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Carta.d' 139198/Cffl. Boa Vista, OS de maio de 1998 

Ilmo Sr. 
Artur Nébrega 
Coordenador do PPTAL 

limo Sr 
Áureo Palelro1 
Diretor da DAF· Funni 

Prezados Senhores, 

O Conselho Indígena de Roraima-cm. vem solicitar a realização de novo levantamento 
fundiério da Terra Indígena Reposa Se1Ta do Sol, tendo em vista demonstrar a redução de 
invasores desta terra e viabilizar sua reinclusão no programa de demarcação do PPTAL, 
fazendo as seguintes considerações; 

1- a Ten11 Indígena Raposa Serra do Sol não foi contemplada pelo Projeto Integrado de 
Proteção às Populaçlles e Terras Indígenas da A111ez611ia Legal - PPTAL, uma vez que 
o Governo do Brasil não aceitou adotar a. poUtica de reassentamento do Banco Mundial 
para os casos dos ocupanws não-índios residentes dentro da. área. delimitada pela 
FUNAI, temendo mar incentivos para novas invasões em terras indígenas. Essa 
política já vem sendo reavaliada pelo Banco Mundial e temos a expectativa de que 
sejam efetuadas mudanças pera favorecer a demarcação das terras Indígenas; ·• 

2- Se jánlo tinbac:abimento a ado9ão da política de reassentamento à época, muito menos 
agora que o número de invasores desta terra vem se reduzindo significativamente, 
principalmente porque o cm e os comunidades indfgenos vêm indenizando os 
benfeitorias dos fazendeiros com recW"Sos prôprios. Nesses últimos onos foram 
desativadas mais de 60 fazendas na Raposa Serra do Sol, reineorporaado-se suas áreas 
ao palrim6nio .indigena (doo.OI e 02). Também, muitos fazendeiros vêm propondo ao 
GIR que compre suas reses para. que as fazendas sejam desoçupadas e devolvidas às 
comunidades indl8enas; 

3- na primeira quinzena de fevereiro de 1998, a Funai, a Polícia Federal e o Ministério 
Público Federal realizaram operação de retirada de garimpeiros na região· do Quino, 
Quém, Xiriqui e Suapi. Após a operação, as vilas Socó, Água Fria, Mutum, e Surumu e 
a sede do municlpio do Uiramuta, que são habitadas por garimpeiros e dependem do 
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garimpo ilegal como fonte de renda, tornaram-se insustentáveis economicamente e 
desabitadas, transformando-se em verdadeiras vilss fantasmas (doe, 03 e 04); 

4- em 13/02/98, foi formada uma comissão por.representantes dos índios, dos fazendeiros, 
Prefeitura. Municipal e CAmorn. de Vereadores do Uiramutã, Funai, Policia Federei e 
Procuradoria do Estado, para evitar novos conflitos entre índios e não índios no 
processo de reocupação, pelas comunidades indígenas, das áreas anteriormente 
invadidas por garimpeiros. A comissão tem um grande significado porque 6 a primeira 
vez que os índios e fazendeíros criaram uma instancia para negociar a desintrusã.o da 
área e propiciou condições favoráveis à demarcação da Reposa SeJTB. do Sol (doc.üã e 
06t ~ 

5- o Presidente da Funai, Sulivan Silvestre, em reunião com os tuxauas, realizada em 
nossa sede, no dia 14/01/98, e através de declarações à imprensa, anunciou que 
recorrerá ao Ministério da Justiça pera retificar o Despacho nº 80, de 24/12/96, por 
considerar ilegal e inconstitucional a determinação do ex-ministro Nelson Jobin, de se 
excluir desta terra as vilas acima mencionadas, fazenda Guanabara, estradas e vias 
publicas e fàzendas com títulos expedidos pelo INCRA~ posicionando-se 
expressamente favorável ao laudo anlropol6gico da Funai e proposta das comunidades 
indígenas ( doe. 07); · · 

6- á verdade que ainda há fortes resistências contra a demarcação, mas é verdade também 
que há novas proposituras para resolver os conflitos entre índios e não índios, como se 
pode verificar na proposta do Senador Romero Jucá, encaminhada para a Funai e o 
INCRA, solicitando que a Fazen~ do Banco Bamerindus, localizada em Roraima, seja 
utilizada para reassentar os não índios ocupantes da Raposa Serra do Sol e São 
Marco( doc.08). 

