

a op storis - nota-se seu grande impacto sobre as populações indí 

genas, que passam a deslocar-se em busca de regiões mais seguras e 

propícias à sua sobrevivencia. Tal aconteceu s.m os Tembé, que mi 

graram para a zona do alto Gurupi em meados do éculo XIX. A par 

iwara, como ha 

• 



"A área reivindicada pelos Tembé e proposta para de 

marcação é basicamente a esma delimitada em 1975, 

excetuando o limite Norte que deixou de ser o iga 

rapé Cuxiu-Miri, vez 	a a deia atualmente situa 

-se na margem esquerd des e igarapé." 

-02- 

Iniciado o século XX passam os Tembé a ser encontra 

dos no rio Surubiju, afluente do Capim, no Acará-Mirim, no rio Gua 
, 

ma, no rio Gurupi e no rio Uraim, nesse último em 	promiscuidade 

com negros e cearenses (Expedito Arnaud, 1982). 

Em 1911 os Tembé do Acará-Mirim constituíam um grupo 

formado por 106 indivíduos. Devido à penetração da frente madeirei 

ra no seu território acabaram sendo minados pelas doenças, além de 

se dispersarem ao serem engajados como mão-de-obra nos 	trabalhos 

de corte de madeira. Hoje se reduzem a cerca de 20 pessoas. 

Em 1975 foram visitados pela primeira vez pela FUNAI, 

delimitando-se então a área por eles ocupada. Em 1979 o sertanista 

Fiorello Parise e uma Equipe Volante de Saúde foram prestar-lhes 

assistência, tendo sido sugeridos aos índios que se transferissem 

para o PI Alto Rio Guamá, o que não aceitaram. Finalmente, em 1983, 

• agrimensores da 2a. Delegacia Regional da FUNAI e INCRA efetuaram 

levantamento da área ocupada pelos Tembé do Acará-Mirim, que cons 

taram ser a mesma reconhecida pelos regionais como habitat indige 

na e a existência de invasões por parte de madeireiros. 

Em 1984, sem nenhum apoio ou assistência oficial no 

seu lugar de origem, resolveram transferir-se para o PI Alto 	Rio 

Guamá, o que não chegou a concretizar-se dada a interferência posi 

tiva do Delegado Regional à época, que lhes informou acerca da in 

clusão da Terra Indígena Tembé nos trabalhos de identificação/de 

limitação da FUNAI planejados para breve. E os Tembé acreditaram 

na promessa. 

• 
II- ÁREA PROPOSTA PELA FUNAI  

Em 09 novembro de 1984 a Portaria n2  1793 designa GT 

FUNAI/INCRA para, dentre outros, proceder à identificação e levan 

ta 	o populacional da Terra Indígena Tembé, com respectiva defini 

/"") 

ao d limites. 

Le-se no relatório fruto desse trabalho: 
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A área eleita, com superfície de 850 ha, e perímetro 

de 12 km, abriga 30 indivíduos aproximadamente, entre índios e não 

-índios. Embora pequena, atende às necessidades básicas do grupo, 

que se dedica à agricultura de subsistencia. 

Dentro do perímetro delimitado, segundo informações 

do GT FUNAI/INCRA, não há incidencia de posses, invasões ou confli 

tos. 

III- SITUAÇÃO ATUAL 

Os Tembé do Acará-Mirim, embora não tenham problemas 

com posseiros e sejam respeitados os limites de suas terras 	pela 

sociedade regional, enfrentam a questão da exploração de 	madeira 

• dentro de sua área, o que pode vir a gerar problemas futuros. 

A demarcação da Terra Indígena Tembé se faz necessá 

ria, conforme pareceres técnicos constantes do Processo FUNAI/BSB/ 

1260/85. Técnicos da 4a. SUER, em relatório de novembro de 1986,fa 

iam da necessidade urgente de a FUNAI demarcá-la, caso se interes 

se o órgão em mante-la como patrimônio. Existem picadas feitas por 

terceiros dentro da área eleita, bem como algumas 	benfeitorias 

(plantações) de caráter recente. 

IV-CONCLUSÃO 

De todo o exposto, considerada a imemorialidade 	da 

ocupação indígena, a situação atual, o interesse público e o indi 

1111 

	

	gena, o Grupo de Trabalho submete o presente à decisão superior de 
Vossas Excelencias, opinando pela aprovação da proposta da FUNAI , 

declarando como de ocupação indígena e definindo os limites 	da 

Terra Indígena Tembé, conforme mapa e memorial descritivo anexos ao 

Parecer. 
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PARECER N9 	197 /88 - GT INTERMINISTERIAL - DEC. N9 94.945/87 

TERRA INDÍGENA: Awã 

(declaração de ocupação) 

GRUPO INDÍGENA: Awã (Guajã) 

LOCALIZAÇÃO: Município de Carutapera/MA. 

Senhores Ministros: 

O Grupo de Trabalho instituído na forma do Artigo 39 e Parãgra 

fo 1, do Decreto n9 94.945/87, reexaminou a proposta da FUNDAÇÃO NACIONAL DO 

ÍNDIO, sobre a definição dos limites da Área Indígena AWA, localizada no muni 

cipio de Carutapera, Estado do Maranhão, aprovada na reunião de 10.12.87, atra 

vés do Parecer n9 171, que resultou na Portaria Interministerial N9 076, 	de 

03.05.88, que determina sua demarcação administrativa, para posterior homologa 

ção. 

A promulgação do referido ato, entretanto, pela urgência 	da 

apreciação da matéria, para atendimento de compromissos do governo brasileiro 

junto ao Banco Mundial, desconsiderou o parágrafo 49, do Artigo 29, do 	Dec. 

94.945/87, no que diz respeito ã situação atual da área, baseando-se em dados 

levantados pela FUNAI em 1985, não condizentes com a efetiva ocupação da 	re 

gião. 

O Grupo de Trabalho Interministerial sobrevoou a área no dia 

05.07.88, diligenciando a questão, e, também, munido das imagens de Satélite 

do INPE, datadas de 29.06.88, determinou a retificação do limite Leste em vir 

tude do grande número de ocupações verificadas, classificando-a como Área Indí 

gena, nos Termos do Dec. N9 94.946/87 e da Portaria N9 0520/88, com uma super 

fície de 65.700 ha. e perímetro aproximado de 165 km. 

Essa consequente redução de limites, não altera substancialmen 

te o espaço físico que está sendo resguardado aos índios Awá. Fica mantido o 

corredor entre as Áreas Indígenas Turiaçu e Caru, onde vivem os Awã 	contata 

Esse corredor, por sua vez, está associado a Reserva Biológica do Gurupi, 

IBDF, com superfície de 341.650 ha., criada pelo Decreto N9 94.6141, de 12. 

01.88, cujo acesso e livre movimentação dos índios Awã, ainda i , esta 



a,  / 	- 	,t 
RENATO D'ALMEIDA LEONI 
Representante/MINTER 

ROMERO J 	FILHO 

Brasí agosto de 1988. 

Coorde 

É RONALDO MONTENE 
Representan /FUNAI 

GIBA 	STIANO DE O.C. FILHO 
Representante/MIRAD 

D 
	sq/i 

aad 

rã assegurada, atraves de Convênio a ser firmado entre a FUNAI e o IBDF. 

O Grupo de Trabalho tendo em vista o interesse público e o 

interesse indígena, submete o presente à apreciação superior de Vossas Excelên 

cias opinando pela aprovação da proposta, na conformidade do mapa e memorial 

descritivo, anexos, e a edição de nova Portaria Interministerial determinando 

a demarcação da referida ãrea nos termos deste parecer. 

A) 
ONIO 	S CARNEIRO DA SILVA 

L 	Representante SG/CSN 

• 



Atenciosam 

DANIEL MARQU 

Sup 	ntenden e de Assu 

SOU 

tos Fundiár 

DÍR. /63//2-70/m-s- 

FUNAI 
Fundação Nacional do índio 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

o, . 	N2 5 6  /SUAF 
	

Bras14-lia' O 4 OUT 1988 

Ilmo.Sr. 

ITAGIBA CHRISTIAN° DE OLIVEIRA CAMPOS FILHO 

MD.Representante do MURAD no GTI.94.945/87 

Nesta 

OIL 

	

	
Encaminhamos a V.Sa. para arquivo, copias dos documentos 

abaixo relacionados, oriundos das últimas reuniões do GTI.94.945/87. 

N.1:~4.4NW119/2 dê sMos/as'- ALAW 
/4 02. Resolução n9 /3 de 20/09/88 - Terras Indígenas: YAUA 

RETÊ, IÇANA-AIARI, IÇANA-X2, CUBATÉ e BALAIO/AM; 

3. Parecer n9 186/88 - Terra Indigena OERRITO/MS; 

4. Ata da 6a.Reunião Ordinãria, de 20/07/88; 

1~1911 da 7a.Rdurrató Ordinária, de 30/08/88p0 
06. Ata da 8a.Reunião Ordinária, de 15/09/88. 

/SUAF/ima. 

SEI' Quadra 702 Sul 
Edifício Lex, 3? andar 

CEP 70.330 Brasília D.E 
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FUNAI 
Fundação Nacional do índio 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

19"áir----.1,  2 `‘) /suAF 	 Brasília, 
O 6 SET 1988 

Olmo.Sr. 

ITAGIBA CHRISTIANO DE OLIVEIRA CAMPOS FILHO 

MD.Representante do MIRAD, no GTI.94.945/87 

Brasília - DF  

Encaminhamos a V.Sa. para arquivo, cópia do 

PARECER N9 197/88 - TERRA IND1GENA AVÁ, localizada no Muni 

cipio de Carutapera, Estado do Maranhão. 

Atenciosamente 

aller 	ermr!ra liffrtAft 

Substitute 

SuperHI:i- 	.de Assunta- 

çondiários - SUAFIFUNAi 

/VFM/ima. 

SEP Quadra 702 Sul 
Edifício Lex, 3? andar 

CEP 70.330 Brasília D.E 
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FUNAI 
Fundação Nacional do índio 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

cr n22 1 9 SUAF/88 
	

Brasília, O 5 Sn' 4tP88 

Ilmo. Sr. 

ITAGIBA CHRISTIANO DE OLIVEIRA CAMPOS FILHO 

MD.Representante do MIRAD no GTI.Dec.94.945/87 

Brasília-DF 

Senhor, 

Cumprimentando-o preliminarmente, passo 'as mãos 

de V.Sa cópias de material referente aos trabalhos 	do 	GTI 

94.945/88, composto da seguinte documentação: 

1) Resoluções de n 2s 01 a 11, tratando das Ter-

ras Indígenas Tapeba, Barra Velha, Coroa Vermelha, Imbiriba, Ma 

ta Medonha, Águas Belas, Cerrito, Jaguary, Jarará, Guasuti 	e 

Takwaraty - Yvykwarussu; 

2) Atas de Reuniões extraordinárias, 	dizendo 

respeito às Terras Indígenas Jacaré de São Domingos e Yanomami; 

3) Ata da 6@ Reunião Ordinária do GTI; 

4) Pareceres de n2s 191,192,194,195 e 196,refe-

rentes às Terras Indígenas Uaçá, Juminã,Waimiri-Atroari,Arari - 

bóia e Tembé. 

Nada mais havendo no momento,despeço-me. 

Cordialmente, 

1 Atroares ells aniso 
tSterIntendente de Assuntos Famdlátos 

SUAF/FUNAI 

SEP Quadra 702 Sul 
Edifício Lex, 3? andar 

CEP 70.330 Brasília D.F. 
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FUNAI 
Fundaçao Nacional do índio 

MINISTERIO DO INTERIOR 
PRESIDÊNCIA 

Brasília, 29 AGO 1988 

Ilmo.Sr. 

ITAGIBA CHRISTIAN° DE OLIVEIRA CAMPOS FILHO 

MD. Representante do MIRAI) no GTI.DEC.94.945/87 

Brasília - DF. 

Encaminhamos a V.Sa. os dossies das terras indígenas 

abaixo relacionadas, a serem apreciadas na reunão mareada para o 	dia 

30 de agosto pradmo, nesta sede, às 15 horas: 

\-UAÇA/AP 

\- JUMINefe2  WAIÃPII/AP.  

- WAIMIRI/ATROARI/AM  

- Homologação da Demarcação 4T' 

- Declaração de Ocupação 

- Homologação da  Demarcação 

ão 

- TEMBt/PA 

\' - NHAMUNDA/MAPUERA/PA 

- XICRIN DO CAIEre/PA 

- ARARIBGIA/MA 

- AWA(reapresentação)  

- Declaração de Ocupação 

- Homologação da Demarcação 

- Homologação da Demarcação 

- Homologação da Demarcação 

- Declaração de Ocupação 

Atenciosamente 

(*) Em fase de elaboração do dossi,/ ÇAmid ilitar9/181  
Superintendente de Assuntos Fundando* 

Se deusa 

SUAF/FUNA1 

/ima. 

SEP Quadra 702 Sul 
Edifício Lex, 3.° andar 

CEP 70.330 Brasília D.F. 
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FUNAI 
Fundaçâo Nacional do índio 

MINISTERIO DO INTERIOR 
PRESIDÊNCIA 

 

CT.003/PRESI/N9 J531.1 	 Brasília, 2 4 AGO 1988 

IIma.Sra. 

Dra.MARIA EUGÊNIA MARCOS RIO 

MD.Representante do MIRA]) no GTI.DEC.94.945/87 

Brasília - DF  

Encaminhamos a V.Sa. os dossies das terras indígenas abai 

xo relacionadas, a serem apreciadas na reunião mareada para o dia 30 de agosto 

prOximo, nesta sede, às 15 horas: 

- UAÇA/AP 	 - Homologação da Demarcação 

- JUMINA e WAIAPII/AP - Declaração de Ocupação 

- WAIMIRI/ATROARI/AM 	- Homologação da Demarcação 

- YAUARETÊ/AM (*) 	- Declaração de Ocupação 

- ANAMBÉ/PA(reapresentação) - Declaração de Ocupação 

- TEMBr/PA 

- NHAMUNDA/MAPUERA/PA 

- XICRIN DO CATETr/PA 

- ARARIBGIA/MA 

- AWA/MA(reapresentaçã 

Atenciosame  

- Declaração de Ocupação 

- Homologação da Demarcação 

- Homologação da Demarcação 

- Homologação da Demarcação 

ação de Ocupação 

(*) Em fase de elaboração 	 ROMERO JUCÁ FI 

TI Coorden 

/ima. 

SEP Quadra 702 Sul 
Edifício Lex, 3.° andar 
CEP 70.330 Brasília D.F. 
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ROMERO JUCAH FILHO 

COORDENADOR GTI /PRESIDENTE FUNAI 

611344FNAT BRDD 

XOCEOICRA ER 

Lf) 

C 

o 

021R.08nR 

11391ICRA ER 

611144FNAI ARO 

DE BRASILIA-DF NR 543 17.r 	1610 

ILMA SRA 

DRA MARIA EUGENIA MARCOS RIO 

MD REPRESENTANTE DO MIRAD NO GTI DEC. 94.945/87 

t, 
NR. 342/PRESI DE 17.0R.BRI- AFRAz-mF. COMUNICAR-LHE OUE ESTAI' MARCADA 

REUNIA() GTI DEC. q4.945/87 PARA O PROXIm0 DIA 30 DE AGOSTO, AAS 15 

HORAS SEDE FUNAI. OPORTUNIDADE EM QUE SERAO APRECIADAS PROPOSTAS TER: 

RAIS INDIGENAS UACAH (E.Df JUMINAh (D.0) ET WAIAPI (D.0) NO TERRITORIO 

FEDERAL DO AmAPAH., wAImIRI-ATROARI (H.D), YAUARETE (D.0) NO ESTADO 

DO AMAZONAS.. ANAMBEM (0.0), TEMEEH (0.0.). NBAMUNDAH/APUERA (H.D). 

XIORIM DO CATETEH (H.D) NO ESTADO DO FARM: ET ARARIEOIA (H.D) NO ES-

TADO DO MARANHAO. SDS 



611391ICRA BR 

611344FNAI BR 

DE BRASILIA-DF NR 545 17.n° 161n 

xs-rfi i43)i).Upiç'S 

104 
ITAGIEA CHRTsTIANO DE OLIVEIRA CAMPOS FILHO 

NR 341/PRESI DE 17.nR.88 - APRAZ-ME COMUNICAR-LHE QUE ESTAE MARCADA 
REUNIAO GTT DEC. 94.945/87 PARA O PROXIMO DIA 3n DE AGOSTO, AAS 15 

HORAS SEDE FUNAI, OPORTUNIDADE EM QUE SERAO APRECTADAS PROPOSTAS TER-

RAS INDTGENAs geneV(H.D) Me= (D.o) ET mem' (D.0) NO TERRITORIO 
FEDERAL DO AMAPAE.. ammememememeerch.D). immenTE (D.0) NO ESTADO 

DO AMAZONAS.. leffielieND.0). IMMO" (D.O.). mememempow (H.D). 
aminan~ (H.D) NO ESTADO DO PARAI' ET 4111~1 (H.D) NO ES-

TADO DO MARANHÃO. SDS 

ROmERO JuCo FILHO 

COORDENADOR GTI/PRESIDENTE FUNAI 

611391ICRA BR 

611344FNAI BR 
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REUNIÃO DIA 19.08.88 

ÁREA INDÍGENA EM PAUTA: 

- Yanomami 	  (AM) Parecer n2  190 

DOCUMENTAÇÃO: 

12) Telex n2  328 de 16.08.88 

22) Telex n2 330 de 16.08.88 

32) C T n2  203 de 24.08.88 (encaminha Parecer n2  190) 

42) ATA DE REULIÃO EXTRAORDINÁRIA 
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FUNAI 
Fundação Nacional do índio 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA GTI 94.945/87 

AOS dezenove dias do mês de agosto de 1988, previamente con 

vocados, reuniram-se na sede da FUNAI os membros do GTI 94.945/87, convidados - 

e assessores para tratar do assunto Terra Indígena Yanomami. Presenças: Rome 

ro Jucá Filho, Coordenador GTI e Presidente da FUNAI; Maria Eugênia 	Marcos 

Rio, Membro/MIRAD; Renato d'Almeida Leoni, MembroiMINTER; Antonio Carlos Car 

neiro da Silva, Membro/SG-CSN; CeImo Alencar, convidado/5a.SUER; Paulo Lopes 

Viana, convidado/IBDF; Daniel Marques de Sousa, Superintendente SUAF; Valter 

Ferreira Mendes, Assessor e Sonia de Almeida Demarquet, Assessora e Secretá 

ria do GTI. O Senhor Coordenador deu inicio aos trabalhos, destacando a impor 

tãncia dada ã demarcação da Terra Indígena Yanomaná pelo Governo Federal, com 

sua política de priorizar a regularização das terras indígenas no país. O Se 

nhor Superintendente da SUAF historiou então a questão da Terra Indígena Yano 

mami, para em seguida iniciar-se a discussão, com inúmeros pontos levantados 

pelos presentes. A Sra. representante do MIRAD disse que, ao analisar a doce 

mentação que lhe foi remetida, não observou em nenhuin lugar que aos 	índios 

seria assegurado o usufruto das riquezas naturais dentro dos limites propos 

tos para as florestas nacionais, que também fazem parte da Terra Indígena Yano 

mami. O Senhor Coordenador do GTI explicou-lhe então que tal garantia ficará
/ 

 

explícita no Decreto e que as florestas nacionais não só" fazem parte do todo 

Yammami, como também funcionarão como cinturão de defesa da integridade fisi 

ca e cultural indígena. A Sra. representante do MIRAD tornou a insistir no as.. 

sunto, destacando ainda sua preocupação quanto às áreas indígenas Apuí, Cure 

pira e Ajuricaba, que não são envolvidas na sua totalidade pelas florestas na 

onais e que, portanto, ficam de certa maneira à mercê de invasões. O Senhor 

epresentante da SG/CSN sugeriu então que, ao se demarcarem os limites 	das 

mesmas, que se garanta aos indígenas pelo menos 10 (dez) quilômetros de cintu 

rão verde, que funcionarão como barreira contra o avanço das frentes 	regio 

nais. A Senhora representante do MIRAD pediu que fossem feitas pequenas alta 

rações no Parecer, levantando em seguida a questão do Garimpo de Surucucus e 

a necessidade de se retirarem os garimpeiros lá sediados. Foi-lhe dito 	que 

tal ocorrerá, logo que se iniciem os trabalhos demar tOrios, pois á impossi 

SEP Quadra 702 Sul 
Edifício Lex, 3? andar 

CEP 70.330 Brasília D.E 
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FUNAI 

Fundação Nacional do Índio 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 

vel contemporizar nesse caso, dados os danos causados aos indígenas por ativi 

dades de tal natureza. O Senhor representante do IBDF, por sua vez, frizou que 

a figura da Floresta Nacional deve ser regulamentada o mais breve 	possível, 

para se evitarem equívocos e problemas. A Senhora representante do MIRAD soui 

citou novamente alteração no parecer, acrescentando-se ao mesmo "garantia do 

usufruto dos recursos naturais das Florestas Nacionais pelos Yanomami, sob su 

pervisão da FUNAI", o que foi feito de imediato. Foi então assinado o Parecer, 

favorável ã demarcação proposta, que recebeu o número 190/88. Nada mais haven 

rquet, lavrei a 

icipantes. Bra 

sina, 19 de agosto de 198 

SUAF/SAD/dcs 	 SEP Quadra 702 Sul 
Edifício Lex, 3? andar 

CEP 70.330 Brasília D.E 

do a tratar foi encerrada a reunião 

presente ata que, caso aprovad 

Almeida 

atura d 

,c4.44õgÃLIICÁ5 



Missão Maturacá; 

s-  ovas TÉ 

)77)7ur iram apOs. 

