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Cate-te 

1) O Chefe da Ajudância de Marabá já provi 

denciou a devolução dos objetos saqueados 

O Antropólogo Carlos Moreira Neto e o As-

sistente Adjunto Adalberto Leal estiveram 

na área. 

1) Inquérito concluído pela, Polícia Federal 

devendo o relatório ser encaminhado 

Justiça Federal. 

2) Acertado com os índios a permanência da 

estrada em seu traçado orginal. 

3) Em criação o posto de fiscalização da 
FINA T (estrnturR ii çiça P r eS.S 1)  

PI Gorotire 

(índios Kaiap6) 

PI Cateté 

(índios Xikriml 

Município de Conceição 

do Araguaia 

PI Kretire e PI Jarina 

(índios Txukarramãi) 

PQXIN 

São Felix Xingu 

DGO 

Catete  

1) Os índios saquearam uma 	Fa 

zenda. 

2) Aviões descem no campo da Re 

serva sem permissão. 

31 Invasão da Reserva por civi-

lizados realizando desmatamen 

to no seu interior. 

1 Existência de garimpo. 

1) Massacre de 11 peões. 

2) Tráfego da BR-80. 

3) Posto de Fiscalização da 

FUNAI 

4) Postos de Fiscalização para 

travessia do Rio 

	

Gorotire 	 Gorotire  

1) Massacre de 20 evinte)pessoas 1) Em processamento urgente pela .Polícia Fe 

2) Redefinição da área 	 deral. Sindicância peloAntrop6logo 	Car 
3) Aparecimento de garimpeiro na 	los Moreira Neto e Assistente Adjunto Leal 

	

área. 	 da FUNAI. 

2) Em.  estudos a redefinição da área. 

3) Solicitado providências ao Delegado 	da 

2a. DR./FUNAI. 
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'4) Em criação os postos de fiscalização 	pa 

	

ra travessia do Rio Xingu (estrutura 	fi 
c?

_ 
sica e pessoal). 

ci  
Aj. Barra do Corda Invasão de posseiros em Alto 	A Agilização do Convênio FUNAI/GOVERNO DO 	ES 

(índios Guajajara) legre e São Pedro TADO DO MARANHÃO, para a execução do 	Proje 

Município de Grajati-MA 

6a. 	DR. 	f"- 	--i- ,' - 	e 1.,a ,= o  

Reassentamento desses poSseiros. to de reassentamento dos posseiros, através 

da COTERMA, para a região de Buriticupu. 

Os trabalhos estão atrasados. 

Já foram repassados CR$ 	60.000.000,00 	(Sesi  

senta Milhões de Crúzeiros) ao Governo 	do 

- Estado do Maranhão. 

, 	 - 	_ 

04 PI Amambaí índios invadiram a área da 	Fa O DGO última operação para retirada dos 	In 

(índios Kaiwá) 

Amambaí - MS 

tenda Paraguaçú, situada 	prOxi _ 
ma a reserva. 

díos do interior da Fazenda. 

9a. 	DR. 

05 PI Boca do Acre Comunidade indígena reivindica' O DGPI esta efetuando estudos para a reelei 

(índios Apurinã) acréscimo da área, 	inicialmente 

demarcada com 18.740ha. 

ção da área. Seguirá ainda este mês Antrop6 

logo para área. 

PI Camicuã Comunidade indígena reivindica' Seguira ainda este mes Antrop6logo para área 
(índios Apurinãl acréscimo da área. para estudos necessários. 
Boca do Acre .- AM 
AJACRE - 8a. DR. - 
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06 PI Bodoquena 1) Reassentamento de posseiros. • 1) Em estudos com o INCRA para obtenção 	da 
-. r+ (fndios Kadwoel) 2) Demarcação da área. área com vistas ao reassentamento 	dos 

Município de Miranda- 3) Arrendamento da área. posseiros. 	 • 

0 MS 	
, 

__ 2) Em definição com o Serviço Geográfico do 

II c:s.' 

=dg 

Exército a nascente do Rio Nabileque 	pa 

ra demarcação da área. 	_ 

ce 
3) Arrendamento em 1981. 

- 

Y) PI Sete de Setembro Reassentamento de posseiros, 	fa A FUNAI recentemente indeferiu solicitação' 

(índios Surui) ce ã possibilidade de conflitos dos posseiros, feita por advogado, para pror 

. 

PQARI - 8a. 	DR. na área. rogar a permanência na área. O INCRA já 	co 

locou ã disposição dos pOsseiros 2 glebas 	, 

sendo as mesmas recusadas. 

- O assunto deve ser solucionado - na JustiçaFe 

deral. 

908 Aldeias: 	Santa Inez 	, 

Cajueiro, Ponta 	da 

TensãQ entre 17ndios e Fazendei- 

ros da área, pelo inicio da 	de 

O Diretor do DGPI devera se deslocar ã. 	RO 

RAIMA para encontrar solução para as 	demar 

Serra, Ananás, 	Araça marcação. cação. 
Aningal, 	Mangueira , 

Mamoa/Pium, Sucuba e Ou 

r0. 

(índios Wapixana e Ma 

' kuxi).) .  