Esses fàtos nos fazem crer que o total de ocupantes não índios da Raposa Serra do Sol é 
inferior à duzentos pessoas, possibilitando sua reinclusão no programa de demarcação do 
PPTAL. Assim, reiteramos nosso pedido para que se proceda m11 novo levantamento 
fundiário desta terra, e nos colocamos a disposição para atuar em conjunto .na realização 
desse trabalho. ' • 

Por se tratar de questão que envolve o Banco Mundial e a OTZ, enviaremos cópia do 
presente documento para o senhor Oregor Wolf e as senhoras Judith Lisansky e Carola 
Kaeburg. 
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Documentos anexos: 

OI-relação de fazendas reocupadas pelas comunidades indígenas e de fazendas ocupadas 
pelos fazendeiros; 

02- relação de fazendas situados na Raposa Serra do Sol em ordem alfabética; · · 
03- matéria sobre retirada de garimpeiros da Reposa Serre. do Sol, publicas no Jornal Folha 

. de Boa Vista; 
04- caria do Tuxaua e Conselheiro Regional do CIR, Jaei José de Souza, dirigida à Funaí, 

Procuradoria da Republica e Policia Federal sobre a operação de retirada dos 
gorimpeiros da Reposa Se1111 do Sol; ~ 

05- termo de Compromisso firmado entre os membros da comissão de negociação; 
06- matéria sobre a comissão de negociação, publicada, publicada no jornal Folha de Boa 

Vista; 
07-deç}araçã.o do Presidente daFunai Sullivan Silvestre, publicada no Jornal Folha de Boa 

Vista, sobre a retificação do Despacho nº 80/96~ 
08- declaração do Senador Romero Jucá, publicada no Jornal Folha. de Boa Vista, sobre 

proposta para reassentar os ocupantes das terras indígenas na fazenda do Banco 
Bamerindus; 

Certos de que nosso pedido será devidamente apreciado, agradecemos pela atenção. 

Atenciosamente, 

,A ~ \)./J 
!A,(Yl,1_j/1{1/f. & -~ s ·~~ 

, / ;õmmo pereira da S1 va 
· Coordenador Geral 
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RELAÇÃO DAS FAZENDAS REOCUPADAS PELOS ÍNDIOS E DAS QUE 
-:. PERMANECEM OCUPADAS POR FAZENDEIROS 

1- REGIÃO DAS SERRAS 
Fazendas com reocupação 
indlaena 
01 -Aili 
02 - Fé em Deus 
03 - Urinduk 
04 - Carangueio 
05 - Silencio 
06-Tipiti 
07 - Nova América 
08-Maricó 
09 - Monte Sinais 
1 O - Cascavel 
11 - Esperança 
12- São Luís 
13 - Madureza 
14 - Santa Ana 
15- Urucuri 
16 - Redenção 
17 - Puxa Faca 
IS-Empresa 
19 - Volta Redonda 
20 - Fortaleza 
21- São João 
22-J.P. 
23 - Santa Clotilde 
24 -São Francisco 
25 - Man~a Braba ' . 
26 - Bom Jardim 
27 - Eldorado ! 
28 - Santa Luzia 
29-Natal : 

30 - Boa Esperança 
31 - Bandeira Branca 
32 - Nascente 
33 - Serra Verde 
34 - Campo Alegre 

.Doe. 'V .L 

1 4 



. l ,_ 
1 

.. , 
. ' 

Av. Seb.astilo Dini7,, 1672- Bairro São Vicente 
CEP.: 69.303-120 - Boa Vlsta/RR- Brasil 

Tel/Fu: +t- 55.95.124-5761 
e - mail: cir@technet.coin.br 

Fazendas ocupadas por Fazendeh-o . 
fazendeiros 
O l - Indeoendência O 1- João Cavalcante Mota 
02 - Santa Aparecida 02- Wilson Bezerra 
03-Bananal 03- José Mota Fonseca 
04 - Santo Antônio do Pão 04- ZéJio Mota 
05 - Nova Olinda 05- Camilo Pinho 
06 -Cailíl 06- Brasil 
07-Aral 07- João Curai 
08 - Caxirimã 08- Manuel Rufino 
09-Flexal 09- Castro 
l O - Uiramutã 10- Dega · 
1 1 - Agua Fria 11- Vereador Collo 
12 - Barra Limpa 12- Paulo Sérzio 
13 -Miraboa 13- l 

14 - São Jorge 14- Jucelino 

II- REGIÃO DA RAPOSA 

Fazendas com reocupação 
indf2ena 

OI- Vitórai - 02- Televisão 
03- Cuieira 

Fazendns desativada(desocupada) 
OI =Jracema 
02 - Montevidéu 
03 - Rondônia : 
04-Retiro 
05 - Passarão 
06 - Nova-Vida . ' 

07 - Serrinha 

. . 

.'[ /'., ,• .· 
1 ....- -- • ._, ~ 
1 ~ 
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Fazendas ocupadas por ' Fazendeiros \. \\ 

fazendeiros, -~:··~. -~ .. 
01- Deserto O 1 - Roberto Neto Costa 
02 - Maravilha • . 02-" •• •• 
03 - Jacitara 03-0dllio 
04 - Cearazinho 04 - João Goberto 
05 - Carinambu •• •• ... 
06 - Fazendinha •• •• 
07- 13 de Maio 05 - Terencio 
OS-Milagre 06- 
09-Prirnavera 07- 
10-Café 08 - 
11 - Serrinha 09 - José Bezerro • 
12 - Manaueinnha 10-Lali 
13 -Guariba 11 •• 
14-Tachi 12-Danga 
15-Salgado 13 - Hernest Hart 
16 - Manga Brava 14 - Lourenço 
17-Bala 15 - 
18 - Macarico 18 -Jermino Leite 
19-Fortaleza 17- 
20 - Caracaranã 18-Joaquim Correia 
21-Salado 19 - Francisco Leite 
22 - Conceição 20- 
23 - Trumbamba 21- 
24 - Manga Brava 22 - Sabá Tiroca 
25-Semnha 23 - Domício 

Fazendu ocupadu apenas com Fazendeiro 
stado/ sem habitatlo r 
01 - Nova Amizade 01 -Altamir (só tem 150 reses) 
02 - Colorado 02-Estácio (500 reses) 

... 