1958 a MEVA o faz igualmente em Mucajal e em 1963 a Mis 

Brasil planta sua semente em Tcotobi. E muitas outras 

• 
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PARECER N9I90 /88 - GRUPO DE TRABALHO INTERMINISTERIAL DECRETO 94945/87 

TERRA 1NDInENA: YANOMAMI 

GRUPOS INDTGENAS: YANOMAMI e MAYONGONG 

LOCALIZAÇÃO: Municípios de Boa Vista, Alto Alegre, Nuca 

jal e Caracarai, em RR; Santa Isabel do Rio Negro, AM 

REFERÊNCIA: Processo FUNAI/BSB/2192/84 e Plano de Ação 

Yanomami - 1988. 

Senhores Ministros, 

O Grupo de Trabalho Interministerial instituido na forma do 

Artigo 39, parãgrafo 19 do Decreto n9 94945/87, capas examinar a proposta da 

Fundação Nacional do índio sobre a definição de limites e declaração de ocu 

pação indígena para a Terra Indígena Yanomami - conforme o conteGdo da CT 

003/PRESI/n9 493/88, de 10 de agosto de 1988 - vem apresentar seu Parecer, 

observadas as disposições da Lei n9 6001/73 e consideradas as determinações 

do retrocitado Decreto. 

I - CONSENSO HISTGRICO  

As noticias sobre os Yanomami e Mayongong ou Yekuana há muito 

frequentam a literatura histõrica, pelo menos a partir do seculo XVIII, mos 

trando que aqueles grupos tribais sempre viveram na região atravessada pelo 

Maciço das Guianas - área limítrofe Brasil/Venezuela - caracterizada pelo 

relevo acidentado (Serras de Paçaraima e Parima), vales cortados por inGme 
ros rios e igarapes, recoberta pela floresta tropical Cmida, aqui e ali des 
cobrindo-se manchas de savanas. Tal região vem constituindo, para as socie 

dades tribais que a habitam imemorial e permanentemente, um verdadeiro ni 
cho ecolOgico, refCgio quase que inalcançado pela chanada civilização. 

A partir, no entanto, da decada de 50 agentes da 	sociedade 

dita civilizada começam a investir sobre a Terra Indígena Yanomami, cada um 

com objetivo especifico. Em 1956/1957 a Diocese do Rio Negro estabelece a 
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De 1974 a 1976 fatos novos passam a ocorrer, afetando a Terra 

Indígena Yanomami e os destinos de seus habitantes. Surge a BR 210, Manaus-

Caracarai (1974), divulgam-se os resultados do Projeto Radam (1975-1976), o 

que dg inicio a verdadeira corrida rumo às riquezas minerais lã 	encontra 

das, a FUNAI passa a agir na área (1974) atraves inclusive da implantação 

do Projeto Yanoama (1974-1975). 

Por conta da abertura do trecho da BR-210 e a investida dos 

garimpeiros começam as desgraças para os índios, atraves de doenças e morte. 

As epidemias se tornam uma constante, embora combatidas pela FUNAI e pelas 

Missões. Enquanto as doenças ceifam vidas, novos problemas surgem, 	posto 

que a Terra Indígena Yanomami se torna alvo da cobiça de empresas de minera 

Ça0. 
Diante desses fatos, urgia uma definição acerca dos limites 

do territOrio Yanomami, em beneficio da intepridade física e cultural 	de 

seus habitantes primeiros. 

Já em 1969 o Ministro de Estado do Interior submetia ao Presi 

dente da República minuta de Decreto criando o Parque Indígena Yanomami. Em 

1977/78 Portarias da Presidência da FUNAI delimitavam 21 áreas separadas pa 

ra os índios. Em 1979 a CCPY propunha área continua de cerca de 6.500.000 

hectares. Em 1980 a FUNAI apresentava proposta para um Parque Indígena Yano 

mami, com superfície de 10.000.000 hectares aproximadamente, para em segui 

da voltar atrás, propondo um parque "descontinuo, formado por 11 "ilhas" se 

paradas por corredores que não seriam considerados áreas indígenas". Dn 1982 

o Ministro do Interior assinava Portaria n9 025, interditando área continua 

de 7.700.000 hectares, a fim de proteger o territOrio Yanomami e o bem es 

tar daqueles indígenas. 

Vi-se, pois, que muitos foram os estudos, propostas e alterna 

tivas discutidas com referência à Terra Indígena Yanomami, sem que nenhuma 

delas tivesse se concretizado. Nem mesmo a interdição livrou Yanomami e Ma 

yongong da presença nefasta dos garimpos. 

II - ÁREA PROPOSTA PELA FUNAI  

Em 1984 foi constituído Grupo de Trabalho FUNAUCCPY, 	pana 

definir os limites do território Yanomami. Em decorrência do mesmo veio à 

luz o relatório Terra Indígena Yanomami - 1984, garantindo aos 	indígenas 

uma area continua de 9.419.108 hectares aproximados, com perímetro tambem 

a 	ximado de 3071 km. Tal propost foi dossada pela Presidência da FUNAI, 

Z;Iv es do MEMO n9 040/Coord.GT/84 
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Com a edição do Decreto n9 94945/87, que substituiu o Decreto 

n9 88118/83, nova feição e dada aos procedimentos visando a demarcação de 

terras indígenas em faixa de fronteira. Estando a Terra Indígena Yanomami 

dentro desse caso e buscando adequá-la à nova sistemática, bem como funda 

mentada na proposta de identificação/delimitação de 1984 a Presidencia da 

FUNAI, através da PP n9 0006/88, de 7 de janeiro, compOs equipes técnicas 

para "proceder estudos e levantamento fundiA'rio e cartorial, com vistas à 

demarcação e à definição das atividades a serem incrementadas pelo Projete 

Calha Norte, no Parque Indígena Yanomami". 

O trabalho apresentado em decorrencia da PP n9 006/88, denomi 

nado Plano de Ação Yanomami, que se transforma em proposta oficial da FUNAI, 

estabelece para a Terra Yanomami 19 áreas indígenas, protegidas em seus con 

tornos por 2 (duas) Florestas Nacionais e pelo Parque Nacional do Pico da 

Neblina, perfazendo a superfície de 8.216.925 ha aproximados. Estas alLimas 

se destinam â preservação da identidade cultural das populaçOes indígenas, 

funcionando como um cinturão protetor a defende-las das agressOes da socie 

dade regional, sendo-lhes garantido o usufruto de seus recursos 	naturais  

sob a supervisão da FUNAI. 

Discriminando-se a proposta, tem-se no Plano de Ação Yanoma 

mi: 

1) extinção da Reserva Florestal do Parima, com aproximadamente 1.756.000 

ha; 

2) criação das Florestas Nacionais do Amazonas e de Roraima, com cerca de 

1.245.025 e 2.664.685 ha respectivamente; 

3) criação de dez áreas indígenas, 

raima, totalizando 1.734.665 ha 

a) Área Indígena Auaris 

h) Area Indígena Uaicás 

c) Area Indígena Surucucu 

d) Area Indígena Cutaíba 

e) Area Indígena Palimiu There 

Area Indígena Ericg 

g) Area Indígena Acapural 

h) Área Indígena Mucajal 

i) Area Indígena Jundiá 

j) Area Indígena Catr.  

envolvidas pela Floresta Nacional de Ro 

aproximadamente, a saber: 

- 117.200 ha 

25.000 ha 

- 1.030.200 ha 

92.900 ha 

49.100 ha 

31.450 ha 

13.750 ha 

- 181.675 ha 

- 139.625 ha 

53.765 ha 
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4) criação de cinco áreas indígenas envolvidas pela Floresta Nacional 	do 

Amazonas, totalizando 372.550 ha aproximadamente, a saber: 

a) Área Indígena Demini 
	

33.000 ha 

h) Área Indígena Toototobi 
	

244.000 ha 

c) Área Indígena Gurupira 
	

18.500 ha 

d) Área Indígena Ajuricaha 	 22.350 ha 

e) Área Indígena Marari 
	

54.500 ha 

5) criação de quatro áreas indígenas no interior do Parque Nacional do Pico 

da Neblina, totalizando 328.000 ha aproximados, a saber: 

a) Área Indígena Maraniá 
	

158.900 ha 

h) Arca Indígena Maturacá 
	

122.650 ha 

c) Área Indígena Cauabori 
	

11.000 ha 

d) Área Indígena Apuí 
	

35.450 ha 

110 

	

	 Assim, englobando-se Áreas Indígenas e Florestas Nacionais, 

bem como o Parque Nacional do Pico da Neblina tem-se uma superfície total 

de 8.216.925 ha aproximadamente, que podem ser visualizados no mapa anexo 

ao Parecer. 

Le-se no Plano de Ação Yanomami: 

"A execução da demarcação das A.Is será a cargo da FUNAI. 

Dar,--se-à prioridade para as áreas indígenas mais próximas das 

fronteiras agrícolas e aquelas onde se exerçam atividades de 

garimpagem" (Plano de Ação Yanomami, 1988, p.06). 

III - SITUAÇÃO ATUAL  

Fundamentando-se nos dados levantados in-loco pelas equipes 

tecnicas constituídas a partir da PP n9 0006/88, constata-se que os Yanoma 

mi e Yekuana vivem ainda, na sua totalidade, na condição de contato intermi 

tente com a sociedade nacional, com usos, costumes e tradições peculiares a 

uma sociedade tribal. Ao abordar o grau de aculturação desses indígenas, as 

sim conclui o relatório: 

"Nas aldeias levantadas a partir de Toototobi, mesmo aquelas 

pr6ximas a Missões, o grau de aculturação e praticamente nulo". 

Estruturados em niicleos familiares, com divisão de trahRlho 

entre os sexos, os indígenas se dedicam à caça, pesca, coleta, agricultura 

d 	ubsistência e, em alguns casos e por motivações geradas por situação de 

contato, a garimpagem. Tambem há a destacar o axf esanato, comercializado pe 

la missão em Toototobi e mesmo pela FUNAI. 
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Nas aldeias levantadas pelas equipes tecnicas pode-se 	den 

crever resumidamente a situação atual: 

a) agricultura de subsiste-cia, destacando-se o plantio das 

bananas, mandioca, pupunha, inhame, batata-doce, taioba, cará, mamão, milho, 

com a introdução aqui e ali de plantas exOgenas como cana-de-aciicar, laran 

ja, manga. Em algumas das aldeias criam-se galinhas. 

h) sistema de troca estabelecido com agentes da sociedade na 

cional, envolvendo artesanato, excedente agrícola, ouro, produtos advindos 

do extrativismo vegetal; 

c) necessidade de todo o apoio e de todos os recursos 	mate 

riais e humanos para atendimento das comunidades a nível de saUde, 	quase 

que inexistem meios atualmente. As missaes fazem o atendimento medico pos 

sivel. Doenças e problemas levantados: febres, gripe, diarreia, tuberculo 

se, malária verminose, leishimaniose, pneumonia, dermatoses, 	oncocercose. 

Surtos epidemicos a serem controlados; 

d) educação formal ministrada pelos missionários, quando exis 

te. Carencia quase que total de meios. Necessidade de implantação de ensino 

bilingue. Muitos indígenas desejam simplesmente "aprender o português". 

As equipes tecnicas levantaram 120 aldeias, totalizando uma 

população de 9.910 individuos. 

IV - CONCLUSÃO  

De todo o exposto, considerada a imemorialidade da ocupação 

indígena, a situação atual em que se encontram as terras que constituem a 

Terra Indígena Yanomami e ainda tendo em vista o interesse publico e o in 

teresse indigena, o Grupo de Trabalho submete o presente ã decisão superior 

de Vossas Excelencias, opinando pela aprovação da proposta da FUNAI de con 

PAULO LOPES VIANA 
IBDF 
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FUNAI 
Fundação Nacional do índio 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

cT.N2 3S'UAF 	 Brasilia, 
2 4 AGO 1988 

IIma.Sra. 

Dra. MARIA EUGÊNIA MARCOS RIO e 

Dr. ITAGIBA CHRISTIAN° DE OLIVEIRA CAMPOS FILHO 

MD.Representantes do MIRAD no GTI.94.945/87 

BRASILIA - DF 

Cumprimentando-os em primeiro lugar, tenho o prazer de 

remeter a V.Sas., c6pia do PARECER n9 190/88 - GTI.Dec.94.945/87 - TERRA INDT 

GEMA YANOMAMI, aprovado na reunião de 19/08/88, para arquivo. 

Atenciosamente 

011141 italltteit $8 (301ita 

Intendente de Assuntos Fundiários 
SUAF/FUNAI 

CT: 
-° 1111 

/ima. 

SEP Quadra 702 Sul 
Edifício Lex, 3? andar 

CEP 70.330 Brasília D.F. 
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BRASILIA-DF NR 455 16.nA 1511 

ILMA SR 

DRA MARIA EUGENIA MARCOS RIO 

MD REPRESENTANTE DO MIRAD NO CTI DEC.94.945/87 

NR 830/PRESI DE 16.f18.88 - COMUNICO OUE PROPOSTA TERRA INDIGENA 

YANOMAMI SUAM APRECIADA REUNIAO CII DEC. 94.945/87, PROXIMO DIA 19. 

16:00 HORAS. SEDE FUNAI. SDS 

ROMERO TUCAH FILHO 

COORDENADOR GTI/PRESIDENTE FUNAI 

611391ICRA BR 

611344FNAI BR 
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Nk 323/PRESI DE 16.n8.88 - 	COMUNICO OUE PROPOSTA TERRA INDIGENA 
YAEOMAMI SERAH APRECIADA LEUNIA0 GTI DEC. 94.945/37, PROXIMO DIA 19, 

16:nn HORAS. SEDE FUNAI. SDS 

ROMERO JUCAH FILHO 

COORDENADOR GTI/PRESIDENTE FUNAI 

611391ICRA BR 

611344FNA1 BR 
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Áreas Indígenas em Pauta:  

- Jacaré de São Domingos 

Documentação: 

12) ATA de Reunião Ordinária 

09 
os 



FUNAI 
Fundacao Khoonal do índio 

MINiSTERIO DO INTERIOR 
PRESIDÊNCIA 

ATA DA REUNIÃO ORDINARIA GTI.94.945/87 

Data : 09 de agosto de 1988 

Hora e local: 16:00hs - sede da FUNAI 

Aos nove dias do mês de 'agosto de 1988 reuniram-se em 

caráter extraordinário os membros do GTI.94.945/87 para deliberar acerca 

da questão da Terra Indígena Jacaré de São Domingos, Estado da Paraíba . 

Estiveram presentes os Senhores representantes do MIRAD, Maria Eugénia 

Marcos Rio; da SG/CSN, Antanio Carlos Carneiro da Silva; do MINTER, Rena 

to D'Almeida Leoni; da FUNAI, Jose Ronaldo Montenegro de Araido, sob a 

coordenação do Presidente da FUNAI Romero Jucá Filho, assessorado pelo 

Sr.Superintendente da SUAF, e ainda o Sr.Assessor Valter Ferreira Mendes 

e. á Sra. Chefe da DID, SOnia de Almeida Demarquet. Em primeiro lugar 

abertos os trabalhos, foi assinada a ata da reunião extraordinãria 	do 

dia 28/07/88. A seguir passou-se ã discussão do assunto em pauta, Terra  

Indígena Jacaré de São Domingos, com proposta da FUNAI de 4500 hectares 

para os índios Potiguara. Tomou a palavra o Sr. representante da FUNAI 

no GTI, Ronaldo Montenegro de Araújo, recám-chegado da área. Expôs a si 

tuação por ele verificada - ocupação da sede da ADR - João Pessoa pe 

los índios - e seu comprometimento com a causa Potiguara, havendo dito 

aos mesmos que tudo faria para agilizar os trãmites do processo Jacará 

de São Domingos junto ao GTI. Discutido e historiado o assunto, destaóan 

do-se a situação atual em que se encontram os indígenas, determinou 	o 

Sr.Coordenador do GTI e Presidente da FUNAI o envio de equipe intergover 

namental pAra proceder ao levantamento fundiário - inconcluso dada 	a 

ensão verificada na área - , alám de plotagem em mapa das benfeitorias 

existentes. SO assim, disse, haverá possibilidac de alguma solução pa 

ra o problema, revendo-se os limites denlvo 	-tritamente necessãrio . 

SEP Quadra 702 Sul 
Edifício Lex, 3. andar 
CEP 70.330 Brasília D.F. 
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Fundação Nacional do Índio 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 	 -02-- 

Resolveu o Sr.Coordenador, tambjm, enviar oficio ao Exmo.Sr.Governador 	 

Paraíba e ao Sr. Presidente da FUNDAPE, solicitando todo o apno ã 	conse . _ 
cução dos objetivos traçados pela FUNAI quanto ao levantamento fundiãrio mi 

nucioso e completo da Terra Indígena Jacaré' de São Domingos. Nada mais ha 

vendo a tratar encerrou-se a reunião e eu, &lia de Almeida Demarquet, la 

vrei a presente ata que, lida e-aprovada, mere era a sinatura dos 	mera 

bros do Gil e outros pae-sentes . Brasili. 09 	a.,isto de 1988. SOnia de 

SEP Quadra 702 Sul 
Edifício Lex, 3!' andar 

CEP 70.330 Brasília D.E. 
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REUNIÃO DIA 28.07.88  

- ATA Reunido Extraordinária 

Área Indígena Alto Rio Guamá 
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FUNAI 
Fundação Nacional do Índio 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO Gf I 94.945/87 

Aos vinte e oito dias do més de julho de 1988, convoca 

dos em caráter extraordinário pelo Sr. Coordenador e Presidpnte da FUNAI, 

reuniram-se na Sede do õrgão os membros do GTI 94.945/87, para 	deliberar 

acerca do Aviso n9 203, de 28 de tiulho de 1988, e dizendo respeito ã situa 

ção atual da denominada Área Indígena Alto Rio Guamá. Estiveram presentes: 

Romero Jucá Filho, Coordenador; Maria Eugênia Marcos Rio, MIRAD; Jose 	Ro 

naldo Montenegro de Aralljo; FUNAI; Renato d'ALneida Leoni, MINTER e Antônio 

Carlos Carneiro da Silva - SG/CSN. Analisada a proposta dos índios Tembe pa 

ra a área em torno do Posto Indígena Alto Rio Guamá, os membros do GTI deli 

beraram sobre o assunto, chegando-se ã conclusão de ser d proposta viável, 

desde que se garantisse para os indígenas da área meridional, que vivem na 

dependência do Posto Indígena Canindé, uma porção considerável de terras, 

capaz de assegurar sua sobrevivência enquanto grupos tribais étnica e cul 

turaLnente diferenciados. Discutido o assunto ã exaustão, tanto a proposta 

dos Tembe quanto a da FUNAI foram aceitas pelos membros do GTI, na tentati 

va de se solucionar uma questão que vem se arrastando hã longo tempo. A Co 

lõnia Indígena Tembe-Guamá mereceu Parecer n9 187/88, enquanto que a Coró  

fia Indígena Canindé recebeu o Parecer n9 188/88. Nad 	avendo a 

tar foi encerrada a reunião e eu, Sonia de Alui'. a Demarquet Sec 

GTI, lavrei a presente ata que, caso aprov 

pantes da reunião. Brasília, 28 de julh de 1988 
- e • 

El Quadra -'112 Sul 
Edifício I ex  

CEP 70.330 Ilr.,tilu D.E. 
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REUNIÃO DIA 20.07.88  