, Boa Vista - RR 

10a. 	DR. - 
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09 PI Palmeira dos índios Ocupação da área denominada 	CA' A FUNAI, em ligação com o MEC já conseguiu 

(índios Xucuru-Kariri) FURNA, pelos índios. recursos da ordem de três milhões de 	cru  
r-é- 
0 Munic. 	Palmeira 	dos Conflitos de liderança tribal. zeiros, 	faltando a Prefeitura da- Palmeira' 

• .1.1.-  índios - Alagoas O Ex.cacique Manoel Selestino dos índios encaminhar os documentos de uti 
o _ 

e (.- 3a. 	DR. quer impor sua liderança. 

Elaborou varias acusações con 

tra Chefe do PI, que a cada dia 

é mais agredido e ameaçado. 

lização dos recursos para que seja celebra 

do o respectivo Convênio: FUNAI/MEC/SE-AL/ 

MPI. 	Em 03.09.80 foi passado rádio B. 	Pre 

feitura solicitando os documentos citados. 

C2 

10 PI Alto do Rio Guamá Área invadida. Ação em tramitação na justiça. 

(índios Tembé) 

Belém - PA 

2a. 	DR. 

Indefinição judicial sobre ação 

de reintegração de posse e 	in 

terdito proibitõrio contra 	a  
- Firma 	MEJER KADACZINICK. 

11 PI Tupiniquim Conflito entre índios e a 	ARA- O Diretor do DGPI esteve no final de agosto 

(índios Tupiniquins) 

Vitõria - ES 

lla. 	DR. 

CRUZ CELULOSE. em Vitõria, participando de reunição 	entre 

os índios e a direção da ARACRUZ, que ficou 

de apresentar proposta de área definitiva ' 

para demarcação. 

12 PI Funil e Xerente Área sem demarcação com hQstili A área está eleita 

(índios Xerente) 

Município de Tocantl- 

nia. 	Goiás 	- 	7a. 	DR, 

dade de fazendeiros e prefeito, 

Dependência econOmica e invasões 

da área indígena, 

Falta aprovação da delimitação 

A demarcação está programada para 1980. 
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13 PI Kiriri Disputa pela posse da terra doa 'O DGPI está ultimando o processo de demarca 

• c4-  (índios Kiriril da através farta documentação ' ção da área. 
O Município de Mirande- .comprobatõria. 
Ur) 

* 	C> 

.C4 

-é 

ct 

la. A área é delimitada, porém, 	50% 

é ocupada por posseiros criando 

clima de tensão e insegurança pa  

ra a comunidade. . 	. 
(: 

14 PI Santana Redefinição da área, em virtude O DGPI está estudando o processo de demarca 

(índios Bakairi) do desaparecimento dos marcos. ção da área. 

Município Nobres - MT 

5a. 	DR. 

Reaviventação da linha seca 	da  

cabeceira, Agua Clara até cabe-

ceira Pilão e daí ate o Rio No-

vo. 

Os índios estão pressionando 	a 

010 

- 	 ' 

- 

Delegacia em virtude da iminen-  

cia de Loteamento por empresas' 

privadas. 

. 	. 
15 PI Parakanã e Pucurui Inundação de parte da reserva ' Está sendo elaborado no DGPC um projeto 	pa 

(índios Parakanã) 

Município de Tucurúi- 

pela barragem da 	Hidrelétrica' 

de Tucurui em construção 	pela 
ra o remanejamento dos dois grupos, 

A redefinição da área indígena está em estu 
PA 

2a. 	DR. 

ELETRONORTE. 

' Necessidades de remanejamentos 

dos 	índios 	(150 aprox.). 

do no DGPI, 
* 

Falta indenização das benfeitorias - 
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16 PI Kariri Os índios aguardam a construção' Distribuição da área aos componentes do 

(índios Kariri-Xoc6l das casas prometidas. grupo. 

Município de Porto O Banco do Nqrdeste não 	finan  Construção das casas. 
Q 

Real do Colégio - AL cia os índios se não através do ‘...0 

IV 3a. DR. projeto da CODEVASF, com 	infor 

mação de seus técnicos.  
.....Z" 
Q4 

,cr 

Problema sério de liderança com  

a participação ativa do mestiço 

AntOnio Taré CVereadori 

17 Ilha de Assunção Ocupação por índios da Terra da Vários contactos entre a FUNAI e o Governo 

(índios Truká) Ilha de Assunção de posse 	da do Estado de Pernambuco. 	Para uma solução' 

Município de Cabrob6- SEMEMPE órgão da Secretaria 	da enquanto não possa ser julgado a área 	na 
PE. 

3a. 	DR. 

Agricultura do Estado de Pernam 

buco. Tramita no TRF área de re 

integração de posse da ilha 	,  

(6.000ha.) 	ocupada por particu ..._ 
lares e posseiros. 	O Governo do 

Justiça. 

Estado de Pernambuco adquiriu de 

particulares 1.200ha. 	e encon — 

tra-se de posse de 350ha.pmrin-

termédio da SEMEMPE. Nesta área 

instalaram-se os índios que ha- 

bitavam as ilhas próximas. Ação 

atuante do CIMI. 

. 

. 
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18 PI Marubo 

(Índios Al6filo) 

Município Atalaia do 

Norte - AM 

AJASOL/la. DR. 

P 
NrAitA~cA 

1;‘,44,—k  

Os índios massacraram em julho/ 

80 um peão. 

A área não esta delimitada. 

A eleição da área se encontra em fase de e-

laboração por parte da equipe que esteve na 

região para este fim. 

MÁLAA 
AJA 

0 , 

wito a4. 
:t 

eY")  4 	, 40 44,$v  