" ·* 
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III - RÉGIÃO Dt\lXO COJ'INGO 
Fazendas reocuoadas oelos indios 
OI -Nascente 
02 - Sete Estrela 
03 - Tucunaré 
04-Vizela 
05 =Laso Xitre 
06-Reserva 
07 - São Jorge 
08 - Avia Curi 
09 - Feliz Encontro 
10-Forró 
11 -Juazeiro 
12-Felipe 
13-Saimam 
14 - Passa Raiva 
15-Deccir 

... ,, 

• 

Fazendas ocupadas por Fazendeiro 
fazendeiros 
O 1- Uberlindia O 1- J. Brandão 
02 - Carnaúba ,, " 
03-Cauaam 02-0lindo 
04 - Deus da Tudo . 03 - Reainaldo 
05 - Lembranca u 

06-Triunfo 04 - Eúzio Pereira 
07-Camario 05 - Joaauim Pereira 
OS-Tatu 06-Teresa Costa ' 

09 - Perfeicão 07 - Roberto Neto Costa 
10-Lagoa •• IC 

' 1 '' 

11 - Nova Esoeranca 08 - Raimundo Canduso • 
12-Sio José u •• . 

' 

13 - Praia Grande 09-José Olá 
I 4 - Manacaouru •• " 
15- São João "' CC 

16 - Providencia I O - Baixinho 
17-Mariano 11-Moacir 
18 - Viseu 12-Bento 

.. 
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- 
19 - Maneuari u . 
20 - Santa Maria 13 -Raildo 
21 - São Raimundo 14 - Maior Wilson 
22-Muriru •• 
23-Jerimum CC 

Fazendas desativada(desocupadas) 
01- Socorro 
02-Galega 
03 - Maracanã 

IV - REGIÃO DO SURUMU 

Fazendas reocupadas pelos indios 
01 - Santa Mônica(antes Fazenda 
Salvador) 
02 - Santo Antônio 
03 - Vendaval 
04-São José 
OS - Redenção 

Fazendas ocupadas por Fazendeiro 
fazendeiros . 
O 1 - Marambaia 01-Nevi de Piu 
02 - Guanabara 02 - Flávio Chaves 
03-SantaFé 03 - Belarmino B.de Araújo 
04-Canada 04- 
05 - Depósito 05 - Paulo Cesar 
06-Paracal 06 - Osvaldo (Peixinho) 
07 - Serra Verde 07-Evaldo 

. 
08-Darora 08-Mauro ~ 
09-Niterói 09 - Minas Madeira 
10-Luo Verde l O - Severiano 
11 - Brasileira 11 - João Rebouça 
12 - Santa Cruz 12- Jilvanete 
13 - Brasília 13 -Gato 
14-Fortuna 14-Zelão 
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15-Empresa ' 15 -João da Silva ' .... 
16 - São Jorge 16 - Ne~o Guanabara 
17 - Bem - Querer 17-Manoel 

Fazenda desativada (Desocupada 
O l - Aracatuba 

FAZENDAS/REGIÕES SERRAS RAPOSA B.COTINGO SURUMU TOTAL 

Faz. Reocupadas pelos 34 03 15 05 57 
índios · \ 

Faz. Ocupadas por 14 25 23 17 79 
fazendeiros 
Faz. Desativada I - 07 03 -01 11 
(desocupadas) 
Faz. Apenas com gado/ - 02 - - 02 
sem habitação 
Número de Fazendeiros 14 23 14 17 67 

O total de fazendeiros na Raposa Serra do Sol é menor do que a soma dos fazendeiros por região , 
vez que Roberto Neto Costa tem fazendas nas regiões da Raposa e Baixo Cotingo. 