- Tapeba (CE) 	  Resolução n2  01 

- Barra Velha (BA) 	 Resolução n2  02 

- Coroa Vermelha (BA) 	 Resolução n! 03 

- Imbiriba (BA) 	  Resolução n2  04 

- Mata Medonha (BA) 	 Resolução n2  05 

- Águas Belas (BA) 	 Resolução n2  06 

- Cerrito (MS) 	  Resolução n2  07 	 Parecer n2  186 

- Jaguary (MS) 	  Resolução n2  08 

- Jarara (MS) 	  Resolução n2  09 

- Guasuti (MS) 	  Resolução n2  10 

- Takwaraty /Yvykwarussu .Resolução n2  11 

- Awá (MA) 	  Resolução n2  12 

DOCUMENTAÇÃO: 

12) CT 003 /PRESI/ N2  426/88 de 15.07.88(encaminha dossiês) 

22) Telex n2  286 de 13.07.88 , (marca reunião para o dia 20.01.88) 

32) ATA Reunião Extraordinária 

42) ATA Reunião Ordinária (6g Reunião) 

52) CT.256 de 04.10.88 (encaminha ATA da Reunião e parecer fl2  186) 



ao não da mesma, à luz da documentação histórica tuação atual. 
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FUNAI 
Fundação Nacional do Índio 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

ATA DA 6§ REUNIÃO ORDINÁRIA DO GT. 94945/87 

Aos vinte dias do mês de julho de 1988 reuniram-se às 15:00 h 

na Sala de ReuniOes da Presidência da FUNAI membros do GTI 94945/87, 

além de assessores e convidados, para deliberarem acerca de pauta pre 

viamente submetida à analise dos membros através de dossiês apresenta 

dos pela FUNAI. Estiveram presentes: Romero Jucá Filho, 	Coordenador 

do GTI e Presidente da FUNAI; Renato d' Almeida Leoni, representante 

do MINTER; José Ronaldo Montenegro de Araújo, representante da FUNAI; 

Antonio Carlos Carneiro da Silva, representante da SG/CSN; Maria Eugê 

nia Marcos Rio, representante do MIRAD; Itagiba Christiano de Olivei 

11) ra Campos Filho, assessor do MIRAD; Marcos Antonio Vieira de Castro, 

representante do Governo do Ceará; José Renato Santana Souza, 	repre 

sentante do INTERBA, BA; Salomão Santos, Superintendente 4Q SUER; Vai 

ter Ferreira Mendes assessor da SUAF; Cornélio Vieira de 	Oliveira, 

assessor da SUAF; Francisco Orlando Costa Muniz, 	representante 	do 

ITERMA; Sérgio Brant Rocha, representante do IBDF; Margareme Maria Be 

zerra, representante do IBDF; Sérgio Leitão, assessor do ITERCE,Daniel 

Marques de Sousa, Superintendente da SUAF, e Sonia de Almeida 	Demar 

quet, Chefe da DID/SUAF e Secretária do GTI. A pauta se compOs das se 

guintes áreas: Terra Indígena Tapeba, Terra Indígena Awá; Terra Indi 

gena Barra Velha, Terra Indígena Coroa Vermelha, Terra Indígena Imbi 

riba, Terra Indígena Mata Medonha, Terra Indígena Aguas Belas, Terra 

• 
Indígena Cerrito, Terra Indígena Jarará, Terra Indígena Takwaraty Yvy 

kwarussu, Terra Indígena Guasuti, Terra Indígena Jaguary, Terra Indi 

gena Jaguapiré, todas em reapresentação e previamente visitadas pelos 

membros do GTI a fim de observar in-loco a situação atual das mesmas. 

Antes de passar à análise da pauta foi discutida a ata anterior que, 

seminenhuma ressalva, foi aprovada e assinada por todos os membros do 

G I) bem como a ata da Reunião Extraordinária realizada após a visita 

às áreas do Estado do Mato Grosso do Sul. A primeira área a ser discu 

tida foi a Terra Indígena Tapeba. O Senhor Coordenador solicitou que 

se fizesse um breve apanhado histórico da mesma, a cargo da Chefe da 

DID, após o que se iniciou discussão a respeito do caráter imemorial 
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FUNAI 
Fundação Nacional do índio 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

.02. 

O Sr. Representante do ITERCE afirmou que as autoridades 	estaduais 

confiavam em decisão a favor dos indígenas, por ser farta a documenta 

ção histórica acerca do grupo Tapeba. O Senhor Assessor do ITtECE teceu 

várias considerações de cunho histórico-jurídico, também se 	posicio 

nando pela aprovação da proposta da FUNAI, com o caráter de imemoria 

lidade também destacado pela Sra Chefe da DID. O Sr. Superintendente 

da SUAF tomou a palavra e remeteu a questão ao MIRAD, posto que aque 

le órgão havia antes dito que possuía condições para reassentar os não-

índios vivendo dentro da área delimitada, para depois negar o que ti-

nha afirmado. Assim, no dizer do Sr. Superintendente da SUAF, nascera 

o problema básico: a FUNAI, sem dinheiro para indenizações; o MIRAD, 1, sem terras disponíveis para reassentamento. Analisada a questão, his 

toriada pela Sra representante do MIRAD e discutida por todos os pre 

sentes, foi levantado em seguida o problema da identificação da área 

feita pelo MIRAD por determinação de seu Ministro à época, a que 	se 

seguiu o trabalho identificatório determinado pela FUNAI. Dadas as dii 

vidas suscitadas no corpo dos relatórios anexados aos processos, 	ex 

plicou-se, os membros do GTI resolveram conhecer de perto a área elei 

ta. Dal a viagem realizada. O Sr. Representante do ITERCE 	lamentou 

não ter feito parte da mesma, perguntando se o grupo tinha conhecido 

toda a área, o que foi respondido positivamente. O Sr. Representante 

da SG/CSN afirmou que o processo de identificação era farto em docu 

mentação histórica, mas que não havia suficientes dados sobre a 	pre 

sença dos Tapeba em Caucaia no presente século e que os estudos sobre 

as características étnicas do grupo não tinham sido apresentados. Com  

muitas discussões correlatas, afirmou o Sr. Coordenador que a 	FUNAI 

não poderia demarcar a área, por não haver terra para reassentamento 

de ter iros e partindo de base processual insuficiente. Afirmou tam 

bém 
	

face ao quadro social verificado, a FUNAI- juntamente com ou 

órgãos governamentais - poderia desenvolver entre os Tapeba pro 

ramas assistenciais, para minorar as agruras daquela população. As 

sim, o Sr. Coordenador sugeriu a retirada da Terra Indígena Tapeba de 

pauta, determinando-se em resolução do GTI que a mesma não fosse reco 

nhecida como imemorial e que se aguardassem, para enriquecer o proces 

so, novos dados acerca da etnia, quando então a 	voltaria a ana 

SEP Quadra 702 Sul 
Edifício Lex, 3!' andar 

CEP 70.330 Brasília D.F. 
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usar o caso. Retiraram-se, após tal decisão, os representantes 	do 

Estado do Ceará. Passou-se à análise da Terra Indígena Awá. O Sr. Su 

perintendente da SUAF falou do caso que ora se apresentava. • Embora 

Awá já tivesse parecer favorável do GTI e passado por outras órbitas 

de decisão, por determinação superior voltava a ser apresentada, pos 

to que a situação local estava a produzir problemas a nível de gover 

no. O Sr. Superintendente referiu-se ao sobrevôo da Terra 	Indígena 

Awá, quando então pôde-se ver a situação de ocupaçOes dentro dos limi 

tes da terra delimitada. Referiu-se também a título definitivo 	para 

imóvel no interior da Terra Awá. Foi levantado o problema dos limites 

da Terra Indígena Awá e perguntado onde se encontravam os índios nes 
• 

	

	se território, tendo o Sr. Assessor Cornélio de Oliveira dito que os 

Awá perambulam por toda a região, sem aldeamentos permanentes. Desta 

oou, portanto, o nomadismo como forma de viver habitual do grupo indl 

gena, ainda quase intocado no que diz respeito à sua cultura tradicio 

nal e com vários bandos até agora na condição de arredios. Quanto à 

existência de títulos dados pelo Estado na área Awá o Sr. 	Represen 

tante do Governo do Maranhão apresentou farta documentação sobre os 

mesmos, destacando as pendências judiciais pertinentes, e submetendo 

a questão à Procuradoria Jurídica da FUNAI, para análise e 	providen 

cias cabíveis. Diante portanto dos fatos expostos, o processo baixou 

em diligencia, até que se faça uma análise acurada da questão da titu 

lação apresentada e até que se realizem estudos mais 	substanciados 

O acerca do habitat Guajá e a relação dos indígenas com o espaço propos 

to para demarcação pela FUNAI. A seguir passou-se à apreciação da Ter-

ra Indígena Barra Velha, já incluída em pauta anteriormente e retira 

da por sugestão do Sr. Representante do Estado da Bahia, que desejava 

'Edo 

a apresentação em bloco das áreas indígenas situadas no extremo 	sul 

ado e que, a seu ver, constituíam-se em bloco indiviso. Primei 

n Ili? e foi analisada a proposta de homologação da demarcação 	feita 

a FUNAI, com a qual não concordou o Sr. Representante do INTERBA, 

alegando que a porção correspondente ao Parque Nacional do Monte Pas 

coal aos índios pertencia, posto que seu habitat imemorial. A Sra Che 

fe da DID, que havia visitado a área, descre eu a situação atravessa 

da pelos índios e sua luta pela sobrevivência 	stacando igualmente 

SEP Quadra 702 Sul 
Edifício Lex, 3? andar 
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o caráter imemorial de sua terra, bem como os conflitos na área gera 

dos pela posição do IBDF,em confronto com os indígenas. O Sr. Repre 

sentante do IBDF então destacou o caráter de intrusos aplicados 	aos 

Pataxó, chamando-os de invasores e sugerindo a retirada pela 	FUNAI 

dos índios, para localizá-los em outra região. A Senhora Chefe da DID 

discordou daquela posição, seguindo-se inúmeras discussões em 	torno 

do tema. O Sr. Representante do INTERBA fez acalorada defesa dos inte 

resses Pataxó, dizendo que constasse em ata que não aceitava a propos 

ta da maneira como foi apresentada, por ser lesiva aos interesses in 

dígenas, tendo perguntado aos membros do GTIse tinham efetuado viagem 

a Barra Velha e sendo-lhe respondido que haviam na verdade sobrevoado 

a área, dadas as difíceis condições de acesso. Destacou-se o problema 

da utilização do mangue pelos indígenas, posto que fonte de subsisten 

cia, com o que não concordou o IBDF, alegando que tal formação 	vege 

tal é importante para o micro-ecossistema do Parque Nacional do Monte 

Pascoal. Discussões a parte, os membros do GTI argumentaram que 	era 

preferível aprovar a proposta da FUNAI, para depois fazer um reestudo 

da questão da mata pertencer ou não aos Pataxó e, quiçá, 	devolve-1a 

aos seus primeiros habitantes, mas que o mangue deveria continuar 	a 

ser explorado em caráter não predatório pelos índios. Assim, após ar 

gumentação e contraargumentação, ficou decidido pela aprovação da pro 

posta, merecendo a Terra Indígena Barra Velha e parecer n 2  185/88, en 

caminhando-se a mesma como Colonia Indígena Barra Velha à 	considera 

ção superior e que se constasse em ata que a FUNAI procederá a conta 

tos com o IBDF visando acordo/convênio relativo à utilização do 	man 

gue pelos Pataxó. Nada mais a discutir sobre o caso, seguiu-se a aná 

use das demais áreas Pataxó do Sul da Bahia, todas visitadas 	pelos 

membros do GTI. Traçado um breve esboço de sua situação atual e tendo 

sido cobrado do Sr. Representante do INTERBA o envio 	de prometido 

levantamento Cartorial na região em estudo, ressaltou-se o caráter de 

ão recente das terras pelos índios, estes saídos em levas suces 

de Barra Velha e em épocas distintas. Foram comentados os rela 

tórios antropológicos apresentados à FUNAI, iegando os membros do GTI 

o caráter de imemorialidade aplicado às T rr s Indígenas Coroa Verme- 
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lha, Imbiriba, Mata Medonha e Águas Belas, não podendo portanto serem 

caracterizadas dentro do preconizado pelo Inciso I do Art. 17 do Es 

tatuto do índio. Optou-se, portanto, pelas resoluções aplicáveis a ca 

da caso, anexadas à presente ata, e que deverão ser obedecidas e cum 

pridas pela FUNAI. Seguidamente passou-se à discussão das áreas indí 

genas do Estado de Mato Grosso do Sul. A primeira a ser 	apreciada, 

Terra Indígena Cerrito, visitada pelo GTI como as demais - à exceção 

de Takwaraty-Yvykwarussu-, mereceu Parecer favorável de n 2 	186/88, 

sendo recomendado seu encaminhamento aos Ministros como Colônia Indí- 

gena Cerrito, dado o estágio cultural vivido pelo grupo Guarani 	que 

a habita. As demais áreas, dado o caráter sui-generis verificado caso 

a caso, foram igualmente objeto de resoluções do GTI, que também 	es 

tão anexadas à presente ata e fazem obrigatoriamente parte da mesma, 

além de deverem serobedecidas e cumpridas pela FUNAI. Nada mais haven 

do a tratar e tendo-se encerrado a reunião, foi por mim, Sonia de Al 

meida Demarquet, lavrada a presente ata que, 	 rovada, merece 

rá a assi tura dos participantes.. Brasília 	O de ulho de 1988. 
— 

• 
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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÃRIA - GT 94.945/87 

Objetivo: visita a Areas Indígenas do Estado do Mato Grosso do Sul, para ulte 

rior deliberação. 

Conforme o estabelecido entre os membros do GT 	94.945/87 

através de deliberação tomada na 5a. reunião (29/04/88), conforme se lê 	em 

ata, a reunião de hoje foi precedida de viagem ao Estado do Mato Grosso 	do 

Sul, para verificar in loco problemas acaso existentes em "áreas indígenas a 

serem submetidas "á apreciação do referido GT. O grupo partiu para Campo Gran 

de no dia 07/06/88, tendo-se dirigido no mesmo dia para Ponta Porã, base das 

atividades, sendo composto por: Daniel Marques de Sousa, representando o Coor 

denador do ar; Renato d'Almeida Leoni/MINTER; Itagiba Christiano de Oliveira 

Campos Filho/MIRAD; Antonio Carlos Carneiro da Silva/SG/CSN; José Ronaldo Mbn 

tenegro de Araújo/FUNAI; Mário Maurício Vasques Beltrão/TERRASUL, todos mem 

bros. Como convidados e demais participantes: Patrícia de A. Franco 

TERRASUL; Nilson Campos Moreira, Superintendente 2a.SUER; Liberato Itamar Ar 

riola, Administração de Amambai; Sonia de Almeida Demarquet, Chefe da DID e 

Secretária. Foram visitadas: AI Guasuti; AI Jaguari; AI Jarará (Vila Juty); 

AI Jaguapiré; AI Takwaraty-Yvykwarussu; AI Cerrito; 	Pirakuá. A viagem se 
410 	encerrou com a visita a Pirakuã, no dia 10/06, tendo o grupo retornado a seus 

lugares de origem no dia seguinte. Não havendo considerações a fazer e nem ou 

tros assuntos a tratar, lavro e assino a presente ata que, caso esteja confor 

me, será assinada pelos demais. Brasília, 13 de junho de 1988. Sonia de 
	

Al 
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PARECER N2,66-  /88 - GTI DECRETO N" 94.945/87 

TERRA INDÍGENA : CERRITO 

GRUPO INDÍGENA : -NANDEVA 

LOCALIZAÇÃO 	: Mun. Eldorado - MS 

REFERÊNCIA 	: Processo/1'UNA 1 /11S13/0080/87 

Senhores Ministros, 

O Grupo de Trabalho instituído na forma do Arti 

go 32, parágrafo l2, do Decreto N2  94.945/87, após examinar pro 

posta da Fundação Nacional do índio, sobre a definiço dos limi 

tes da Terra Indígena CERRITO, situada na Município de Elderado, 

Estado de Mato Grosso do Sul, vem apresentar o seu 	Parecer, 

observadas as disposções da Lei 6.001/73, consideradas a 	de 
• terminações do retrocitado Decreto e os termos da Portaria 

terministerial N2  002, de 17 de março de 1983. 

- CONSENSO HISTÓRICO  

Os NANDEVA constituem um' subdivisão 	do wande 

grupo indígena Guarani, conhecidos através da documentação hist'ó 

rica desde o sáculo XVI e habitando originalmente tola a bacia 

do Prata (Rios Paraguai, Uruguai e Paraná). 

ápoca da conquista e colonização daquele terri.  

tório pelos espanhóis, os Guarani sofreram drástica f1iwinuiç3o 

ao trah.11ho 

esc9avo e às epidemias. A partir do final do srculn XVI, com a 

jada dos jesuítas 71 regi5o platina, os indíqenas1!“. viram 

compelidos a viver nas missões ou reduções, sob rili 	discipli_ 

11, 

4 
I 	, 

• 

In 

de seu contingente populacional, devidoif•J guerras, 
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ria de vida e de trabalho. 

Ao se iniciar o ciclo das bandeiras paulistas os 

Guarani passaram a ser alvo de preia, sendo levados aos 

res para as capitanias do Sudeste brasileiro (principalmente São 

Vicente) e tornados escravos dos colonos. As disputas entre 	Es 

panha e Portugal, que culminaram com o tratado de Madrid de 1750, 

e a expulsão dos jesuítas na segunda metade do século 	XVIII  

(1769) tiveram nefasta influencia sobre os Guarani que, a partir 

de então, iniciaram uma diáspora em busca de terra sem 	males. 

Tais migrações ainda tem lugar, em pleno século XX. 

No Sul do Mato, Grosso os Guarani foram atingidos 

pela Guerra do Paraguai (1864), com inUmeras mortes, expulsão de 

seus territórios tradicionais e dispersão forçada. Assim, ao mi 

ciar-se o ciclo extrativista da erva-mate, os Guarani tinham- se 

reduzido drasticamente. Em 1877 Tomás Laranjeira estabelece 	a 

Companhia Mate-Laranjeira, ocupando terras indígenas P dando ini 

cio ao povoamento das terras do atual Estado do Mate Grosso 	do 

Sul. Com  a chegada ininterrupta de colonos, o território 	antes 

indígena sofreu sucessivas reduções e muitos grupos 	tribais, 

perdendo suas terras, passaram a trabalhar como empregados 	nas 

fazendas nelas surgidas. 

A partir de 1915 estabeleceu-se o SPI no Sul 	de 

Mato Grosso, com a instalação do P.I. Amambai e o inicio dos tra 

balhos de demarcação das terras indígenas, sem obedecer a critg.  

rios preestabelecidos. Criadas as "reservas", muitos índios 	fo 

ram obrigados a deixar suas terras, expulsos pelos fazendeiros , 

e engrossaram o contingente morador nas áreas reservadas. Fácil 

verificar que tal prática conduziu aos problemas atuais, 	como 

no caso dos Guarani da Vila Juty e de Cerrito. 

No centro do território Guarani, hoje 	englobado 

por • diversos municípios como Caarapó e Eldorado, os indígenas 

am que dividir seu espaço tradicional com a Cia. Mate Laran 

jeira e,posteriormente, com concessionários diPerso, que, com o 



Cerrito, ouvidas as lideranças indígetas cflconsiderarla a 	situa 

N•J' 
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03 
tempo, receberam títulos de propriedade sobre terras tradicional 

mente Guarani. Assim, tanto os índios de Vila Juty-Jarará quanto 

os de Cerrito vivem até hoje situações similares, reivindicando 

seus direitos à terra ancestral. 

Quanto aos Guarani Nandeva de Cerrito tamUm tive 

ram suas terras ocupadas pela todo-poderosa Cia. Mate Laranjeira 

a partir do final do século passado. Em 1941 o 	concessionário 

Brizio obteve registro provisório das terras dos índios de Cerri 

to - 7.960 ha, - em 25/09/41, na antiga comarca de Ponta 	Por. 