Boa Vista, OS maio de 1998 

J '1. • \VQ ,J 
~0-,,fÂ,"'(d[7 - ,, . ::i!Ll!/-t:1 
erônimo Pereira da Silva 
Coordenador Geral 

°'' 
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RELAÇÃO DE FAZENDAS SITU~AS NA RAPOSA SERRA DO SOL EM ORDEM 
ALFABÉTICA ' •• 

1. Ailã. - Reocupada/Serras 
2. Aaua Fria/Vereador Coll.o/Serras 
3. Araçaluba/desativada/Surumu 
4. Araf/João CuraJ/Serras 
s. Avia Curi/Reocupada/Baixo Cotinao 
6. Bala/fazendeiro/Raposa 
7. Bananal/José Mota Fonseca/Serras 
8. Bandeira Branca/Reocunada/Serras 
9. Barra Limpa/Paulo séraío/serras 
10. Bem - Qurer/ Manoel/Surumu 
11. Boa Esperança/Reocupada/Serras 
12. Bom Jardim/Reocupada/Serras 
13. Brasileira/João Rebouça/Surwnu 
14. Brasflia/Gato/Surumu 
15. Café/José Bezerro/Raoosa 
16. Cailã/Brasi.1/Serras 
17. Camarão/J oaauim Pereira/Baixo Cotine.o 

. 18. Campo Alegre/Reocupada/Serras 
19. Canada/Fazendeiro/Sununu 
20. Caracaranã/Joaau.im Correia/Raposa 
21. Carangueio/R.eocupada/Serras 
22. Carinambu/João Ooberto/Raoosa 
23. Camauba/J. Brandão/Baixo Cotingo 
24. Cascavel/Reocupada/Serras 
25. Cauaam/Olindo/Baixo Cotineo 
26. Caxirimã/Menuel Rufino/Serras 
27. Ceamzinho/João Goberto/Raoosa 
28. Colorado/sem habitacão/Estacio/Raposa 
29. Conceição/fazendeiro/Raoosa 
30. Cuieira/Reocuoacão/Raposa 
31. .Oarora/Mauro/Surumu 
32. Deccir/Reocupada/Baixo Colina.o 
33. Depósito/Paulo Cesar/Surumu . ' 

34. Deserto/Roberto Neto Costa/Ravosa 
35. Deus da Tudo/Reeinaldo/ Baixo Cotínao · 
36. Eldorado/Reocuoada/Serras 
37. Emvresa/João da Silva/Surumu 
38. Esperança/Reocupada/Serras 

.. 

10 
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39. Fazendinha/João Goberto/Raoosa . 
40. Fé em Deus/Reocupada/Senas 
41. Felipe/Reocupada/Baixo Cotíngo 
4 2. Feliz Encontro/reocupada/Baixo Cotínao 
43. Fle.xal/Costro/Serras 
44. Forró/reocupada/Baixo Cotíngo 
45. F ortalez.a/fazendeiro/Raposa 
46. Fortaleza/Reocupada/Serras 
4 7. F ortuna/Zelão/Sununu 
48. Galega/desativada/Baixo Cotingo 
49. Gerimum/Major Wilson/Baixo Cotingo 
50. Guanabara/Flávio Chaves/Surunm 
51. Ouariba/fazendeiro/Raposa 
52. Impresa/Reocupada/Serras 
53. Independencia/João Cavalcante/Mota/Serras 
54. Iracerna/desati.vada/Raposa 
55. J .P ./Reocupada/Serras 
56. Jacitara/Odllio/Raposa 
57. J oazeiro/Reocupada/Baixo Cotingo 
58. Lago Verde/Severiano/Surwnu 
59. L~o Xitre/Reocilpada/Baixo Cotingo 
60. Lagoa/Roberto Neto Costa/Baixo Cotíngo 
61. Lernbraru,;e/Reitinaldo/Baixo Cotíngo 
62. Macarico/Jennino Leite/Raoosa 
63. Madurez.a/Reocupada/Serras 
64. Manacapuru/José Olá/Baixo Cotingo 
65. Mattj?,a Brava/ Lourenç/Raposa o 
66. Mattj?,8 Brava/Seba Tiroca/Revosa 
67. ManJ!.8 Braba/Reocupada/Serras 
68. Manguari/Bento/Baixo Cotingo 
69. Manaue:irinha/Lali/Raoosa 
70. Maracanã/desativada! Baixo Cotingo 
71. Marambaia/Nevi de Piu 
72. Maravi1hamanose/Roberto Neto Costa/Baixo Cotíngo 
73. Marieno/Moacir/Baixo Cotingo 
74. Maricó/Reocupada/Serras 
75. MilaJl,l'e/fazendeiro/Raoosa 
76. Miraboa/fazendeiro/Serras 
77. Monte Sinais/Reocupada/Serras 
78. Montevídéu/deeetívada'R •••.• osa 
79. Muriru/Major Wilson/Baixo Cotínzo 
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80. Nascente/Reocuvadá/Baixo Cotingo . 
' 

81. Nascente/Reocupada/Serras 
82. Natal/Reocupada/Serras 
83. Niterói/ Minas Madeira/Surumu 
84. Nova América/Reocupada/Serras 
85. Nova Amízade/sem habítacão/ Altamír/Ranosa 
86. Nova Esoerança/Raimundo Canduso/Baixo Cotingo 
87. Nova Olinda/Camilo Pinho/Serras 
88. Nova-Vida/desativada/Raposa 
89. Paracal/Osvaldo (Peixinho )/Sntumu 
90. Passa Raiva/Reocupada/Baixo Cotingo 
91. Passarão/desativada/Raposa 
92. Perfeição/Roberto Neto Costa/Baixo Cotingo 
93. Praia Grande/José Olá/Baixo Cotíngo 
94. Prima.vera/fazendeiro/Rm>osa 
95. Providencia/ Baixinho/Baixo Cotingo 
96. Puxa Faca /Reocupada/Serras 
97. Redenção/Reocupada/Serras 
98. Redcnção/Reocupada/Surumu 
99. Reseiva/reocupada/Baixo Cotingo 
100. Retiro/desativada/Raoosa 
101. Rondonia/desativade/Rm>osa 
102. Saimatn/Reocupada/Baixo Cotingo 
103. Salgado/ Hemest Hart/Reposa 
104. Salgado/Francisc9 Leite/Raposa 
105. Santa Ana/Reocupada/Serres 
106. Santa Aparecida/ Wilson Bezerra/Serras 
107. Santa Clotilde/Reocupada/Serras 
108. Santa Cruz/Jilvanete/Surumu 
109. Santa Fé/Belarmino B.de Araúio/Surumu 
110. Santa Luzia/Reocupada/Serras 
111. Santa Maria/Raildo/Baixo Cotine.o 
112. Santa Monica/reocupada/Surumu ' 
113. Santo Antônio do Pllo/Zélio Mota/Serras 
114. Santo Antonio/Reocuvada/Surumu ' 

115. São Franciaco/Reocupede/Serráa 
116. São João/José Olá/Baixo Cotinao 
117. São João/Reocupada/Serras 
118. São Jorge/ Reocupada/Baixo Cotínao 
119. São Jorge/Jucelino/Serras 
120. São Jorge/Nego Guanabara/ Surumu 

. . 
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121. São José/Raimundo Canduso/Baixo Cot.i.ne.o 
122. São José/Reocupada/Surumu 
123. ~ão Lufs/Reocupada/Serras 
124. Sã.o Raimundo/Major Wilson/Baixo Cotínao 
125. Sena Verde/Evaldo/Surumu 
126. Sena Verde/ReoCUDada/Serras 
127. SerrinluvDonúcio/Raposa 
128. Serrinha/desativada/Raoosa 
129. Serrinha/José Bezerral.Raoosa 
130. Sete Estrela/Reocupada/Baixo Cotinao 
131. Silencio/Reocupada/Serras 
132. Socorro/desativada/ Baixo Cotingo 
133. Tachi/Danga/Raposa 
134. Tatu/Terem Costa/Baixo Cotingo 
135. Televisão/Reocupação/Raoosa 
136. Tipiti/Reocupada/Serras 
137. Treze de Maio/Terencio/Raposa 
138. Triunfo/Eúzio Pereira/Baixo Cotine.o 
139. Trumbambefazendeirokaposa 
140. Tucunaré/Reocupada/Baixo Cotíngo ,.. 
141. Uberlandia/J. Brandão/Baixo Cotínzo 
142. Uiramutã/Dee.a/Serras 
143. Urinduk/R.eocupada/Serras 
144. Umcurl/Reocupada/Serras 
145. Vehdavel/Reocupada/Surunm 
146. Veseu/Bento/Baixo Cotine.o 
147. Vitómi/Reocupação/Rauosa 
148. Vizela/reocupada/Baixo cotínao 
149. Volta Redonda/Reocupada/Serras 

FAZENDAS/REGIÕES SERRAS RAPOSA B.COTI~GO SURUMU TOTAL 

Faz. Reocupadas pelos 34 03 15 05 •• 57 
índios 
Faz. Ocupadas por 14 25 23 17 79 
fazendeiros 
Faz. Desativadas - 07 03 -01 11 . 
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Av. Sebastião Diniz, 1672 - Bairro Sio'Vicente 
CEP.: 69.303-120 - Boa Vista/RR- BrasU 

Tel/Fu: ++ 55.95.224~761 
e - mail: ci.r@technet.com.br 

Faz. Apenas com gadõ/ sem - 02 . - - 02 
habitacão 
Número de Fazendeiros 14 23 14 17 67 

·, 
Obs.: o total de fazendeiros na Raposa Serra do Sol é menor do que a soma dos fazendeiros por 
região • vez que Roberto Neto Costa tem fazendas nas regiões da Raposa e Baixo Catingo. 

i 

Boa Vista, 05 de maio de 1998 

.rz --1 • 1::-~ ~~l>'~f~' o Coordenador G~ral Si a 'kc;, 

1~ 
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B~a · Vista, quinta-feira, J 2 de fe _ _ve,reiro de 1998 - 

Funai ej:íçeITâ:opefaçãq para · 
tirai ··:r aftin~"'éiros'~êlo'. Cotin 'o · ,; : ... ,,g,,i\ .·;-:,Uj .. R'.1.:,r,, "r,1\ljJl_\~r·.···".,tl!, .• · :· ·,:g , .. 