Os direitos de Brizio sobre Cerrito foram transferidos para Pio 

riano Melez, que obteve titulo definitivo do Estado de Mato Gros 

so, em 03/10/49. E assim, por sucessivas alienações e CONtratos 

40de compra e venda, as terras do Guarani de Cerrito foram parar 
nas mãos da instituição religiosa Sverdi e Cultura, hoje denomi 

nando-se "Fazenda Cerrito". De acordo com o relatório antropoló 

gico da FUNAI: 

"A instituição SVERDI pouco transformava as suas 

terras e o relacionamento com os Nandeva na fazenda sempre 	foi 

muito cordial. Com  o passar do tempo, a svERni, por determinação 

da sede radicada em Ponta Grossa - Paraná, resolveu ampliar sua 

produção agrícola e incrementar a criação de gado. Nesta táltima 

década a fazenda Cerrito tem procurado at.ingir estas metas (...) 

consequentemente, novos desmatamentos, plantações, trabalhos nas 

*terras e os cercamentos de gado, fizeram com que a 	comunidade 

Nandeva do Cerrito, ora aglutinada no Açude, se desarticulasse 

levando muitos ao abrigo da comunidade de Jacaré-y e espalhando 

os outros, enfileirados ao longo do córrego Cerrito e nos acolás 

da fazenda" (Processo/FUNAI/BSB/080/87). 

A populaça° Nandeva de Cerrito se compõe do 47 in 

divíduos, sendo que os que se dispersam por Jacaré-y e Porto Lin 

do totalizam 171 pessoas. 

—7 TERRA PROPOSTA PELA FUNAI  

O GT designado para identificar a Terra Indlgena 
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çao atual da região, prop3e uma área de 2040 ha, com perímetro de • 

18,5 Km aproximadamente, correspondente a parte da fazenda que não 

apresenta produção e parcas benfeitorias, conservando matas 	cerra 

das. 

O laudo de avaliação das benfeitorias, firmado por 

INCRA/FUNAI a 18 de agosto de 1986, da um total de C$ 1.803.247,44 
(hum milhão, oitocentos e três mil, duzentos e quarenta e sete cru 
zados e quarenta e quatro centavos) 

III- SITUAÇÃO ATUAL 

Os índios Nãndeva de Cerrito se encontram em estado 

de expectativa quanto à solução do problema de suas terras 	ances 

trais. Os que vivem fora dos limites de Cerrito, acredita-se, retor.  

narão à terra logo que se definam seus limites. A FUNAI tem interes 

se em regularizar em breve a situação fundiária da Terra 	Indígena 

lo Cerrito, pondo fim à tensa sitilação social ora existente. 

IV- CONCLUSÃO 

De todo o exposto, considerada a imemorialidade da 

ocupação indígena, a situação atual em.  que se encontram as 	terras 

que constituem a Terra Indígena Cerrito e ainda tendo em vista 	O 

interesse público e o interesse indígena, o Grupo de Trabalho subme 

te o presente àdecisão superior de Vossas Excelenclas, opinando pe 

la aprovação da proposta da FUNAI, 	referente 	à declaração 	de 

ocupação indígena, de conformidade com o mapa e memorial descritivo 

anexos a este Parecer. 

Brasília.,a0 de Julho de 1.988 
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MÁRIO l',1AURICIO VASQUI.Z BEI:11tÃO 
Representante do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul 
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MINTER' • 
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• AN1ONIO CARLOS C. DA SILVA 
SG/CSN 
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RESOLUÇÃO N9 CV 	/GT1 94.945/87 
Ref.: Terra Indígena Tapeba - Município de Caucaia, Ceará 

Processo FUNAI/BSB/1986/85 

O Grupo de Trabalho Interministerial instituído pelo Decreto 

n9 94.945/87, no uso de suas atribuições e tendo em vista: 

1) as dúvidas quanto a etnia dos remanescentes, levantadas a partir do exame da 

documentação apresentada; 

2) as condições de vida dos remanescentes e a situação atual da região em apre 

ço; 

3) a observação in loco e a análise do caso pelos membros do a que 	estiveram 
recentemente naquele local, 

RESOLV E: 

A) não considerar como terra indígena, conforme o previsto no inciso 1 do Art. 

17 da Lei n9 6.001/73, a área proposta pela FUNAI à vista da 	documentação 

que compõe o Processo F/B/1986/85. 

B) aguardar possíveis novos subsídios do Governo do Estado ou entidades para, se 

for o caso, reestudar o assunto. 	U 

MARCO ANTONIO VIEIRA DE CASTRO 
	

ROMERO 
	

10 
Representante do Governo do Estado do C ara 
	

Coord . or/GTI 

..JOSÉ RONALDO 	ENE RO DÇ 
Representan e/FUNA1 

' 
RENATO 1)'ALN11:IDA 14WN1/ 
Representante/MINIIR' 

j/kslIO
f.  

S CARNEl ASILVA 
Representante SG/Cy  
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RESOLUÇÃo N2 Ce 	/GTI 94.945/87 

Ref.: Terra Indígena Barra Velha - município de Porto Seguro-BA 

Processo FUNAI/BSB/2556/82 

O Grupo de Trabalho Interministerial constituído pelo Decreto 	n2  
94945/87, no uso de suas atribuições, e tendo em vista: 

1) o exame de dossie, carta e parecer encaminhados pela FUNAI relativos à ho 

mologação da demarcação administrativa efetivada pelo órgão tutor; 

2) as atuais condições de vida da comunidade Pataxó habitante da Terra 	Indi 
gena.Barra Velha; 

3) o caráter imemorial daquela ocupação indígena no território demarcado; 

4) viagem de trabalho à área em questão; 

5) a discussão do assunto em reunião na data de hoje, 

RESOLVE: 

A) considerar válida a proposta da FUNAI quanto aos limites e ao caráter 	da 

imemorialidade da Terra Indígena Barra Velha, visando a homologação da de 

marcação efetuada; 

B) considerar a terra indígena em questão como colônia indígena, passando a de 

nominar-se Colônia Indígena Barra velha, nos termos do art. 	do Decreto 

94946/87; 

C) recomendar finalmente à FUNAI que estabeleça formas de entendimento com o 

IBDF, no sentido de que se faça acordo ou convenio versando sobre a expio 

ração não predatória do Mangue localizado na área do Parque Nacional do Mon 

te Pascoal pelos índios Pataxó, por considerá-lo dtil e necessário à sobre 

• vivencia daquele grupo indígena, solicitando que tal ponto de vista conste 

do corpo do Parecer. 

Brasília,f-P Cá- tullí-o c6c-- ')/9 Y  

EDUARDO AGUIAR DE ALMEIDA 
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Representante do Governo do Estado da Bahia 	Coordenador/GT 
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RESOLUÇÃO N2 03 
	

/GTI 94.945/87 

Ref.: Terra Indígena Coroa Vermelha - município de Porto Seguro-BA 

Processo FUNAI/BSB/ 	/86 

O Grupo de Trabalho Interministerial constituído pelo Decreto n° 

94945/87, no uso de suas atribuições e tendo em vista: 

1) o exame de dossie, carta e parecer encaminhados pela FUNAI e relativos à 

definição de limites e declaração de ocupação indígena da Terra Indígena 

Coroa Vermelha; 

2) as condiçOes de vida da comunidade Pataxó que a habita e a situação atual 

da região em apreço: 

3) o caráter de ocupação recente daquelas terras pelos indígenas, conforme se 

depreende da leitura dos relatórios antropológicos que formam o dossie: 

4) a observação in loco e a análise do caso pelos membros do GT que visitaram 

as terras Pataxó do sul da Bahia, bem como a discussão decorrente, 

RESOLV E: 

A) não reconhecer a tal área como de ocupação permanente indígena, com base 

no Inciso I do Artigo 17 da Lei n2  6001/73; 

B) recomendar à FUNAI que diligencie outra solução para o caso, a nível admi 

nistrativo, junto aos órgãos fundiários da União e do Estado da Bahia,dado 

o problema social existente de fato; 

C) conceder o prazo máximo de 120 dias para que se concretize o rec tendado, 

4 cientificando após o GT sobre as soluções encontradas e aplicáve' . / 

• Brasília, 20 6tc 

EDUARDO AGUIAR DE ALMEIDA 
	

ROMENO JUCÁ FILHO_ 
Representante do Governo do Estado da Bahia 

II 
	 Coorden9,9w1/GTI 

r"---WRONALDO EGR ARACIJO 
R2webentante/FUNAI 
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" IO CARLOS CARNEIRó DA SILVA 
Representante SG/CSN 
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RESOLUÇÃO bis! (9Y 
	

/GTI 94.945/87 
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Ref.: Terra Indígena lábiriba - município de Porto Seguro-BA 

Processo FUNAI/BSB/0673/86 

O Grupo de Trabalho Interministerial constituído pelo Decreto n2  

94945/87, no uso de suas atribuições e tendo em vista: 

• 
1) o exame de dossie, carta de encaminhamento e parecer remetidos pela FUNAI 

e concernentes à proposta de definição de limites e declaração de ocupação 

indígena da Terra Indígena Imbiriba; 

2) as condições de vida da comunidade Pataxó que a habita e sua 	situação 

atual; 

3) o caráter de ocupação recente da terra em questão pelos indígenas, a par 

tir de 1951, à exceção da ocupação levada a cabo pelos ancestrais da famí 

lia de Antonio Josino da Silva, ocorrida há cerca de 70 anos; 

4) a análise após observação in loco, a partir de viagem de trabalho às áreas 

Pataxó do sul da Bahia, bem como a consequente discussão do assunto, 

RESOLV E: 

A) não reconhecer tal área como de ocupação permanente indígena, com base no 

Inciso I do Artigo 17 da Lei n2  6001/73; 

B) recomendar à FUNAI que se ponha em contato com o fazendeiro 	Moacyr 

• Andrade, para que este formalizo renúncia de domínio e doação de uma área 

de cerca de 300 hectares, a ser ocupada pelas famílias indígenas mora 

doras de Làbiriba; 

C) formalizada a doação, que se estabeleça a Reserva Indígena Lábiriba dentro 

dos limites propostos pelo doador, aplicando-se o Artigo n2  26 da Lei n2  

6001/73; 

D) as famílias indígenas que vêm residindo na área por mais de dez (10) anos 

erão, também, optar pela solução prevista no art. 33 da Lei n2  600/73; 



EDUARDO AGUIAR DE ALMEIDA 
Representante do Governo do Estado da Bahia 
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E) conceder o prazo máximo de 120 dias para que se concretize o recomendado. 

Brasília, ;á 

• 
MARIA EUGENA Mk4COS  RIO 

Represer 	IRAD 

• 
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RESOLUÇÃO N2 	f)--- /GTI 94.945/87 

Ref.: Terra Indígena Mata Medonha - município de Santa Cruz de Cabrália-BA 

Processo FUNAI/BSB/0672/86 

O Grupo de Trabalho Interministerial constituído pelo Decreto n2  

94945/87, no uso de suas atribuições e tendo em vista: 

1) o exame de dossie, carta de encaminhamento e parecer remetidos pela FUNAI  

e concernentes à proposta de definição de limites e declaração de ocupação 

indígena da Terra Indígena Mata Medonha; 

2) as condições de vida da comunidade Pataxó habitante daquela terra indígena 

e sua situação atual; 

3) o caráter de ocupação recente da terra em questão, o que se deu a partir 

de 1964, segundo relatório antropológico apresentado; 

4) a análise e observação do quadro antes descrito in loco, a partir de via 

gem de trabalho às áreas Pataxó do sul da Bahia e a consequente discussão 

do assunto, 

RESOLV E: 

A) não reconhecer tal área como de ocupação permanente indígena, com base no 

Inciso I do Artigo 17 da Lei n2  6001/73; 

B) recomendar a aplicação do Artigo n2  33 da Lei n2  6001/73 no caso 	esped 

fico, cabendo a cada família indígena um lote de até 50 hectares 	manten 

do-se, no entanto, a superfície total da área identificada, ou seja, 	421 

hectares; 

C) solicitar a FUNAI o levantamento sócioeconadeo e topográfico dentro 	dos 

limites identificados da Terra Indígena Mata Medonha, o que deverá ser feí 

to pela Administração Regional de Eunápolis; 

D) baixar em diligencia o processo, enquanto não se efetue o levantamento soui 

citado pelo GT, e só após cumpridos os trabalhos é que a referida 	área 

será reapresentada aos membros do referido GT; 

E) estabelecer um prazo máximo de 120 dias para que se efet\ 

 

ivem os levantamen 

tos 	se apresentem conclusões; 

:9  
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Repres 

•/ % 
ANTONI CARLOS CARNEIRO DN SILVA 
/ Representante SG/CSN 

MARI 	 ARCOS RIO 
Repres itante/MIRAD 

• 

Cont. RESOLUÇÃO N2 	()C5 	/GTI 94.945/87 

E) considerar finalmente a terra em questão como dominial iudigena. 

Brasília, X° 

EDUARDO AGUIAR DE ALMEIDA 
Representante do Governo do Estado da Bahial 

ROMEU° JUCÁ FILIA) 
CoordenadorJWI 
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RESOLUÇÃO N2 õb- 	/ GTI 94.945/87 

Ref.: Terra Indígena Águas Belas - município de Prado, Bahia 

Processo FUNAI/BSB/0675/86 

O Grupo de Trabalho Interministerial instituído pelo Decreto n2  

94945/87, no uso de suas atribuições e tendo em vista: 

1) o exame de dossie, carta de encaminhamento e parecer remetidos pela FUNAI 

e relativos à proposta de definição de limites e declaração de 	ocupação 

indígena da Terra Indígena Águas Belas; 

2) as condições de vida da comunidade Pataxó que a habita e sua 	situação 

atual; 

3) o caráter da ocupaç5o recente da terra ora em análise, a partir de 1951, 

0110 	conforme se prova no corpo do relatório antropológico apresentado; 
4) a análise e a observação do caso in loco, por ocasião de viagem dos 	mon 

bros do GT ao sul da Bahia, bem como a discussão decorrente, 

RESOLV E: 

A) não considerar o caráter de imemorialidade da ocupação indígena no local; 

B) recomendar a aplicação do Artigo n2  33 da Lei n2  6001/73 no caso especifi 

co, cabendo a cada família indígena um lote de até 50 hectares,mantendo-se 

no entanto a superfície total da área identificada, ou seja, 1200 	hecta 

res; 

C) solicitar à FUNAI o levantamento sócioeconõmico e topográfico dentro dos 

limites identificados da área, o que deverá ser feito pela Administração 

Regional de Eunápolis; 

D) baixar em diligencia o processo, enquanto não se efetuar o 	levantamento 

solicitado pelo GT, e só após cumpridos os trabalhos é que o assunto volta' 

rá a ser submetido à apreciação dos membros do referido GT; 

E) estabelecer um prazo máximo de 120 dias pa 

os e se apresentem conclusões; 

se efetivem os 	levanta 



RCMEItO JUCÁ 7110 
Coordenador/ TI 

cl j 
RENATO D'ALMEIDA 	41 
Representante/MI ER 

MARIA EUGENIA RIO 
Representante 1 IR 
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zi.rg 163/J2-132(183 

F) considerar finalmente a terra indígena em questão como reservada, com a 

denominação de Terra Dominial Águas Belas. 

Brasília, 2/) eec 	ta,  

EDUARDO AGUIAR DE ALMEIDA 
Representante do Governo do Estado da Bahi 

É RONALDO MO 	EGRO DERALtJO 

• 	Repre tante/FUNAI 

/141-  - 2  // 

/ANTONIO CNLOS CARNEIRO DA/ SILVA 
Representante SG/CSN ' 



ante/FUNAI 
RO DÇ.,i A JO 	 RENNTO D'ALMEIVA 

Representante/MINTER 
OMRWALDOF 

Represe 

• 
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RESOLUÇÃO N2 	0/ 	/GTI 94.945/87 

Ref.: Terra Indígena Cerrito - município de Eldorado/MS 

Processo FUNAI/BSB/080/87 

O Grupo de Trabalho Interministerial constituído polo Ikscr(to 

94945/87, no uso de suas atribuições e considerando: 

1) o exame de dossie, carta e parecer encaminhados pela FUNAI e tealtivos à 

definição de limites e declaração de ocupação indígena da Área 	Indígena 

Cerrito; 

2) as condições de vida dos índios dela habitantes e a situação 	regional, 

observadas in loco; 

3) as discussões correlatas e a análise do caso pelos membros do GT, 

RESOLV E: 

A) considerar a Terra Indígena Cerrito cato imemorial e de ocupação permanen 

te pelos Guarani; 

B) aprová-la como Colônia Indígena Cerrito, dado o grau de aculturação alcan 

çado pelos seus habitantes indígenas, nos termos do Art.12,I, do Decreto 

94946/87. 

Brasília, .2.o 
41< 

ImAá Nt5su cz 

MÁRIO MAURICIO VASQUES BELTRÃO 
Representante do Governo do Estado do Mato Grosso Sul 

RUILI20 JUCÁ LIJJ 
Coo rd 	/GII 

_ 	(._, 	, 

rtNIO CARLOS CARNEIRO DA SILVA 
Representante SG/CSN 

(\ 
MARIA LUG1111 

Reptesenlat 
MAR( .)S RIO 

t e/NI U\D 
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5.11ROALDO MO '.; RO-PERA'6J0 RENNIO D' ALMEIDA LLUNI 
Representante/MINTER Repr se - te/FUNAI 
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RESOLUÇÃO N2 crír 	/GTI 94.945/87 

Ref.: Terra Indígena Jaquary - município de Amambai/MS 

Processo FUNAI/BSB/4438/87 

O Grupo de Trabalho Interministerial instituído pelo Decreto 	n2 

94945/87, no uso de suas atribuições e considerando: 

1) o exame de dossie, carta e parecer encaminhados pela FUNAI e relativos à 

proposta de definição de limites e declaração de ocupoção indígena da Ter 

ra Indígena Jaguary; 

2) a análise e a observação do caso in loco, por ocasião de viagem de 	seus 

membros ao Estado do Mato Grosso do Sul, bem cano levando em conta a dis 

cussao decorrente, 

RESOLV E: 

A) não reconhecer a terra enquestão como de ocupação petuunente indigena,ccut 

base no inciso I do Artigo 17 da Lei n2  6001/73. 

Brasília, c20 ,/ 

111/512\_ (LUTIM) 

i9TT 

MÁRIO MAURÍCIO VASQUES BELTRÃO 
	

ROMF220 JUCÁ F'lJ4f0 
Representante do Governo do Estado do Mato Grossoldo Sul 	Coordenador/01 

\ 
NI'ONIO C 	S CARNEIRO DA SILVA 
	

MARIA E'UGET A t' 	RIO 
Representante SG/CSN 
	 Representa te/ IRAD 
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Coordenado / 
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RESOLUÇÃO N2  09 	/GTI 94.945/87 

Ref.: Terra Indígena Jarará (Vila Juty) - município de Caarapó-MS 

Processo FUNAI/BSB/079/87 

O Grupo de Trabalho Intenninisterial constituído pelo Decteto n2  

94945/87, no uso de suas atribuições e considerando: 

1) o exame de dossie, carta e parecer encaminhados pela FUNAI e dizendo res 

peito à definição de limites e declaração de ocupação indígena da Área In 

dígena Jarará; 

2) a situação atual da região em apreço a partir de observação in loco e, 

3) as consequentes discussões e análise do caso em pauta pelos membros do GT, 

RESOLV E: 

A) não reconhecer tal área como de ocupação permanente indígena, com base no 

inciso I do artigo 17/Lei n2  6001/73; 

B) remeter o caso à FUNAI para que esta busque junto aos órgãos fundiários da 

União e do Estado, alternativas para a questão social observada no local, 

através de medidas administrativas, bellicuto para proceder ao levantamento 

das famílias indígenas que vivem em Vila Juty; 

C) conceder um prazo máximo de 120 dias para que tais sugestões e medidas se 

concretizem, dando conta a FUNAI dos resultados aos uhembros do GT. 