. . . A operação_Ràpó~~Serra do. pel~ Fuuai; sempre hã divergên 
Sol encerrou ontem;·' quatro días" eia, criandb dificuldade para o ira- 

. 'antes do prazo estimado para coa- 1 balho que nem sempre é aceito"."".,, 
cluir o trabalho. Representantes argumenteuj.Paulu Roberto. 
dos órgãos envolvídos .. (Fu~iµ •. · · ·•Ao comentaracusações que. 
PoUcia . Federal. 1 Ibàma« e.. lhe foram feitas pelo prefeito de 
DNPM), · disseram que os ~l:lh ·· Uir~utã. .V~nces)au.Bras, o co 
tados foram sa~sfa~6rios.. · - , , .. , . . ordenador da operação disse que 

O material apreendido pare- , se houvesse disposiç~o para coi- · 
gião do Xiriqul,' serã levado p~. 1 • bir o garimpo, ilegal na região, · o 
a Vila do Mutum. A <IC?legada da - prefe~to t.~r~ denunciado a exís- ''\.. 
Polícia Federal/Lüela' Castrilho I tência',de uma 'empresa· paulista· 
garantiu· que nesta fase; não hou::· ' que operava na. área.' Sem auto- 
ve prisões, apenas índíclamentos,: rização,' esta empresa estaria pra- 
por crime de garimpagem ilegal. ·' · ticando' grave· degradação ambi- 

, • 
11~nda·manteremos·.tres1ba .• :. f'Dlal na região. ií·,. ·, · .. ,., · · · · 1 .. , 

ses". afinnou o coordenador da ., ·t t t·~ obrigação do prefeito de 
operação, Paulo Roberto Azeve- Uiramutã, e do secretário do meio 
do; ao explicar: que ,es,st.as ·,bases .. ~ ,~bi~~~e. tlsçalizar. e. Impedlr a 
são em: Xiriqui, Lagc;:;:e São M~- ;t presença de jnineradoraste ga 
teus. "~m.São Mateus deixamos · rimpagem ilegal". Paulo Roberto 

. ap~ndidos: bombas, motores e lembrou ainda que desde do início 
; : mangueiras; entr~-~u~:~· materj- { 'da,'.opc;ração· e11.1 ',4 de novembro 
ais", completou .... .1.,, .,ti};, ~1-? .ll i · foram descobertas duas minera- 

Ele explicou que a agentes da doras irregulares. · · · 
Polícia Federal Funai e lhama ·, 1 FEDERAI? :,. '· · ··' ·.. · ·· 

• ' 1 ' • 

vão ficar na área por mais dez ou· .1 .! N delegada: da federal Lúcia . 
quinze dias. Parte da· e.quipe foi Castrilbo· colheu' depoimentos de 
deslocada parà a·região'..da_/\gua · moradores no Mutum,· onde eles 
Fria. atingindo garimpo~ manuais afumam ter ~ofrido'pressões. Para 
.na Vila do Caju. As;pfi.~eíras reforçar o quejeriamdíto aqueles· 
abordagens começaram'?ptçm. · moradores] a1d~leg~da;·afii:ma: 

"A área onde estamos: reali- ''Não prendi nénhum indici~o por 
zando a operação, 'foi (vis~tada questão de bom'senso e agi como 
p,ela delegada Lúcia CastrilJio sete· assistente sçcial/ não como' polf 
m~es atrás e os garim~µ-os avl- · ela", disse,':" , .. 1 

'.''· ·" '· -' 1 •• · • 

· ;sados que se contiqu~s~IA,~º~:,· . ::.'A·~legadareproduziuainfór 
. ·~ a ~tiyi~'!'1e ~~.~.f~~-~!WJ.tetjais:r, m~ç~o d~ um gajmpe~o,' que lhe 
apreendidos; e ~101q"e:~tamos·· tería declarado' que pensou em 

,: fazen~o·~, . .rri,9~:,P~til~· J;tober_to,· : cómet~~.suic(Qio 4eppis que o pre 
. : ao ~si~tµ".qu~.Pf.·g~mp,Ãrº.t~~~'.;- · feil!) d~ .U~'!~µi~ disse que se 
: if.l"!!~v1sados,.da,~p~r,~Jlºir. 1 

11 .ft . n~o ~gl~~e ;~ru~ p~~ 9.ela f:olí 
.••• _'lr;l: AMBJBN;rB\~t~~t ,·. t . ~i! ·1. a,~.P~~f~~l-~,~~IP1~n!~fp~ <!e-: 

···' ·. O. cooa;den~~~· ~~i~~~a~ão ,, ·te?~~.~ ptjs~· destes ~arim~. 
c~rµent9~! qu~.:~~dir~r;t~~~, .. '11!-( ·: pe~~ eu ~.f• W~º~º~ a dele-. 

· Vila· Mutum,: pode ter-~ocomdo · _ gada, !'M~. ço~o proceder desta 
' · devido a área set pretendida ·pelr{ · forma d~ant~ do pânico difundido 
. Funai. 11Nas áreas ~retendidas.\. entre os m~rp~9.~·:, acrescentou. 
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Av. Seballllo Dlnlz, 1672 - ~alrro Silo Vlceule 
CIP.: 69.303-110 - B01{Vbta/.RR- Brasil 

Tel/Fax: ++ !5!5.9!5.224-!5761 
e • m1dl: cir@technet.Ç!U1.br 

- .• ~ \ 
•...•. ; .=- ...• Boa. Vielo/RR, 03 de março de 1998. 

. Ao: Presidente daFUNAI-DF . ~~ . 
·· Senhor Sullivan Silvestre 

. .. • . 

Ao: Admiuislnulor dn FUNAJ/ADR/RR 
Senkor Walter Dlo1 . •' , 

Ao: Coordenador da Operação Raposa Serra do Sul 
Senhor P~ulo Roberto de Azevedo Júnior 

Ao: Prccerador da República em Roraima 
Senhor Ageu Plodncio Cunha 

À: Delegada da PoUcin Fedtj·aJ da Supe1'inlemJêncin Regional • RR 
Senhoria L4cla Machado CartnlU 

·"" •.• i' 

Prezados Senhores (a), 

Temos a honra de agradecer a Voee&H Senhorias, em nome de 42 (quarenta "' tlwu ) 
comuuidades imlígt.,mw ( Maeuxi, Ingarieõ e Wavixana) da Terra Indígena Ruvosa Serra. do 
Sol - região S1.'rraB, 1>elos trabalhos Uio árduos que nos foram prestados ua operação de 
retirada dos garimpe-iros. Isso para nós índios foi muito importante, por isso queremos 
twnbém húormor que já estamos ocupando com nossas c1·inções de gado os án~os 
desinl111sodns. 

Na Lage, conslrulmos um curral que esta oferecendo abrigo para 160 reses. 

Na Malinha, estamos eousíruindo casos e um curral. 

No local denominndo Dvqueirio do Se aura Peito, está sendo construido um retiro. 

O DacuraJ, está sendo oçupado com o gado da comunidade Morro. E logo ~stará sendo 
construindo um retiro 110 local Serra do Coice - Coice, 

No Q u6m, compramos 276 reses do Sr. Manuel Bernardo que nos repassará n faze1,<la 
brevemente. A FUNAI fez o JevMtame11to fwtdiário relativo às suas benfeitorias e 
esperamos que o indenize. 

Ao saberem da desocupação da érea, da compra de gado peles comunidades e do 
levantwnento fundiário feito pela Funai na região, o Sr. Jeci da fazenda Ibamadai, o 
Sr.ZezAu da fazenda Santa Terezinha e o Sr. Jurandir da Fazei,.da Boqueirão nos 
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Av."Sebastllo DJulz, 1672 - J)aJrro Sio VJcenle 
CBP.: 69.303-120 -Do1·Vllt11/RR- Brasil 

Tdl.ll'ax: ++ !5~3!5.114-~761 
e - mall: çjr@.t~çhm~_t._çQJJJ.br 

• 
procurarem e· chegamos a eonversar, Eles eslflo disposto a negociar suas benfeitorias e os 
animais. A FUNAI fez o levantamento fundiário e-é ·mapa. Agora s6 falta os recursos para 
indeniza-los. · • • · 
O senhor Lira e o Sr. João do· boi também nos procuraram, mas ainda não podemos manter 
contato com os mesmos. 

Analisando esse quadro atual, conclufmos que a continuidade da. operaç{lb deverá ser a 
retirada deBSes pequenos criadores, mesmo porque o espaço não dar para Jndios e não 
Judios cria'em o gado junto. A área 6 pequena, mas se ficar ocupada apenas pelos índios é 
suficiente para vivennos. Assim, uolícitamos que sejam continuados os respectivos 
IJ:obalhos de ceda uma destas respeitáveis im1tituiçOes, pm·a que sejam assegurados os 
direitos dos povos indígenas da Raposa Serra do Sol. 

Aereditandn nos lrabalhos do Vossas Senhorias, reiteramos nossos agrru.lecime11tos1-e 
coJocwuos - nos a disposição paro.maiores infol'mações. 

, 
Atenciosmnente, 

"' JaCI~ J-o;Y ~;'(j),(/JO 

Jaci José de Souza 
CQordeuador Regional do cm. 
Re8iflo Serras 

-~ f~; 
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:j Mi11istério da Justiça 
Fu~:,L~áo Nacional do Índlo-: FUNAI 

Adminlstraç~o ~cutiva Regional de !1~ª Jlista - Roraima 
,r , .. 