• 

frel‘f." (XL- 19.5''S 

MÁRIO MAURICIO VASQUES BELTRÃO 
	

// 
Representante do Governo do Estado de Mato Grost) do Sul 

Brasília, 

• 1,1151LN \JUN Nu 	kit,111 

/ 

JATO D'ALME )A LE9Mk.  
Representai) te/MIUnat 

ardC -/- 	C 

IO CARLOS CARNEIR D.SILVA 	 MARIA GEN 
"--linrepresentante SG/CSN 	 Representa' 

tCOS RIO 
RAD 



RLNATO D'AUMEMA LEON 
Representai te/MIN1 

• 
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	 ai-e. 	/3‘ps5 
RESOLUÇÃO N2  010 	/GTI 94.945/87 

Ref.: Terra Indígena Guasuti - município de Aral Moreira/MS 

Processo FUNAI/BSB/4437/87 

O Grupo de Trabalho lnterministerial constituído ¡elo bcreto ng 

94945/87, no uso de suas atribuições e consi(Ierando: 

1) o exame de dossie, carta e parecer encaminhados pela FUNAI p p(incpriiptires 

à definição de limites e declaração de ocupação indígena da letra bgl(gena 

Guasuti; 

2) a situação atual da região em apreço; 

3) a observação in loco e a análise do caso pelos membros do GT que estiveram 

recentemente naquela presumível área indígena, 

RESOLV E: 

A) não reconhecer tal área conto de ocupação permanente indígena,com base no 

inciso I do artigo 17/Lei n2  6001/73; 

13) remeter o caso à FUNAI para que esta busque alternativas para a 	questão 

social observada no local, através de medidas administrativas, bem 	como 

para proceder ao levantamento das famílias indígenas lá existentes; 

C) sugerir à FUNAI um contato com a Prefeitura de Amanbai, pata que 	esta 

apoie e participe de projeto em benefício daqueles Guarani Kayowá; 

D) conceder um prazo máximo de 120 dias para que tais sugestões e medidas se 

• 	PAI5Ut\MS-islil ItV4111.,b 

MÁRIO MAURÍCIO VASQUES BELTRÃO 
Representante do Governo do Estado do Mato Grosso llo Sul 

/ 
Raiwo ,Juerriulo 
Coordena/or/GTI 

concretizem, dando conta a FUNAI dos resultados aos membros do GT. 

Brasília, 4247 	 atc- "1‘lrf 

r-̀ ?SE RONALDO 	EGRO DE ALUO 
- "•••••- 

. 

Repr ntante/FONAI 

('' -1 7  c , 
,AN1ONIO CARLOS CARNEIRO DA/SILVA 

Representante SG/CSN 
MARIA EUGEN MARÇOS RIO 

Represen nte/ IRAD 
4 
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1.‘  
ATO D'ALMEWA LEONI 

Representar iu/MINTER 

MAR1 E 	i1A M tCUS PIO 
Reptesentante/MIRAD 

,iyrR 163, 12.137( Jer5 

RESOLUÇÃO N2  eMi 	/GTI 94.945/87 

Ref.: Terra Indígena Takwaraty-Yvykwarussu  - município de Antantei/MS 
Processo FUNAI/BSB/13942/79 

O Grupo de Trabalho Interministerial instituído pelo Decreto n2  

94945/87, no uso de suas atribuições e considerando: 

1) o exame de dossie, carta e parecer encaminhados pela FUNAI e concernentes 

à definição de limites e declaração de ocupação indígena da Terra Indígena 

Takwaraty-Yvykwarussu; 

2) a situação atual da região em apreço e dos Guarani seus habitantes; 

3) a discussão. e análise do caso pelos membros do GT, 

RESOLV E: 

A) recomendar que o processo retorne à FUNAI, a fim de que esta 	viabilize 

Proposta de doação por parte da Fazenda Mirim, a exemplo do que foi feito 

no caso da Fazenda Paraguassu; 

B) conceder prazo máximo de 120 dias à FUNAI para que as medidas proçustas se 

concretizem. 

Brasília, 	cet 

1 P14)0LJ e "UVI1 kd -. 	tbT )14y, 

MÁRIO MAURÍCIO VASQUES BELTRÃO 
'Representante do Governo do Estado do Mato 

RumFit() JUCÁ VIU 
Grossoi do Sul 	Coordetk-xior/GT 

cet 4eg' 

SÉ RONALDO MONTEN RO DE Nb° 
Represent te/ÉdINAI 

/ 	p - 	/ e- , d/ /',' 	-I - ) 	-) 

ANTWIO CARLOS CARNEIRO A SILVA 
Representante SG/CSN 



Atenciosam 

DANIEL 

SUp ntenden e de Assu tos Fundiár 
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FUNAI 
Fundação Nacional do índio 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

E; 6  /SUAF 
	

Brael:lia) O 4 OUT 1988 

limo. Sr. 
ITAGIBA CHRISTIAN° DE OLIVEIRA CAMPOS FILHO 

MD.Representante do MURAD no GTI.94.945/87 

Nesta 

Encaminumos a V.Sa. para arquivo, cópias dos documentos 

abaixo relacionados, oriundos das ultimas reuni-cies do GTI.94.945/87. 

1. Resolução n9 12 de 30/08/88 - AI.Ah54; 

2. Resolução n9 13 de 20/09/88 - Terras Indigenas: l'AUA 

RET2, IÇANA-AIARI, IÇANA-XIE, CUBATÉ e BALAIO/AM; 

1113.-Ikara~-0488,498 - Terra Indígena CERRI210~, 

liel~i~wiüiá Ordinária, de 20/07/88; 
5. Ata da 7a.Reunião Ordinária, de 30/08/88; 

6. Ata da 8a.Reunião Ordinária, de 15/09/88. 

/SUAF/ima. 

SEI Quadra 702 Sul 
Edifício Lex, 3? andar 

CEP 70.330 Brasília D.F. 



Brasília., 	30 de agosto de 1988 

i 

RENATO D' ALMEIDA LDOOP ITAGIBA C.OLIVEIRA CAMPOS Fruici 
MINTER 
	

MIRAD 

-)/ 
? 9"1  

0 CARLOS CARNEIR DA SILVA 
SG/CSN 

ROMERO JUCÁ FILHO 
Coordenador GT 

c_AtOSÉ RONALDO M. 

k 

FUNAI 

1/ 
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FUNAI 
Fundação Nacional do índio 

MINISTERIO DO INTERIOR 

Resolução n2  12/88 - GTI, 94.945/87 

Assunto: Área Indígena Awá 

O Grupo de Trabalho Interministerial instituído à luz do Decreto n 2  

94.945/87, no uso de suas atribuiçOes e considerando: 

1) que a definição de limites da Área Indígena Awá, que mereceu pa 

recer favorável n2  171/87, não considerou o que se explicita no Artigo 22  .§ 42  do 

Decreto 94945/87, que diz respeito à situação atual da área; 

2) que, por este motivo, o Exmo Sr. Ministro de Estado do Interior 

solicitou ao GTI uma reapreciação da proposta da FUNAI, avaliando-se a 	efetiva 

ocupação da região, 

Resolve: 

Aprovar proposta de retificação de limites da  Área Indígena Awá, 

que fica condicionada no entanto à retirada da ação de Mandato de Segurança pro 

posta por terceiros perante o Tribunal Federal de Recúrsos. 

DID/SAD/bnuh 
SEI' Quadra 702 Sul 

Edifício Lex, 3? andar 
CEP 70.330 Brasília D.E 
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007.'5 
DE BRASILIA-DF NR 424 13.07 1517 

ILMA SR 

DRA MARIA EUGENIA MARCOS RIO 

MD REPRESENTANTE DO MIRAD NO GTI DEC 94.945/87 

NR 286/PRESI DE 13.07.88 - APRAZ-ME COMUNICAR-LHE QUE ESTAI-1 MARCADA 

RUNIAO GTI DEC. 94.945/87 PARA O PROXIMO DIA 2Q.n7.88. AS 15 HORAS. 

SEDE FUNAI. OPORTUNIDADE EM QUE SERÃO APRECIADAS PROPOSTAS AREAS IN-

DIGENAS AGUAS BELAS/BA. IMBIRIBA/BA. COROA VERMELHA/BA. BARRA VE-

LHA/BA. MATA MEDONHA/BA. TAPEBA/CE. CARRITO/MS. JARARAH/MS. TAKWA-

RATY YVYKUARUSSU/MS. GUASUTI/MS. .TAGUAPIREH/MS. JAGUARY/MS ET AWAH/ 

MA. SDS 

ROMENRO JUCAB FILHO 

COORDENADOR GTI 

611391ICRA BR 

611344FNAI 1),R 
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FUNAI 
Fundação Nacional do índio 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

 

cT.003/pREsi/N2 fa6 /88 	 Brasília, J ¼S- 	"i • -23 

Dra. MARIA EUGÊNIA MARCOS RIO E 

DR. ITAGIBA CHRISTIANO DE OLIVEIRA CAMPOS FILHO 

MD. Representantes do MIRAD no GTI 94945/87 

BRASÍLIA-DF  

Encaminhamos a V.Sa. os dossiês das Áreas Indígenas 1MBIRIBA/BA, 

COROA VERMELHA/BA,'ÁGUAS BELAS/BA e MATA MEDONHA/BA, a serem apreciadas na 

próxima reunião do GT 94945/87, mareada para o dia 20 próximo às 15:00 hs, 

na sede da FUNAI. 

Informamos ainda, que constam da referida pauta: BARRA VELHA/BA, 

CERRITO/MS, JARARÁ/MS, TAKWARATY/MS, GUASUTI/MS, JAGUAPIRÉ/MS, JAGUARY/MS, 

TAPEBA/CE e AWÁ/MA, cujos dossiês já foram encaminhados a Vossa Senhoria. 

Atenciosamente, 

ROMER JUCÁ LHO ' 
residente da FUNAI 

SUAF/SMBM/sb 

SEP Quadra 702 Sul 
Edifício Lex, 3!' andar 

CEP 70.330 Brasília D.F. 



D 	, fr. I if.2/1X5 

REUNIÃO DIA 29.04.88 

Áreas Indígenas em Pauta: 

  

- Taracuá (MS) 	  

- Betânia (AM) 

- Uneixi(AM) 

- Tumiã (AM) 

- Guajahã (AM) 

- Jaguapiré (MS) 

- Jaguari (MS) 

- Guasuti (MS) 

- Tapeba (CE) 

Parecer n2  183 

DOCUMENTAÇÃO: 

12) Telex N 2  071, de 17.03.88 (marca reunião para o dia 29.03.88) 

22) CT 003/PRESI/n2  155, (encaminha os dossiês das áreas) 

32) Telex n2  071, de 17.03.88, (marca reunião para o dia 29.03.88) 

42) Telex n2  079, de 23.03.88,(cancela reunião do dia 20.03.88) 

52) CT 003/PRESIAN 2  254, encaminha os dossiês das áreas indígenas 

62) CT N 2  0180 - SUAF - 27.07.88 (encaminha Ata da 5g reunião) 

72) ATA da 5g REUNIÃO ORDINÁRIA 



• 

4I1/ 
jrne ) 

FUNAI 
Fundação Nacional do índio 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

ATA DA 5a. REUNIÃO ORDINÁRIA DO GT 94.945/87 

DATA: 29/04/88 

HORA: 15:00 

• 

Aos vinte e nove dias do mês de abril de 1988, is 15:00h, 

reuniram-se na Sala de Reuniões da Presidencia da FUNAI membros e convida 

dos ã 5a. Reunião Ordinária do Gr 94.945/87, a fim de tratar de assuntos de 

sua competência e em vista de pauta previamente estabelecida, sendo os dos 

sies das áreas indígenas entregues com a antecedência de praxe. Presenças: 

Daniel Marques de Sousa, Superintendente de Assuntos Fundiários, represen 

tando o Sr. Coordenador do GT e Presidente da FUNAI, em viagem; Antonio Gar 

los Carneiro da Silva, membro - SG/CSN; Renato D'Aimeida Leoni, 	membro - 

MINTER; Itagiba Christiano de Oliveira Campos Filho, membro - CTI/MIRAD; Jo 

se Ronaldo Montenegro de Araújo, membro - FUNAI; Governo do Estado do Ceará, 

Marcos Antonio Vieira de Castro; Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, 

Mário Mauricio Vasquez Beltrão. Convidados: Sergio Leitão, da Arquidiocese 

de Fortaleza; Paulo Benincã de Salles, do IBDF; Valter Ferreira Mendes, as 

sessor da SUAF; Artur Nobre Mendes, Chefe da DID; Sonia de Almeida 	Demar 

quet, secretariando os trabalhos. Deixaram de comparecer, embora expressa 

mente convidados, o Sr. Representante do Governo do Estado do Amazonas,Fran 

cisco Jose de Sã Cavalcante, e o Sr. Secretário Geral do MIRAD,Delille Guer 

ra de Macedo. Em pauta: apreciação das Áreas Indígenas Taracuã, AM; 	Betã 

nia, AM; Uneixi, AM; Tumiã, AM; Guajahã, AM; Jaguapiré, MS; Jaguari, MS;Gua 

suti, MS e Tapeba, CE. Lida a ata anterior, a mesma foi aprovada por todos, 

com a seguinte ressalva do Sr. Itagiba Campos Filho: onde se lê Secretaria 

Geral do MIRAD, leia-se Consultoria Geral do MIRAD. Encerrada esta 	fase, 

passou-se uma vez mais a se discutir a questão de terras indígenas classifi 

cadas como áreas ou col.-cinjas, discussão essa vinda a luz por meio da pala 

vra do Sr. Coordenador do GT e que comunicou aos presentes, em seguida, que 

o Sr. Presidente da FUNAI assinará em breve portaria regulamentando esta ou 

aquela figura, o que virá a facilitar os trabalhos futuros. Passou-se então 

cussão da Terra Indígena Taracuã, apresentada pelo Sr. Assessor Valter 

es, logo apOs sofrendo a ir,tervenção do Sr. Representante do IBDF, que 

guntou onde estaria a Porta jia referente à regulamentação ou normatiza 

P Quadra 702 Sul 
difício Lex, 3? andar 

CEP 70.330 Brasília 111:. 
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FUNAI e TERRASUL estão en 

/ 

, 	Ofayé-Xavante, o que 

/ 

ção das ditas Florestas Nacionais, e que deverá ser elaborada em conjunto 

pela FUNAI e pelo IBDF. Nesse ponto o Sr. Representante da SG/CSN declarou 

ser premente uma reunião entre as Procuradorias Jurídicas da FUNAI e daque 

le Instituto, para que se obtenha uma solução para o caso. Isto 	porque, 

continuou, a Área Indígena Pari-Cachoeira já está demarcada fisicamente, 

no aguardo de Decreto homologatOrio e, antes da decretação em si, é neces 

sãria tal reunião, para que se regulamente a questão das Florestas Nacio 

nais Pari-Cachoeira. Assim, que FUNAI e IRDF se reúnam para definir o as 

sunto pendente, pois no mesmo Decreto deverá ser mencionada não sé a ãrea 

indígena em si, como também a área das aludias florestas naLionais, estas 

de usufruto exclusivo dos índios. O Sr. Representante do IBDF 	solicitou 

por sua vez que, nos proprios decretos, sejam previstos funcionários para 

fiscalizar as áreas florestais envolvidas. O Sr. Representante da SG/CSN 

lembrou ainda a posição do Banco Mundial aprovando a nova sistemática de 

identificação e demarcação das terras indígenas a partir dos Decretos n9s 

94.945 e 94.946/87, lembrando ademais que a Portaria de declaração de ocu 

pação indígena, no caso de a ãrea ser integrada a florestas nacionais, de 

verá contar com a assinatura do Sr. Ministro de Estado da Agricultura. Na 

da mais havendo a discutir sobre o assunto, a Terra Indígena Taracuá foi 

aprovada segundo a proposta da FUNAI, através do Parecer n9 183/88, colhen 

do-se as assinaturas dos membros. Ap6s, por sugestão do Sr. Coordenador, 

foram retiradas de pauta as áreas localizadas no Estado do Amazonas, dada 

'a ausência de seu representante formal. Seguidamente passaram a ser discu 

tidas as Áreas Indígenas situadas no Estado do Mato Grosso do Sul. O Sr. 

Representante do Estado lembrou as posições discordantes FUNAI/MS no caso 

específico de Jaguapire. Como sugestão, pediu a estrita observância 	dos 

Decretos 94.945 e 94.946/87, principalmente no tocante ãs constatações in- 

loco e quadro atual de ocupação. O Sr. Representante do MINTER 	sugeriu, 

por sua parte, que as Áreas Indígenas ora em pauta - no Estado do MS - se 

jam merecedoras de visita por parte dos membros do GT, em conjunto com re 

re 	tante da TERRASUL, com o que todos concordaram. Acrescentou o 	Sr. 

dor do GT 94.945/87 quão importante é a participação do Estado na 

1 ção do problema fundiário indígena, dizendo que os contatos 	entre 

A SEP Quadra -02 Sul 
Edifício Lex, 3!' andar 

CEP 70.330 Brasília D.E 

do étimos frutos, como na questão das terras 

roborado pelo Sr. Representante de MS, ao di 
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zer que o Estado jã enviou equipes ao campo para encontrar áreas adequadas 

aos interesses indígenas, junto ao Münicipio de Brasilãndia, para submete-

las às lideranças Ofayg-Xavante. Discutindo-se a melhor época para aludida 

visita, lembrou o Sr. Assessor Mendes que, ã ocasião de viagem do Sr. Supe 

rintendente/SUAF ao México, estiveram reunidos na FUNAI os membros do GT e 

lideranças Guarani-Kayowã, quando então foi dito que os primeiros se empe 

nhariam ao máximo em resolver a questão fundiária indígena no Estado do MS. 

Más, acrescentou, o GT deveria agendar tal visita somente apôs a análise de 

tal situação indígena pelo Sr. Superintendente/2a. SUER, em contato com o 

Governo Estadual, e que para tanto estavam sendo remetidos os respectivos 

dossiês e processos aquela autoridade regional da FUNAI. O Sr. Representan 

te de MS finalizou sua participação dizendo ser compromisso do Governo do 

Estado, inclusive de campanha eleitoral, defender a causa indígena, nela se 

compreendendo a questão da terra. Após, foi apresentada a Área Indígena Ta  

peba, CE, sendo trazidos recortes de periddicos estaduais relativos ã mes 

ma, para serem anexados ao corpo do processo. O Sr. Coordenador Substituto 

anunciou que o M1RAD já desapropriou terras para os ocupantes não-índios mo 

radores dentro dos limites identificados pela FUNAI. O Sr.Representante dos 

Tapeba descreveu um pouco da vida de seu povo, ressaltando ser a terra, pa 

ra os indígenas, uma questão de sobrevivência. O Sr. Representante da Argui 

diocese de Fortaleza leu em seguida parecer ratificado pelo Exmo. Governa 

dor daquele Estado sobre a terra Tapeba, favorável aos indígenas, e disse, 

juntamente com o Sr. Representante do Governo do Ceará, ITERCE, concordar 

com a figura de colónia aplicável ao caso, ficando a critério da FUNAI 	a 

aplicação da nomenclatura adequada à terra Tapeba. Como sugestão, o Sr. Re 

presentante do MINTER, disse ser de bom alvitre uma visita ao local por par 

te dos membros do GT. O Sr. Representante da Arquidiocese disse ser tal ato 

cautelar desnecessário no caso em pauta, posto que a situação local figura 

va todos os pressupostos e reivindicações atendidos, tanto do ponto indíge 

na quanto dos não-índios. Assim, disse, melhor decidir-se em reunião, aca 

tando o GT a proposta da FUNAI. O Sr. Coordenador Substituto propôs então 

ita ã área, seguida de reunião deliberativa em Fortaleza, imediatamente. 

do se chegou ã questão dos recursos para indenizar terceiros moradores 

entro da Área Indígena, f9i di que a FUNAI, no momento, não teria condi 

ções para arcar com tal o 	sim, o não pagamento implicaria na não trans 

{,11/ 
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ferência dos posseiros para a área obtida pelo MURAD, daí a FUNAI ter neces 

sidade da garantia da verba para indenizá-los e, assim, resolver a questão. 

Desta forma, surgiram três propostas: 1) que se defina de imediato o caso, 

assinando-se o Parecer declarando a AI Tapeba como de ocupação indígena, se 

guindo-se a efetiva imissão de posse em benefício dos índios e o reassenta 

mento dos não-índios, aguardando-se os recursos para indenização (Arquidio 

cese); 2) que se faça viagem de inspeção ã ãrea (MINTER); 3) que se vá 

área para observação e se faça reunião deliberativa do GT a seguir, em For 

taleza (Coordenadoria GT). Votadas as propostas, fel vencedora a terceira e 

última delas, decidindo-se pela viagem e reunião em Fortaleza na 	segunda 

quinzena de maio, abstendo-se de votar o Sr. Representante do MIRAD. Embora 

tais deliberações tenham sido tomadas em relação ã AI Tapeba, a mesma teria 

sido retirada de pauta por sugestão do Sr. Coordenador GT e Presidente da 

FUNAI, logo apOs sua apresentação aos membros, mas que fosse apenas discuti 

da em seus aspectos gerais, um trabalho preparat6rio com vistas a uma possí 

vel viagem ao Ceará para, ap6s, então, ser apreciada na pauta do dia. O Sr. 

Representante da SG/CSN pediu que constassem de ata as seguintes 	observa 

ções: 1) que a AI Tapeba se encontra na situação semelhante ãs demais reti 

radas da pauta e relativas ao Estado do MS, e que, portanto, não deveria ter 

sido incluída na mesma; 2) a ida de GT â AI Tapeba não condiciona nenhuma 

definição quanto ã classificação como área ou colônia indígena; 3) dentro 

da idéia de uma visita â área fornecer melhores elementos para decisão, tal 

medida tem o respaldo do resultado da viagem a Porto Seguro pelos membros 

do GT, quando via dossiê quatro áreas foram apresentadas como imemoriais e, 

na verdade, não o são. ApOs algumas discussões complementares, por unanimi 

dade decidiu-se pela retirada de pauta da AI Tapeba, com a observação que, 

no Parecer, a ser apresentado ao GT, conste Colônia Indígena Tapeba e não 

Área Indígena. Estabelecida a 2a. quinzena de maio para a viagem ao Ceará 

encerrou-se a reunião e eu, Sonia de Almeida Demarquet, secretária, redigi 

a presente ata que, lida e coo.rin, será ass ada pelos presentes. 
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PARECER N2  "5 /88 - GTI DECRETO N2  94.945/87 

RAINDlGENA : 

GRUPO INDÍGENA : 

LOCALIZAÇÃO 

TARACUA 

Tukano, Tariana, Ba 
niwa e Outros 

Município de São Ga 
briel da cachoeira/AM 

O Grupo de Trabalho instituído na forma do Arti 

go 32, do Decreto n2  94.945/87, após examinar a proposta da 

FUNAI sobre a definição dos limites da Terra Indígena Taracuá, 

vem apresentar o seu Parecer, observadas as proposiçOes da Lei 

n2  6.001/73, consideradas as determinações do retrocitado De 

creta e os termos da Portaria Interministerial n2  002 de 17 

de março de 1983. 

I 	- CONSENSO HISTÓRICO 

O vale do rio Negro, afluentes e formadores é 

habitat imemorial para várias tribos ameríndias, distribuídas 

não so ao longo das maiores correntes como também dos menores 

igarapés, diferenciados enquanto tribos de rio, como os Tukano 

orientais, e tribos de floresta, como os Maku. 

De acordo com os especialistas que se dedicaram 

ao seu estudo, tres s  ão os estratos étnico-culturais que con 

tribuiram para a formação da atual população indígena da re 

gi=  do rio Negro. O primeiro deles seria constituída por uma 

a menos elabo ada, desconhecendo a lavoura, 	a 	cerãmi 

ecelagem e n ve ação, ora representada pelos Maku; o se 
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gundo, de notável desenvolvimento para habitantes da floresta 

tropical, era formado por grupos Aruak e Tukano*, 	agriculto 

res, sedentários, ceramistas de elevado apuro técnico; o últi 

mo, enfim, seria a resultante da miscigenação e aculturação en 

tre indígenas e sociedade nacional. 

	

Até o século XVII o contato dos grupos 	indige 

nas da região do alto rio Negro com os ditos civilizados foi 

bastante esporádico. A partir do século XVIII, no entanto, co 

meçam a chegar àquela área mais e mais elementos luso-brasilei 

ros, inclusive missionários. Coube ao governador 	do 	Estado 

do Maranhão e Grão-Pará, Mendonça Furtado (irmão do Marques 

de Pombal) incentivar o povoamento das margens do rio Negro, 

ele próprio residindo durante algum tempo no sitio hoje conhe 

cido como São Gabriel da Cachoeira. E os contatos permanentes 

com os índios começam desde então. O naturalista Alexandre Ro 

drigues Ferreira, ainda no século XVIII, nos deixa magnificas 

descrições - de alta precisão - acerca dos indígenas do rio 

Negro e de seu habitat. 

Como todos os índios situados às margens dos 

grandes rios amazônicos, também os habitantes do vale do rio 

Negro e afluentes sofreram com muito mais intensidade a violen 

cia do contato com a sociedade luso-brasileira. Submetidos a 

descimentos, amarrações, guerras-justas; vulneráveis às epide 

mias; descaracterizados culturalmente através da imposição de 

uma língua-geral e de uma religião alheia ao seu universo, os 

indígenas dos grandes rios diluíram-se pouco a pouco no quadro 

populacional geral amazônico. Dal o índio genérico, o caboclo 

que desconhece ou nega veementemente suas raizes. Enquanto is 

so aqueles grupos, situados em locais distantes ou de difícil 

acesso, altos cursos de rios, por exemplo -, guardaram e trans 

mitiram às gerações s bsequentes seu padrão cultural, mantendo 

ro, ainda por s 	los, seu ethos tribal. 

1  Os Tukano, vindos do oe te, absorveram grande parte da cultura Aruak, mais elaborada que a sua, e hoje predominam no vale, impondo aos demais 
grupos até sua língua. 

çy 
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A partir do século XIX, com o adensamento das 

frentes pioneiras, a criação da Província do Amazonas - tendo 

Manaus como capital - e a intensificação do ciclo dos droguis 

tas do sertão, culminando com o boom da borracha nos últimos 

decênios daquele século, os grupos indígenas do alto rio Negro 

passariam a receber com mais intensidade o impacto provocadc 

pela chegada dos neobrasileiros à sua região de origem. Assim, 

ao verem-se envolvidos pela catequese salesiana (chegada à re 

gião do rio Negro a partir de 1916), pouco puderam resistir. 

E vieram os regatões, a aprisioná-los nas malhas do consumo 

regional, a escravizá-los através da bebida e das dividas que 

não podiam ser pagas... As grandes malocas vieram abaixo, per 

deu-se grande parte da sua cultura. Eis que desta maneira fo 

ram encontrados, ao lá chegar o SPI. 

Assim o etnólogo Darcy Ribeiro, in  Línguas e 

Culturas Indígenas do Brasil, 1957, se refere 	aos 	Tukano: 

"Tukána 

Os Tukána propriamente (Datxea) ocupam diversos 

sítios no curso do rio Uaupés, ao longo do Tiquié e do Apaporis. 

Falam a mesma língua dos Tukána-Datxea os Arapáso, os Kurawa-

Tapuya e os Yi-Tapuya. Os Miriti-Tapuya, os Yurupari-Tapuya e 

os Tariãna foram linguisticamente tucanizados. Foram 

lingüística ou culturalmente assimilados pelos 	Tukána, 	os 

Kobéwa (Dyurémana ou Yiboya-Tapuya) do alto Aiari. Assistidos 

pelo Posto Melo Franco, Município de São Gabriel, 	Estado do 

Amazonas. (Contacto permanente)". 

E são esses Tukano e os demais grupos indígenas 

Baniwa (língua Aruak, com subgrupo Koripaso), Desana (língua 

Tukana, correspondendo a uma divisão dos Wanana do Papuri e 

iquié), Tuyuka (subgrupo Tukano) e outros habitantes das 

ens do Tiquié e Uaup s os verdadeiros donos da terra indi 

gena ora apresentada. 

também 
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II - ÁREA PROPOSTA PELA FUNAI 

A primeira proposta de área foi encaminhada pe 

las lideranças indígenas do Centro Social UFAC - Taracuá, atra 

vés da Base Avançada de OperaçOes do Rio Içana, 	BAORI, 	(Of. 

n2  010/BAORI/79). 

O Presidente da FUNAI, em carta de 01.06.79 aos 

mesmos líderes, afirmava que a prioridade absoluta dc órgão 

se prendia à questão das terras indígenas e que o mapa 	por 

eles enviado serviria como "estudo preliminar ao grupo que 

deverá deslocar-se para essa região a fim de proceder ao levan 

tomento da situção, possibilitando a efetivação das medidas, 

dentro do planejado" (P/F/B/1238/79 fls. 08). 

Através da Informação n2  021/DID/DGPI/82, o en 

genheiro José Jaime Mancin diz ser necessária a criação de GT 

para a área em apreço, chamando a atenção para o fato de que 

a proposta encaminhada à FUNAI incidia em parte sobre a AI Po 

ri-Cachoeira, enquanto que várias aldeias indígenas ficavam fo 

ra da área delimitada, "principalmente as localizadas ao longo 

dc rio Uaupés e Igarapé Javaiari, inclusive o Centro Missio 

nário (...)" (ibid., fls. 10). 

Em 05 de maio de 1983 Portaria n2  1499/E desig 

na antropólogo e engenheiro para, dentre outros 	trabalhos, 

identificar e delimitar áreas indígenas no alto rio Negro. O 

relatório de viagem da antropóloga Maria Auxiliadora Sá Leão 

foi entregue à AESP/FUNAI a 19.03.84, sendo 	encaminhado 	ao 

DPI no dia seguinte (vide dossie). 

O relatório enfatiza a necessidede de as demar 

s na região do alto rio Negro obedecerem a um continuun 

cial, dada a homogeneidade cultural verificada naquele ter 

ritório. Conforme colocação a antropóloga, o GT partiu de li 

Ç--"/ 	

, mites "discutidos em ca po c 	a comunidade indígena" (ibid: 

‘,.50iNk 
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fls. 47). A proposta do GT para a AI Taracuá do rio Uaupés, 

habitada por grupos indígenas Baniwa, Desana, 	Pira-Tapuya, 

Miriti-Tapuya e Tukano e distribuídos por várias aldeias, apre 

sentou superfície aproximada de 1.616.000 ha, 	com perímetro 

de aproximadamente 610 Km. 

Em 1987, através do Decreto 	94.945, 	cria-se 

nova sistemática com vistas à demarcação de áreas indígenas. 

Obedecendo às novas diretrizes e tendo como pon 

to de partida os estudos que levaram à demarcação da terra in 

digena Pari-Cachoeira, bem como fundamentando-se na identifi 

cação/delimitação proposta pelo GT designado pela Portaria n2  

1499/E/83 e no levantamento sócio-econômico executado a partir 

da Portaria n2  4043/87, de 23 de dezembro, alterada pela Por 

tarja n2  004/88, de 07 de janeiro, a FUNAI propõe a demarcação 

da Terra Indígena Taracuá, no interior da qual foram definidas 

as Florestas Nacionais Taracuá I e II e a 	Colônia Indígena 

Taracuá. 

Tais Florestas Nacionais integram o território 

indígena e totalizam 1.136.000 ha aproximadamente, 	enquanto 

que a colônia propriamente dita possui superfície 	aproximada 

de 480.000 ha. Dentro da colônia é que se localizam as 15 ai 

deias ou povoaçOes indígenas, habitadas por 	824 indivíduos. 

Somando-se as superfícies da colônia e das ditas florestas na 

s tem-se um total de 1.616.000 ha aproximados, correspon 

dentes à área indígena identi ica a e delimitada pela FUNAI. 
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III - CONCLUSÃO 

 

 

De todo o exposto, considerada a imemorialidade 

da ocupação indígena na região, a situação atual em que se en 

contram as terras que constituem a Terra Indígena Taracuá e o 

interesse indígena, o Grupo de Trabalho submete o presente à 

decisão superior de Vossas Excelências, opinando pela aprovação 

da proposta da FUNAI, declarando de ocupação dos indígenas a 

Terra Indígena Taracuá, conforme mapa e memorial 	descritivo, 

anexos ao Parecer. 

• 
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FUNAI 
Fundação Nacional do índio 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

REUNIÃO GT 94.945/87  

Data: 29/04/88 

REPRESENTANTES: 

Coordenador 

CSN 

MINTER 

MIRAD 

(1.5=()NISJ 

GOVERNO/CE 

GOVERNO/MS 

GOVERNO/AM  

ROMERO JUCÁ FILHO 

ANTONIO CARDOS CARNEIRO DA SILVAL-Llt  

RENATO D'AIMEIDA LEONI a, 
ITAGIBA CHRISTIAN) DE OLIVEIRA CAMPOS FI 

JOSÉ RONALDO MONTENEGRO DE ARAOJO MI 

: MARCOS ANTONIO VIEIRA DE CASTRO 

MÁRIO MAURICIO VASQUEZ BELTRÃO tWrnrkiávgj(il  

: FRANCISCO JOSÉ DE SÃ CAVALCANTE 

CONVIDADOS  

Secretário Geral MIRAD - DELILE GUERRA DE MAC 

Arquidiocese de Fortaleza - SÉRGIO LEITÃO 

IBDF- eTeer—ekkher-u-MACHADQ 
pm/f49 43(evie2,C4 	594'ir7f 

PAUTA DA REUNIÃO: 

Áreas a serem apreciadas: 

BETÃNI A/ AM , UNE I XI /AM , TUMIÃ/AM , GUAJAHÃ/ AM , JAGUAP I RÉ/MS , JAGUARI /MS , 

GUASUTI/MS e TAPEBA/CE. 

SEP Quadra 702 Sul 
Edifício Lex, 3? andar 

CEP 70.330 Brasília D.F. 
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FUNAI 
Fundação Nacional do Índio 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

bie 1 8 O /88 - SUAF 	 Brasília, 2 7 JUL Ia) 

Ilmo. Sr. 

ITAGIBA CHRISTIANO DE OLIVEIRA CAMPOS FILHO 

MD. Representante GTI 94945/87 

BRASÍLIA-DF 

010 

	

	 Cumprimentando-o em primeiro lugar, tenho o prazer de remeter a 

V.Sa., cópias da Ata da 5@ Reunião Ordinária do GT 94945/87, de 29 de abril 

de 1988 e da Ata de Reunião Extraordinária de 13 de junho de 1988, para exa 

me e arquivo. 

Nada mais havendo a tratar no momento, despeço-me, 

Atenciosamente, 

• 

SUAF/SAD/sb 

SEP Quadra 702 Sul 
Edifício Lex, 3? andar 

CEP 70.330 Brasília D.E. 
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FUNAI 
Fundação Nacional do índio 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

CT.003/PRESI/N9,25q /88 	 Brasília, Z4.0q. fV 

Ilmo. Sr. 

ITAGIRA CHRISTIANO DE OLIVEIRA CAMPOS FILHO 

MD. Representante do MIRAD no GF. 94.945/87 

BRASMAJDF.  

Encaminhamos a V.Sa. o dossiê da Área Indígena TARACUA, 

localizada no Município de S. Gabriel da  Cachoeira, Estado do Amazonas, 	a 

ser apreciada na prOxima reunião do GT 94.945/87, marcada para o dia 29 pré; 

ximo ãs 15:00 horas, na sede da FUNAI. 

Informamos ainda, que constam da referida pauta 	as 

Áreas Indígenas: BETANIA/AM, UNEIXI/AM, TUMIA/AM, GUAJAHA/AM, JAGUAPIRÊ/MS, 

JAGUARI/MS, GUASUTI/MS e TAPEBA/CE, cujos dossiês jã foram encaminhados 	a 

Vossa Senhoria. 

Atenciosamente, 

L[)I-jigi? 

SUAF/IMA/dcs 

SEP Quadra 702 Sul 
Edifício Lex, 3? andar 

CEP 70.330 Brasília D.F. 
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BRASILIA DF NR 617 	230333 

ILmo SR. ITAGI3A CHRIsTIANo DE OLIVEIRA CANDOS PILHO 

MD. REDRESENTANTE Do MIRAD No GT1 DEC. 94.945/37 

mIRAD 

NR 079/°RESI/38 DE 23.03.33 - Com NOSSAS DESCULDAS ET REDORTANDU 

AO TLX NR 071/33-DRESI, COMUNICO QUE DEVIDO A MOTIVO DE FORCA / 

MAIOR FICA CANCELADA REUNIA() Do GT INsT ITUIDO DELI? DEC.94.945/87 

"!ARCADA °ARA O DIA 29/03/38. OpORTUNAMENTE CONFIRMAREI DATA °A-

RA NOVA REUNIAO. SDS 

ROMERO JUCA FILHO 

°RESIDENTE FUNAI 

1134/4FNAI BRO 

611063mNRD 3R 

• 

• 
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ILmt SR 

ITAGIBA CHRISTIAN° DE OLIVEIRA CAMDoS FILHO 

mD REDRESENTANTE Do mIRAD No GrI DEC. 94.945/37 

COURO, CTI/MIRAD - SBN 	DAL. DESENVOLVIMENTO - 8H ANDAR 

3RASILIA-DF 

! , 	
REuNIAo Gil DEC. 94.945/87 DARA O DRoXImo DIA 29.03:88: AS 15 HORAS. 

SEDE FUNAI, opoRTuNIDADE Em QUE SERA° ADRECIADAs oR000sTAs AREAS IN 

nIGENAs BETANIA, UNEIXI/AM, TUmIAN/Am, GUAJAHAN/Am, ;!AGUAPIREH/mS. 

ti 

	JAGUARI/mS, GUASUTI/mS ET TADEBA/CE. SDS 

RomERu JUCAH FILHO-E'RESIDENTE DA FUNAI 

NR 071/DRESI DE 17.03.38 - AoRAZ-ME COMUNICAR-LHE QUE ESTAH MARCADA 

11,11i1 
Á 
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Em, 

Brasil a, 	17 mea 1 Q88 

Atenciosame 

Romero Juc5 Fil 
Coordenador/ 

FUNAI 
Fundação Nacional do índio 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

CT.003/PRESI/N9 155 

Ilmo.Sr. 

DR.ANTÔNIO CESAR BRASIL 

MD. Secretãrio da Secretaria de Recursos Fundiãrios - SEREF 

Ministério da Reforma e do Desenvolvimento Agrãrio-MIRAD 

Palãcio do Desenvolvimento, 209 andar 

Brasilia/DF 

Encaminhamos a V.Sa. os dossies das áreas indígenas 

TUMWAM, GUAJAHA/AM, JAGUARI/MS, GUASUTI/MS e TAPEBA/CE, a serem 	apre 

ciadas na prOxima reunido do GT.94.945/87 -em data a ser confirmada- com 

vistas ao Representante deste Ministério, Sr. Itagiba Christiano de OU 

veira Campos Filho. 

Informamos ainda que constam da referida pauta as 

ãreas indigenas BETANIA/AM, UNEIXI/AM e JAGUAPIRr/MS, cujos dossies 	jã 

foram encaminhados ao ilustre representante. 

/ima. 

SEP Quadra 702 Sul 
Edifício Lex, 3? andar 

CEP 70.330 Brasília D.F. 



D'rri 163)k. isci iI 
eal 
PO 
Erni 

1 
	0318.0813 

;111 611476ICRA BR 

511 

611344FNAI BR 

111 

EMI DE BRASILIA NR 489 17.03 1720 

II

ILMO SR 

ITAGIBA CHRISTIANO DE OLIVEIRA CAMPOS FILHO 

MD REPRESENTANTE DO MIRAD NO GTI DEC. 94.945/87 

COORD. CTI/MIRAD - SBN - PAL. DESENVOLVIMENTO - 8' ANDAR 

>1 BRASILIA-DF 

01 

1111 NR 
071/PRESI DE 17.03.88 - APRAZ-ME COMUNICAR-LHE QUE ESTAH MARCADA 

I

R REUNIAO GTI DEC. 94.945/87 PARA O PROXIMO DIA 29.03.88, AS 15 HORAS, 
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REUNIÃO DIA 29/01/88 

Áreas Indígenas em pauta: 

- Perigara (MT) 	  Parecer n2  178 

- Figueiras (MT) 	  Parecer n2  179 

- Juininha(MT) 	  Parecer n2  180 

- Ipixuna(AM) 	  Parecer n2  181 

- Tenharim do Igarapé Preto(AM) 	 Parecer n2  182 

DOCUMENTAÇÃO: 

12) Telex n2  005/PRESI de 12.01.88, (marca reunião para o dia 29.01.88) 

22) CT n2  11/SUAF/FUNAI de 14.01.88, (envia dossiês para a reunião do 

grupão dia 29.01.88) 

32) CT N 2  31/SUAF/88 - 08.02.888 (encaminha Ata da Reunião e Pareceres) 

42) CT N 2  0127 /88 - 16.05.88 ( encaminha Parecer,Atas e Lista de 

participantes da 2g,3g e 5g reunião) 

52) Ata da 3g REUNIÃO ORDINÁRIA 
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FUNAI 
Fundação Nacional do índio 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

ATA DA 3a. REUNIA() ORDINÁRIA GT 94.945/87 

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro de 1988 	reuni 

ram-se na Sala de Reuniões da Presidência da FUNAI, membros e convidados do 

Cl' 94.945/87, ãs 15:00 h, para deliberarem sobre as propostas apresentadas 

previamente pela FUNAI relativas ãs Áreas Indígenas Uneixi, Betânia, Periga 

ra, Figueiras, Juininha, Ipixuna, Tenharim do Igarape Preto. Estiveram pre 

sentes, como membros do GT: Romero Jucá Filho, FUNAI, Coordenador; Itagiba 

C.O. Campos Filho, MIRAD; Jose Ronaldo Montenegro de Araújo, FUNAI; Renato 

D'Almeida Leoni, MINTER. Ausente o Sr. representante da SG/CSN, Cel. Antonio 

Carlos Carneiro da Silva. Como convidados e assessores, as presenças de Ge 

raldo A. Mendes, SAF/MT; Francisco Jose de Sã Cavalcante, ITERAM; 	Daniel 

Adolphe Rosenthal, SEDAF/AM; Valter Ferreira Mendes, Superintendente Substi 

tuto da SUAF; Artur Nobre Mendes, Chefe da DID/SUAF e Sonia de Almeida 	De 

marquet, Secretária do GT. Abertos os trabalhos pelo Sr. Coordenador e Presi 

dente da FUNAI, Romero Jucã Filho, este fez duas sugestões acatadas 	pelos 

demais presentes: 1) que cada membro fizesse a leitura da ata anterior, bas 

tante longa, assinando-a na próxima reunião e acatando a ressalva do Sr. mem 

bro do GT e Procurador Geral da FUNAI: na análise da AI Cateté, onde se lê 

invasores de boa fé, que se altere para ocupantes de boa fé; 2) que se dei 

xassem para análise posterior as Áreas Indígenas Uneixi e Betânia, por se en 

contrarem em faixa de fronteira e pelo não comparecimento - justificado - do 

Senhor Representante da SG/CSN. Passou-se então ã Área Indígena Perigara que, 

sem nenhum problema ou questão levantada, mereceu o Parecer favorável n9 178 

/88 (homologação de demarcação). A seguir veio a AI Figueiras, surgindo dis 

cussões sobre titulação. O Sr. Representante do MINTER se disse disposto a 

aprová-la, desde que a FUNAI se comprometesse a enviar alguem ou um grupo ã 

gueiras, a fim de se recolher novos dados sobre a situação 	fundiária 

, bem como acerca de sua população. Após tal consideração a AI Figuei 

foi aprovada através do Parecer n9 179/88. Seguidamente o GT discutiu a 

AI Juininha, havendo-se notado uma discrepância entre a superfície menciona 

da no Parecer (50.000 ha) e no memorial descritivo (70.000 ha). Foi aprova 

AI 

SEP Quadra 702 Sul 
Edifício Lex, 3? andar 

CEP 70.330 Brasília D.E 
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FUNAI 
Fundação Nacional do Índio 

uNISTERIO DO INTERIOR 

.02. 

da, no entanto, através do Parecer n9 180/88, desde que sejam respeitados 

os limites apresentados, ou seja, ad corpus. Após, tratou-se da Área Indíge  

na Ipixuna que, não apresentando problemas que suscitassem dúvidas por par 

te dos membros do GT, mereceu Parecer n9 181/88. Tomou a palavra o Sr. Re 

presentante do M1RAD que afirmou não poder o GT, ao menos no momento, deci 

dir se uma terra indígena se enquadra na classificação de colônia ou área  

indígena, enquanto a FUNAI não houver estabelecido critérios para tanto.Fri 

sou que tal é a posição da Secretaria Geral do MURADe que por isso 	a 

transmitia ao grupo. Muitas foram as discussões iniciadas nesse 	momento, 

até passar-se a análise do restante da pauta. O Sr. Coordenador retirou da 

mesma as Areas Indígenas Uneixi e Betãnia, por se encontrarem em faixa de 

fronteira e dada a ausência do Sr. Representante da SG/CSN. Finalmente, foi 

apreciada a Área Indígena Tenharim do Igarapé Preto. O Sr. Representante do 

MNRAD fez um breve resumo de sua situação anterior e atual - hoje o que era 

uma única área se encontra dividida em Igarapé Preto e Marmelos -, e os mem 

bros do GT, favoráveis a proposta da FUNAI, assinaram o Parecer de n9 182/ 

88. Cumprida a pauta, o GT agendou ainda viagem as áreas Pataxó do Sul da 

Bahia, o que deverá ocorrer a 26/02/88, com a participação essencial 	do 

IBDF e do INTERBA. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Coordenador encerrou os 

trabalhos e eu, Sonia de Almeida Demarquet, Secretária, lavrei a presente 

ata que, estando conforme, será assinada pelos membros do GT. Brasília, 29 
, 

"z*1: 

SUAF/SAD/dcs 
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PARECER N2 	 /88 - GTI Decreto n2  94.945/87 

ÁREA INDÍGENA. : PERIGARA 

GRUPO INDÍGENA : BORORO 

LOCALIZAÇÃO 	• MUN. BARÃO DE MELGAÇO/MT 

Senhores Ministros 

O Grupo de Trabalho instituído na forma do parágrafo 12, 

do artigo 32, do Decreto n2  94.945/87, após examinar a proposta da 

Fundação Nacional do Índio sobre a homologação da Área . Indígena 

Perigara, localizada no Município de Barão de Melgaço, Estado do 

Mato Grosso, vem apresentar o seu Parecer, observadas as 	disposi 

çôes da Lei 6.001/73 e consideradas as determinaçOes do retrocita 

do Decreto. 

I - CONSENSO HISTÓRICO 

Os Bororo ou Otuké, da família linguistica Otuké, ocupa 

ram no passado vastíssimas extensSes de terras nos atuais Estados 

de Mato Grosso e Goiás, subdividindo-se em Bororo Orientais e Boro 

ro Ocidentais, de acordo com sua localização geográfica. 

Os Bororo Ocidentais - Rios Cuiabá, Paraguai e seus aflu 

entes Sipotuba, Cabaçal, Jauru, 	a partir do século XVIII 	foram 

alcançados sucessiva ou concomitantemente por bandeirantes, garim 

peiros, agricultores e criadores de gado, sendo logo exterminados. 

Já os Bororo Orientais custaram mais a se entregar à dita civiliza 

çao, oferecendo-lhe resistencia até o final do século passado mas, 

como sói acontecer, seu território tribal foi-se reduzindo graças 

à penetração continuada da frente agropastorais. Ao findar o sécu 

lo XIX o presidente da província de Mato Grosso, Galdino Pimentel, 

decidiu pacificá-los, o que se conseguiu, criando-se p,ara os Boro 

	

diversas colônias militares a fim de aldeá-los e 	'litar sua 

versão à "civilização". 
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Com o fracasso do sistema das colônias militares, estas 

foram extintas. Em 1894 a Colônia Tereza Cristina foi entregue aos 

missionários salesianos, de curta duração entre os índios. 	Solda 

dos e missionários deram como resultado o Bororo marginal,inadapta 

do, pleno de vícios e de mazelas civilizadas, assim sendo visto e 

considerado ao principiar o século XX. 

II - ÁREA PROPOSTA PELA FUNAI 

Com a extinção das colônias militares, os Bororo da ex- 
- 

Colonia Isabel, aldeados em Perigara, receberam da Presidencia do 

Estado de Mato grosso, a 08/01/1894, dez mil hectares de terras em 

usufruto. 

• Pela Resolução n2  7£1, de 25 de junho de 1918, o 	Presi 

dente do Estado de Mato Grosso aprovou o ato anterior, "reservando 

dez mil hectares de terras devolutas no "Tarigara", para usufruto 

dos índios da antiga "Colônia Izabel", no Rio São Lourenço, deven 

do o governo mandar proceder a respectiva medição e 	demarcação" 

(vide documentos anexos). 

Em 1984 foi realizada a demarcação da Área Indígena Peri 

gara pela FUNAI, daí resultando uma superfície de 10.740,4115 ha, 

com perímetro de 61.911,39 metros, conforme mapa e memorial descri 

tivo anexos. 

III - SITUAÇÃO ATUAL 

Trata-se de área reservada para os indígenas pelo Estado 

de Mato Grosso e demarcada pela FUNAI, atendendo ao aspecto da ocu 

paço imemorial e aos diplomas legais que determinam as diretrizes 

da política indigenista em vigor no pais. Dadas as condiçOes 	em 

quê vivem os cerca de 100 indivíduos Bororo de Perigara, a regula 

rização de suas terras é questão vital e imperiosa, 	de 	grande 

significação e importãncia para aquela comunidade. 

IV - CONCLUSÃO 

De todo o exposto, considerada a imemorial.dade da ocupa 

dígena, a situação atual em que se encontr 	terras que 
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constituem a Area Indígena Perigara, e ainda tendo em vista o 	in 

teresse páblico e o interesse indígena, o Grupo de Trabalho subme 

te o presente à decisão superior de Vossas Excelencias, 	opinando 

pela aprovação da proposta da FUNAI, na conformidade do mapa e me 

morial descritivo anexos a este Parecer. 

Brasília, RN de -44,14.t.&.--  de 1988. 

ROMERO JUCÁ FILHO 
Coor enador GTI 

RENATO D'ALMEIDA LEONI ' RONALDO MONTENEGRO\i 

4..( 

MINTER 	 UNAI 

ITA BA C.OLIVEIRA C.FILHO 	ANTONIO CARLOS CARNEIRO DA SILVA 
MIR AD 
	

SG / CSN 
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PARECER N2 A9 /88 - GTI Decreto n2  94.945/87 

ÁREA INDÍGENA : FIGUEIRAS 

GRUPO INDÍGENA : PARESI 

LOCALIZAÇÃO 	: Mun. Tangará da Serra/MT 

Senhores Ministros, 

O Grupo de Trabalho instituído na forma do parágrafo 

12, do artigo 32  do Decreto n2  94.945/87, após examinar a proposta 

da Fundação Nacional do índio sobre a definição dos limites da Área 

Indígena Figueiras, localizada no município de Tangará da Serra, no 

Estado de Mato Grosso, vem apresentar seu Parecer, observadas as dis 

posiçOes da Lei 6.001/73, consideradas as determinaçOes do retrocita 

do Decreto. 

I- CONSENSO HISTÓRICO 

Pareci é a designação dada à etnia do tronco linguis 

tico Aruak e habitante tradicional do Noroeste matogrossense, que se 

autodenomina HALÍTI ou ARITI. 

A sociedade Haliti ou Paresi estrutura-se em sub-gru 

II pos distintos: Kozárini, Waimaré, Kazíniti, Warére e Kámali. 

Até o inicio do século XX, esses subgrupos ainda con 

	

figuravam grupos sociais bem delimitados e que ocupavam espaços 	es 

pecificos. 

As cabeceiras dos rios Verde, Papagaio, Sacre, Jurue 

na e Jauru, na "Chapada dos Parecis", como é chamado o Chapadão onde 

vivem, constituem suas terras desde tempos imemoriais. 

Há mais de 255 anos eles são conhecidos, 	pois 	em 

1723 Antonio Pires de Campos entrou em seu território para aprisioná 

los e reduzi-los à escravidão. 

Em 1736, Luiz Rodolpho Vilar artiu com uma comitiva 

de Cuiabá para explorar a "Chapada dos areci es". No "Reino dos Pa 

", Vilar achou uma grande população 

, 



SITUAÇÃO ATUAL 

A Área Indígena Fi incide em terras tituladas 

Dili 3 7(/ 

"Era grande o reino dos Parecis. As suas águas todas 

corriam para o Norte. Os índios das chapadas em nií 

meros, eram incontáveis; num dia de caminhada, atra 

vessam-se 10 e 12 aldeias, algumas de 30 casas 	de 

cerca de 40 passos de largura, redondas de feitio; 

para se entrar era necessário ser de gatinhas." 

Já em 1907, Rondon atinge o território dos PAREM,"... 

que lhe foram utilíssimos para a descoberta do Rio que desejava." Em 

setembro daquele ano, Rondon chegou à aldeia Queimada e após, à área 

do chefe Paresi Uazakurini - Guaçu, que lhe serviu de guia durante a 

expedição. 

Atualmente, os Paresi dividem-se em dois 	subgrupos 

distintos, em razão do Habitat a que estão ecologicamente adaptados. 

Os Kozárini vivem na região de cerrado; os Waimaré, na região da ma 

ta. De acordo com Rondon, Kozárini significa de cima, e Waimaré, de 

baixo. 

II- ÁREA PROPOSTA PELA FUNAI PARA DEMARCAÇÃO 

Em 1968 criou-se, através do Decreto n2  63.368, uma 

Reserva Indígena Paresi com a finalidade de abrigar todas as aldeias 

desse grupo indígena. 

Aquelas que não fossem englobadas pela Reserva seri 

am transferidas oportunamente para dentro dos limites propostos. No 

entanto, os Paresi recusaram-se a aceitar a transferência, estabele 

cida com fins claramente antiindígenas. 

Tal é o caso do grupo de Capitão Generoso, líder da 

Aldeia Figueiras, que preferiu permanecer na terra de seus antepas 

sados a assimilar-se a outros grupos que, apesar de serem 	irmãos, 

apresentam diferenças políticas. 

A área eleita pelo GT Portaria 923/E/81 para o grupo 

Paresi de Figueiras engloba suas antigas aldeias, suas roças, seu ce 

mitério e zonas de caça, pesca e coleta. São 10.000 ha de terras ime 

morialmente ocupadas pelos Paresi e necessárias à sua sobrevivência 

física e cultural. 
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Pelo Estado de Mato Grosso, abrangendo parte de 05 (cinco) glebas com 

titulo de domínio, nas quais não foi constatada a existência de qual 

quer benfeitoria, conforme vistoria realizada por equipe técnica, com 

representantes da FUNAI e INCRA, em dezembro de 1983. 

Os Paresi de Figueiras encontram-se ameaçados 	pela 

presença de tratores nas proximidades da cachoeira do Rio Jauru, 	em 

processo de derrubada de mata circunvizinha. 

Em 1981, o Grupo de Trabalho responsável pela identi 

ficação/delimitação da Área Indígena Figueiras já havia denunciado a 

invasão de seus limites pelas fazendas "Branca", "Colorado" e "Planal 

to". 

O Grupo de Trabalho instituído pela Portaria 	PP/ n2  

1762/86, informa que a situação observada em 81 não sofreu alteração 

em relação às invasOes. 

IV- CONCLUSÃO 

De todo o exposto, considerada a imemorialidade 	da 

ocupação indígena, a situação atual em que se encontram as 	terras 

que constituem a Área Indígena Figueiras, e ainda tendo em vista o 

interesse público e o interesse indígena, o Grupo de Trabalho subme 

te o presente à decisão superior de Vossas Excelências, opinando pe 

la aprovação da proposta da FUNAI referente à declaração de ocupação 

indígena, de conformidade com o mapa e memorial descritivo anexos a 

este parecer. 
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PARECER N2/0 /88 - GTI Decreto n2  94.945/87 

ÁREA INDÍGENA : JUININHA 

GRUPO INDÍGENA : PARESÍ 

LOCALIZAÇÃO 	: Mun. de Tangará da Serra/MT 

Senhores Ministros 

O Grupo de trabalho instituído na forma do parágrafo 

12, do artigo 32, do Decreto n2  94.945/87, após examinar a 	proposta 

da Fundação Nacional do índio sobre a definição de limites da Área In 

digena JUININHA, localizada no Município de Tangará da Serra, no Esta 

do de Mato Grosso, proposta pela FUNAI para o grupo indígena Paresí, 

vem apresentar seu Parecer, consoante a legislação em vigor. 

I- CONSENSO HISTÓRICO 

Os índios Paresí, que se auto-denominam ARITI, 	per 

tencem ao tronco linguistico Aruak e habitam as cabeceiras dos 	Rios 

Verde, Papagaio, Sacre, Juruena e Jaurú, num Chapado triste, arenoso, 

e inOspito, chamado de "Chapada dos Paresi". 

São inúmeras as fontes bibliográficas, com documen 

1, - tos históricos, estudos antropológicos, provas arqueológicas 	e até 
mesmo depoimentos de autoridades locais, comprovando a ocupação tra 

dicional das terras dos índios Paresi. 

Com relação às primeiras referencias, bastam algumas 

citações de natureza cronológica e etno-histórica, para comprovar 	a 

veracidade da asserção acima. 

Em 1723, Antônio Pires de Campos entrou no território 

Paresi, para aprisioná-los e reduzi-los à escravidão. 

Em 1736, Luiz Rodolpho Vilar partiu com uma comitiva 

de Cuiabá para explorar a "campanha dos Parecízes. No "Reino dos Pare 

cis", Vilar achou uma grande populaçãç . "Era grande o reino dos Pare 

cis. As suas aguas todas corriam para o Norte. Os índios das Chapadas 
numeros s eram incontáveis; num dia de caminhada, atrave am-se 10 e 

12

1 
a d a , algumas de 30 casas de cerca de 40 passo 	rgura, re 
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pois, é dele 

étnica, que transcende o seu significado 

que nasce a nação Paresi. Assim relata a 

histórico, 

antropóloga Ro • mana Maria Costa: 
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dondas de feitio de um forno, mui altas, cujas portas eram tão peque 

ninas que para se entrar era necessário ser de gatinhas". 

" Não era gente guerreira aquela, antes prima em de 

fender o que era seu, do que atacar o alheio." 

Em 07/09/1907, Rondon atingiu o território dos Pare 

si" que lhe foram utilíssimos para a descoberta do rio que desejavam." 

Roquette - Pinto, em sua Obra "Rondônia" na pag.115, 

diz que Luiz D'Alincourt escreveu outrora: "A famosa cordilheira dos 

Pareci tira o nome da mesma nação de índios Parecis, que o povoo, e 

que existe hoje mui diminuta." 

Na visão mítica Paresi, o território assume uma es 

" Conta o mito que os Enomaniere (habitantes da re 

gião do Juruena, Securi, e Juina) saíram do interior da terra, 	por 

uma abertura na rocha, no local conhecido como Ponte de Pedra, com o 

grupo de irmãos, ancestrais míticos .dos Waimare, Kozarini, Kozinati, 

Kawábi. O ancestral mítico Enomaniere surgiu em um local próximo ao 

Rio Securí, designado Wolomazare. O grupo de irmãos, que saíram 	em 

Ponte de Pedra, puseram-se a caminhar, fazendo um percurso no senti 

do leste-oeste (em direção ao Rio Juruena). Enomaniere, por sua vez, 

pôs-se a caminhar, fazendo uma trajetória oposta à dos demais ances 

trais, no sentido oeste-leste. Encontraram-se na cabeceira do rio Pa 

pagaio, quando houve um jogo de bola que terminou em briga entre OS 

.ancestrais." 

Outra especificidade territorial, porem de caráter 

cultural, refere-se à classificação dos sub-grupos por território. 

Essa divisão territorial vai criar formas de desenvolvimento cultu 

ral compatível com o seu ecossistema, adquirindo certas particulari 

dades inerentes a cada sub-grupo. 

Com relação à terceira referencia, a arqueológica, 

também existem provas referentes a passagem da Missão Rondon 	pelo 

território Paresi, onde foram encontrados vestígios, como pranchões, 

postes, inscrições e peças de viaturas. 

Por último está o reconhecimento atual das próprias 

autor'dadès estaduais, dando testemunho que a área em questão é ha 

adicional dos índios Paresi." 

Portanto, as referencias histór antropológi 
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cas, arqueológicas e o apoio político da sociedade local, vem demons 

trar que as terras a serem elevadas pela UNIÃO à categoria de 	Área 

Indígena Juininha, são efetivamente o ntScleo imemorial dos Pareci. 

II- ÁREA PROPOSTA PELA FUNAI 

A área proposta pelo GT, criado pela Portaria n2  

1762/86 para a Área Indígena JUININHA tem uma superfície de 50.000 

ha, delineada pelos seguintes pontos cardeais: Rio Juruena a leste; 

Rio Securi a Oeste; BR-. 364 ao sul; e Rio Securi ao Norte. 

III- SITUAÇÃO ATUAL 

As mazelas carreadas pela civilização no contato 

com os povos primitivos brasileiros, impuseram novas formas de cultu 

ra a estes povos, porém, especificamente insuficientes para romper o 

ethos tribal Paresi, que continua sendo regido por um feixe de espe 

cificidades mitológicas projetadas sobre a sua sociedade, que as re 

cebe e exterioriza através de suas manifestações etno-sócio- cultura 

is. Assim acontece com a• origem dos Paresi que acreditam terem brota 

do da terra em que vivem; com a sua organização social, baseada 	no 

sistema patrilinear de residencia matrilocal; com as atividades cul 

turais inerentes ao grupo, precedidas de rituais míticos utilizados 

• 
especificamente como atividades a serem desenvolvidas no seio da cul 

tura original Paresi, por não existir correlação mítica com a ativi 

dade cultural imposta. 

Para determinadas aldeias, a atividade de subsisten 

cia continua sendo a caça, a coleta, e a agricultura, predominando o 

cultivo da mandioca, cará e batata enquanto outras dedicam-se ao ar 

tesanato, principalmente os grupos Paresi que se localizavam 	próxi 

mos à antiga BR-364. Atualmente o artesanato é comercializado em Cuia 

bá (Artíndia) e na cidade de Jauru, por intermédio de pastor protes 

tante, que desenvolve um trabalho de caráter assistencial junto 	ao 

grupo. 

Com relação à questão fundir a, o me mo GT consta 

tou "in 	" que na área reivindicada não exist p 	ça de 	não- 

indi 	em benfeitorias de qualquer natureza. 
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IV- CONCLUSÃO 

De todo o exposto, considerada a imemorialidade da 

ocupação indígena, a situação atual em que se encontram 	as terras 

que constituem a Área Indígena JUININHA, e ainda tendo em vista 	o 

interesse público e o interesse indígena, o Grupo de Trabalho subme 

te o presente à decisão superior de Vossas Excelências, opinando pe 

la aprovação da proposta da FUNAI, na conformidade do mapa e memori 

ai descritivo, anexos a este Parecer. 

.. 

Brasília., 029 de l( 
	

* 	
de 1988. 
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ANTONIO CARLOS CARNEIRO DA SILVA 



Mac ado, representam os fragmentos da antiga tribo 

u e mencionada desde os fins do século XVIII 

s que mais tarde desaparece de lá, sem deixar 

dos Cabahybas 

to 	Tapa joz, 

gios. 

9h. 

• 

• 
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PARECER N2  Ági /88 - GTI Decreto n2  94.945/87 

ÁREA INDÍGENA : IPIXUNA 

GRUPO INDÍGENA : PARINTINTIN 

LOCALIZAÇÃO 	• MUN. DE HUMAITÁ/AM 

Senhores Ministros 

O Grupo de Trabalho instituído na forma do parágrafo 12, 

do Artigo 32  do Deéreto n2  94.945/87, após examinar a proposta da 

Fundação Nacional do índio sobre a definição dos limites da 	Área 

Indígena IPIXUNA, localizada no município de Humaitá, no Estado do 

Amazonas, proposta pela FUNAI para o grupo indígena 	Parintintin, 

vem apresentar o seu Parecer, observada a legislação em vigor. 

I - CONSENSO HISTÓRICO 

Curt Nimuendaju em seu artigo "Os índios Parintintin do 

Rio Madeira", faz um detalhado levantamento histórico 	sobre 	os 

Parintintin. Transcrevemos, a seguir os trechos de maior 	relevan 

cia para justificação da imemorialidade ocupacional dos 	Parintin 

tin: 

"Os Parintintin do Madeira e os bandos de índios 	chama 

dos "tupi" (Paranawat, Takwatib, Wirafed, etc) que habitam o alto 

Machado e especialmente o Riozinho, seu afluente septentrional,per 

tencem a uma e a mesma tribo. O nome próprio de uns e de outros é 

Kawahiwa. Tomei vocabulários de dois daqueles bandos "tupi" 	do 

Riozinho em 1921 a 1922 e verifiquei a pouquissima diferença 	que 

existe entre eles e o dialectos dos Parintintin. Disco e da grande 

semelhança que apresentam os dialectos de todas estas hordas com a 

língua dos Apiaká do Alto Tapajoz, eu tiro a conclusão que 	tanto 

os Kawahiwa - Parintintin do Madeira como os Kawahiwa-Tupi do alto 

rÁ\- 
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As informações sobre estes cabahybas são 	extremamente 

escassas. Um manuscrito anonymo (DG. 244) do anno de 1797 traz 	a 

observação lacônica; "Gabehibas - lingua geral: inferiormente (Aos 

Apiacás) situados próximos da dita confluência (do Arinos com o Ju 

ruena)". Ayres de Cazal (AC-256) menciona em 1817: 

"Ao Norte das derradeiras (as Appiacás) vivem os Cabahy 

bas que fallão o mesmo idioma". 

Pelo ano de 1800 os Kawahib (Cauahipe, Cahahiba, Cabahy 

ba, Cabaiwa), moravam a Oeste (e talvez também no Leste) do 	alto 

Tapajós, longe da margem no interior, formando uma tribu considerá 

vel, agricultora e guerreira, que falava a mesma língua dos Apiaká, 

sem inimigos pelo lado de cima. Desde então o nome tupi 	Cabahiba 

desapparece para dar logar à denominação munduruká 	Parintintin, 

porque nada mais sabemos de tribu como vizinha e parente dos Apia 

ká, mas só conhecemos dalli em diante como inimiga dos Munduruká. 

O primeiro autor que se refere aos Parintintin é 	Ayres 

de Cazal que fallando das tribus de "Mundurucânia", cita (AC-278): 

"Os Parintintin, dilatando muitto as Orelhas com rodellas e 	dene 

grindo o beiço superior em forma de meia lua, capacitam-se que fi 

cam airosos e respeitáveis." Esta descrição concorda muito mal com 

os costumes dos Actuais Parintintin do Madeira. 

Martius, quê poucos annos mais tarde veio ao 	Amazonas, 

fornece mais algumas informaçOes sobre os Parintintin, colloca os 

Parintintin em conjunto com os Araras e Jumas, "nas cabeceiras dos 

Maués e dali para oeste". (EMI:385) ou "nas cabeceiras do Canoemá 

411 	e para as bandas do Madeira" (SM 1313). Em outro logar 	(CMI 201) 
elle falla em tribus Tupys nos affluentes do madeira. Uma das suas 

descrições (CM.I 386) concorda bem dom os costumes actuaes dos Pa 

rintintin daquelle rio: "Segundo outras informações os Parintintin 

teriam tatuagens na cara e na face interior do antebraço, junto da 

Munheca, e seriam anthropophagos". 

Em 1829, um Artigo do Jornal "O telegrapho 	paraense" 

(FCI, Tomo V, 164) menciona os Parintintin Anthropophagos 	entre 

as tribus da Zona do Madeira. Castelnau relata (FCI, Tomo 111,104): 

"A partir deste ponto (Cachoeira, Todos os Santos, 8 Lat. S) a mar 

gem esquerda do rio (Alto Tapazoz) é habitada pelos 
	Parintintin 

que se estendem até um pouco ao Norte da embocadura 	São Manoel. 

A partir do Agoupana (Cururu) as duas margens sã h 	tadas pelos 

uctis". Atraz (p. 100) elle dá como ocupa 	 margem 



ta, o entanto, são consideradas atividades fe 

tura, dedicam-se à pesca, principal font 

inin ç s. Além 	da 

roteica do grupo, 
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esquerda, da confluencia do Arinos com o Juruena até a 	Cachoeira 

de todos os Santos, os Juhurariti Tapuyos (-Yawareté-Tapicya-Parin 

tintin). 

Destas informações, por escassas que sejam, pode-se dedu 

zir que nos primeiros decenios do século XIX os Kawahib se achavam 

na segunda phase de sua evolução histórica: destroçada pelos Mundu 

rukú, a divisão occidental da tribu se retirou para os affluentes 

do Madeira. 

Alguns bandos, os chamados "Tupi", se vieram fixar 	no 

Alto Machado, conservando-se, lá, obscuros e desconhecidos, 	até 

.que delles recebemos notícias pela abertura de linha telegraphica 

de Cuiabá a Santo Antonio do Madeira, entre os annos de 1911 	a 

1914. 1.1m outro bando de Kawahib se estabeleceu a mais de 250 km de 

distância delles, ao Norte do Curso interior do mesmo Rio Machado, 

e tornou-se Celebre debaixo do nome de Parintintin." 

Como se ve, o estudo minucioso do etnólogo Curt 	Nimuen 

dajil vem demonstrar que as terras a serem levadas pela UNIÃO à ca 

tegoria de Área Indígena IPIXUNA, são efetivamente o núcleo imemo 

rial dos Parintintin. 

II - ÁREA PROPOSTA PELA FUNAI 

A área proposta pelo GT, criado pela Portaria n2  1810/E 

de 24/12/84, para a identificação da Área Indígena IPIXUNA, corres 

'ponde uma superfície de 179.640 ha e perímetro de 290 Km. 

III - SITUAÇÃO ATUAL 

O último levantamento ocupacional feito na Área Indígena 

IPIXUNA recenseou 54 Parintintin, tirando o seu sustento da 	agri 

cultura, baseada na sua tradição oral e nos mitos ligados à terra, 

como a origem das plantas tais como o milho e mandioca. Além 	des 

ses, cultivam abóboras, feijão, arroz, cana, batatas, árvores fru 

tiferas, (bacaba, pupunha, mamão, manga, laranja, banana). Nas ati 

vidades agrícolas empregam o sistema mutirão-puxirum com a partici 

pação masculina na derrubada da capa vegetal. Os uuidados e colhei 
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bem como à caça e coleta. Persistem ainda tabus alimentares entre 

os Parintintin. 

Com relação à questão fundiária, o GT constatou que não 

há incidência de títulos de propriedade, de acordo com levantamen 

to do INCRA. Há um único morador não índio, Francisco Messias, au 

torizado a viver na área, não possuindo benfeitorias. 

IV - CONCLUSÃO 

De todo o exposto, considerada a imemorialidade da ocupa 

. ção indígena, a situação atual em que se encontram as terras 	que 

constituem a Área Indígena Ipixuna, e ainda tendo em vista o 	in 

teresse público e o interesse indígena, o Grupo de Trabalho subme 
. 

te o presente a decisão superior de Vossas Excelenclas, 	opinando 

pela aprovação indígena, de conformidade com o mapa e memorial des 

critivo anexos a este Parecer. 

ONALDO ONTEN GRO 
UNI 

TAGIBA C.OLIVEIRA C.FILHO 
	

ANTONIO CARLOS CARNEIRO DA SILVA 
M1RAD 
	

SG / CSN 
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PARECER N2 	iga.."/88 GTI Decreto n2  94.945/87 

ÁREA INDÍGENA : TENHARIM DO IGARAPÉ PRETO 

GRUPO INDÍGENA : TENHAR1M 

LOCALIZAÇÃO 	: MUN. DE MANICORÉ/AM 

Senhores Ministros 

O Grupo de Trabalho instituído na forma do parágrafo 12, 

do Artigo 32, do Decreto n2  94.945/87, após examinar a proposta da 

Fmndação Nacional do índio sobre a definição e limites da 	Área 

Indígena Tenharim do Igarapé Preto, localizada no município de Na 

nicoré, Estado do Amazonas, vem apresentar o seu Parecer, observa 

das as disposiçOes da Lei n2  6.001/73 e consideradas as determina 

çOes do retrocitado Decreto. 

I - CONSENSO HISTÓRICO 

Os Tenharim do Igarapé Preto fazem parte do grande 	gru 

po Tupi Kawahib ou Kawahiwa, da mesma forma que os Parintintin, os 

Diahói e outros habitantes tradicionais da bacia do rio 	Madeira. 

De acordo com o antropólogo Miguel Angel Menéndez, da UNESP, "todo 

o território compreendido entre os rios Madeira, a oeste, e Roose 

velt, a leste, Machado, ao sul e Manicoré, ao norte, é território 

Kawahiwa, historicamente comprovado, pelo menos desde a 	primeira 

metade do século XIX". 

Durante muitos anos os Tenharim viveram afastados da di 

ta civilização, conservando intacta sua vida grupal. De 	espírito 

belicoso, mantiveram escaramuças e guerras intertribais com 	os 

Parintintin, Mura, Diahói, Pirahã. Embora, a partir do "boom" 	da 

borracha, as frentes extrativas tenham tentado e lorar o territó 

ri 	wahib, todos os grupos ao longo do .'-.ir e seus afluentes 

--ILY" 

• 
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oferecem acirrada resistencia aos invasores, com isso seu habitat 

foi mais preservado em suas riquezas naturais, dada a retração-  da 

frente extrativista. 

Mas um dia tal quadro mudou. 

Os Tenharim do Igarapé Preto deixaram-se seduzir 	pelos 

bens de consumo trazidos um dia por um seringalista, que 	assim 

acalmou seus ânimos e obteve a dominação do grupo, "passando a ma 

nipulá-lo com vantagem pessoal, tomando-o a seu serviço para 	con 

seguir usufruir de todo o rico patrimonio florestal"... (Relatório 

de Mariz sobre os Tenharim, p.3) 

"As sequelas deste contato são vistas até hoje; os casa 

mentos com os no-índios tornaram-se um hábito; a língua 

não está sendo valorizada pela nova geração; o 	consumo 

de bebidas alcóolicas é abusivo e aumentou o número 	de 

invasores na área." (idem, ibidem, p.4) 

Assim passaram-se os anos, sem os Tenharim terem jamais 

sido assistidos pelo SPI ou pela FUNAI. Enquanto isso, outros peri 

gos surgiam para o grupo, relacionados à invasão de seu território 

tradicional por garimpeiros e companhias de mineração. Quando 	na 

década de 50 descobriu-se a riqueza apresentada pela 	cassiterita 

em Rondônia e no sul do Amazonas, e quando igualmente tal 	região 

passou a ser cortada por estradas federais, chegaram as 	minerado 

ras. 

A primeira mineradora a invadir as terras Tenharim 	do 

Igarapé Preto foi a Companhia Taboca, subsidiária da Paranapanema, 

isto na década de 70. Infelizmente a FUNAI não tomou a época (1971) 

nenhuma providencia em defesa dos interesses indígenas. Instalou-

se a Taboca na área com toda uma infraestrutura, abrindo estrãda, 

Vias de acesso, campo de pouso, etc. Os índios a tudo observavam. 

Outra mineradora, MIBRASA, do grupo Brascan, também pas 

sou a atuar na área. (A.  titular da Portaria de lavra - P n2 	392, 

de 09/04/80 - DOU em 15/08/80 se denomina Companhia Espirito Santo 

de Mineração. Processo DNPM n2  816263/71). 

que a FUNAI passou a tomar iniciativas com  

Foi só a partir de 1979 

rq ação à defesa da ter 

pé Preto. s indivíduos Tenharim da área 



II - ÁREA PROPOSTA PELA FUNAI 
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.Em relatório apresentado à FUNAI em 17 de outubro 	de 

1984, o antropólogo Alceu Cotia Mariz (Portaria n2  1650/E, de 14/ 

06/84, visando a eleição da área) diz: 

"Todo o trechocompreendido entre a bacia do Rio Marmelos 

e o Rio Roosevelt é território Tenharim. Por isto 	esta 

área, ocupada tradicionalmente pelos habitantes das 	ai 

deias do Marmelos e do Igarapé Preto deve ser uma só,con-

tínua." 

Nos anos seguintes outra Portaria,a de n2  1833/E, de 12 

de fevereiro de 1985, designa GT para identificar e realizar levan 

tamento fundiário na área tenharim do Igarapé Preto, tendo 	como 

resultado nova proposta, justificando a descontinuidade do territó 

rio Tenharim dada a situação atual da região. Assim, ao invés 	de 

um território único, englobando a área de Marmelos e a do Igarapé 

Preto, o GT propOs novos limites, levando em conta não só o panora 

ma da ocupação do território Tenhàrim por não-índios, como também 

a realidade social dos dois grupos indígenas que o habitam e 	as 

reivindicaçOes dessas comunidades. Não se deve olvidar que 	o GT 

igualmente ouviu a administração da Mineração Mibrel (ex-Taboca) , 

percorrendo a área ocupada pela mesma. 

No relatório do Sr.antropólogo Menéndez, ao falar do tra 

balho da mineradora no território Tenharim, pode-se perceber a du 

ra realidade vivida pelos indígenas: 

"(...) a de n2  3 é a que tem sido explorada até o momen 

to, na extração de cassiterita, atingindo desse modo 	a 

moradia dos Tenharim, suas roças e o território dedicado 

à caça e à coleta de produtos naturais. O tipo de explo 

ração praticado pela empresa, mineração de aluvião, afe 

ta todo o ecossistema Tenharim, pois os trabalhos 	de 

prospecção, além de vasculharem o leito do igarapé 	Pre 

to, atimgem uma franja de 200 Mts de largura em 	cada 

margem do igarapé, sendo necessário o des atamento de to 

da 	área minerada" (Menéndez, Re a 'rio de 1985,- 	página 



ITAGIBA C.OLIVEIRA C.FILHO 
MIRAD 

.1-rd?. d3 , 2o/ 

Assim, considerados todos esses fatores, o GT apresentou 

uma proposta delimitando área de 79.500 ha aproximados, com um pe 

rímetro igualmente aproximado de 152 Km, para a Área Indígena 	Te 

nharim do Igarapé Preto. 

III - SITUAÇÃO ATUAL 

O estudo dos problemas fundiários relativos à Área Indí 

gena Tenharim do Igarapé Preto levantou 02 ocupantes não-índios , 

conforme se pode observar no dossie apresentado aos membros do GTI, 

cujo valor da indenização importa em 55,78 OTN, sendo a 	situãção 

fundiária dos dois odupantes considerada indefinida. 

• IV - CONCLUSÃO 

De todo o exposto, considerada a ocupação memorial 	do 

território Tenharim segundo os dados históricos; as reivindicaçOes 

indígenas; a necessidade de proteger todo um ecossitema em benefl 

cio da sobrevivência física e cultural dos Tenharim e 	levando-se 

em conta inclusive a situação atual da região, submetemos à 	deci 

sao superior de Vossas Excelências o presente Parecer, opinando pe 

la aprovação da proposta de definição de limites apresentada pela 

FUNAI para a Área Indígena Tenharim do Igarape Preto. 

Brasília, 2g de 
	4:44..e.v,UY—  de 1988. 
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Fundação Nacional do índio 
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CT. NQO 1 27 /88 - SUAF 	 Bras:fila, 	,1 6 MAI 1988 

Ilmo. Sr. 

ITAGIBA CHRISTIANO CAMPOS FILHO 

Representante do MIRAD no GT 94.945/87 

Prezado Senhor, 

Tenho a satisfação de encaminhar a V.Sa., membro efetivo 

do GT 94.945/87, cOpia xerográfica do material abaixo relacionado: 

1. Parecer nQ 183/88 - Terra Incrigena Taracuá; 

2. Atas da 2a. e 3a. Reunião Ordinária do GT 94.945/87; 

3. Lista de participantes da 2a., 3a. e 5a. Reunião GT. 

Nada mais havendo no momento, aproveito-o para renovar  

meus votos de distinto apreço e consideração. 

Atenciosamente, 

SUAF/SAD/dcs SEP Quadra 702 Sul 
Edifício Lex, 3? andar 

CEP 70.330 Brasília D.F. 
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FUNAI 
Fundação Nacional do índio 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

PARTICIPANTES REUNI() GIT 94.945/87 
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FUNAI 
Fundação Nacional do índio 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

 

CT. N2 3 1 isuAF/88 
	

Brasília., 08 FEV 1988 

11m 2  Sr. 

Dr. Itagiba C. Oliveira C. Filho 

M.D. Representante do MIRAD Junto ao GT Dec. 94.945/87 

Tenho satisfação de encaminhar a V.Sa., para conheci 

mento, cópias da Ata da Reunião da GT realizada a dez de dezembro 

do ano próximo passado e dos Pareceres aprovados n 2s 178, 179, 180, 

181 e 182/88, respectivamente, referentes, as áreas indígenas PERI 

CARA - MT (Homologação de Demarcação), FIGUEIRAS - MT 	(Declaração 

de Ocupação Indígena), JUININHA - MT (Declaração de Ocupação indi 

gena), IPIXUNA - AM (Declaração de Ocupação Indígena) e 	TENHARIM 

do IGARAPÉ PRETO - AM (Declaração de Ocupação Indígena). 

DID/SUAF/ANM/smm. 
' 	SI P Quadra -702 Sul 

I.cx, 
(TI 70.330 l(rasilia 1).E. 
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FUNAI 
Fundação Nacional do índio 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

 

CT N 2  1 1 /SUAF/FUNAI 	 Brasília., 14 JAN 1988 

limo Sr. 

Itagiba Christiano de Oliveira Filho 

Coordenadoria de Terras Indígenas 

MIRAD 

Estamos enviando à V.Sa, o material a ser exa 

minado com vistas à próxima reunião do Grupo de Trabalho 	Intermi 

nisterial instituído pelo decreto 94.945/87, marcada para o 	dia 

29 do Ines em curso, às 15 horas, na sede da FUNAI-Brasília. 

Na oportunidade, renovamos a Vossa Senhoria, 

nossos protestos de elevada estima e consideração 

Atenciosamente, 

em erretra muges 

Superintendente substituto 
Superintendência de Assuntos 

Fundiójos - SUAÉ/FUNAI 

Do 3 	r2R, 
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