Ter~''º de Compromtsso 
' ll' 

Aos treie diqs do mb de fevereiro de mil novecentos e noventa e oito, reuni- 
dos na sede regional da Fun~ação Nacional do Índio - FUNAI, situada, nesta Capital, à rua 
Bento Brasil n. • 536/E, com Administrador Executivo Regional desta Fundação, Sr. Walter 
Nicanor Fontoura Blos, coni f o Assasor da Presidência da Fundação Nacional do Índio e 
Coordenador da Operação Rio,osa Serra do Sol, Sr. Paulo Roberto de A:evedo Junior e com 
a Delegada da Pol{cia Feder',,.l da Superintendência Regional de Roraima, Sra. Lúcia Ma 
chado Castràlli,· Presentes, jltambém, representantes das comunidades i11dfge11as e não 
indlgenas exl&tentes nos limi(es territoriais do Estado de Roraima, destacando-se, dentre es 
ta, a presença do Exmo: Sr. 'f,eputado Estadual Deri11l10 Bantim, na co11dição de Represen 
tante da Comissão dos Direi~os Humanos da Assembléia Legislativa do Estf!dO de Ro;,•·~:€r- ~ 
Sr. Ve11ceslaw Drar. de Freit'- Barbosa, Prefeito do Munic(pio de Uiramut~· S»: :;;,,:.~·~· d .•. • · 

dão, Vereador do Municlpi~;·de Uiramutã; Sr. Francisco Vilebaldo de À;bltrjkrér\:--""'t ~.~:,.. 
Procurador do Estado de Ro(.aima; Sr. Lauro Joaquim Barbosa, represe11ta1tte da Associa 
ção dos lndios Unidos do No~fe de Roraima; Sr. Wilson Alves Bezerra, representante dos Fa 
iendeiros estabelecidos no in(~or da Terra l11dfgena Raposa Serr« do Sol; Srs. Jaci José de 
·souu,, Jerônimo Pereira da filva, José Adalberto Silva, assistidos pelo advogado, Sr. Paulo 
Cesar de*'ollveira Pankararufi, representantes do Consell,o lndfgena de Roraima - CIR, fir 
maram compromisso fom,al 4e quem as partes presentes se submetem a um respeito recipro 
co quanto a convivência pacifica no inteiro da Terra Jndlgena Raposa Serra do Sol, subme 
tendo-se, os acordantes, em ~~vendo qualquer incidente haverá prévia comunicação aos pre 
senta e acordantes do presel(le termo; Existindo qualquer incidente no a,,.bito da Terra In 
dfgena Raposa Semi do Sol, ílhaverá, obrigatoriamente, intermediação das instituições acor 
dantes, que em comissão se '(!alocarão à drea de conflito, sendo, pelo presente, acordado, 
também, que fica proibida a! µtiliiação da Pollcia Militar do Estado de Roraima como ins 
trumento de repressão, sem ~presença de um representante da Fundação Nacional do Índio 
-FUNAL N6ofa:parte do Pljesente termo quaisquer medidas·que impliquem em omissão 011 
comissão das funçõe& instituç,ionais da Fu11dação Nacional do fndio - FUNAI e da Policia 
Federal, cientes e acordados !~ parta firmam o pres~nte termo. 

Boa Vista, Er,tado de Roraima, em 13 de fevereiro de 1998. 
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~Í.f \ '6 ' l>~,01- -GmAí 
Ràf)Osà!Serrá~-dO Sól:-:C-IR tém::o -avál ~o·.., J\ 
Pre$idente da, Funãi ,·pªt,- têr :ªrea,ço~tínua 

. . . . .:..,; :. . .. . . "·, . ... ... : .. :. __ .. . ·; .- ~-: ·~ " .. : :: . . . . : .. _;·... .. . .. · .· : .· .. :::· ·:· .· . . ~- ... 

Conselho . da áreà.indígenaR.apos.a/ .es~concluind~urrip':~~~~ :--:-; \/à2;/ __ .;.:- .· .. :::, :.-~ _. ./::- .. _·-':.·[; .. > "_ .· ~~ .. -/' -i<:-_ ,:.:·:··:;. · , '· -- \..,4 • . . . ' . . ... . .. - }<f' ..r . J • • ••• ..,, • • • 1 • 

L~.i •· .- . Serra do §oi,:-~ próprio ·.-oficializandoqué·existein- :: ···· ~: .. tj\.: -, ·_..- -, ·::.-··.\~:/,_-;, ... ~~~-..}. -::-~ :· :' . ,, · ~-- ? 
'e1lll e · ,. · Id t -..i F · S · · · ·· · ·1=n :i .. · ~,.~,.. · · ... ~- · · · · · · · ·.: · · · º ·· · · ~ .. . _ . . · .. pres~ ~n ~- "'~ _ unai, 9-: ·_ c~tuc1onauJ1ac:.~.-u ·.:".:é,:.~:::~":--7:::-, . ~-.:: ~ · •. - -~-:· -~-, -~ ·--~> .. .:. ,diretoria atual da : liv~$Q.y~~.--~---~.::\t\· ._aoatual~trodaJ~tiç.t; \:~·;.~·_,>:.,:. ;-;'·.,. :.· .. .-· - :,t-· .. "':: .• ~ 

· · · · ---"-•~ ·-- · · · ·_..;·.-:.,.·,:Jssosignificaqueta:ni- queemitano~~des-- .;· :: , .. · ·: ;,:::.. · · .....•••••.. ~~·~ ~e~e~ ~- .. ·:_:'.~- --~b~~pleR ~ e~~- ~i>ã--·· .·:ta r,cz_~~~-~~i\~~~~~ae( \ :'-~:: ~;).,_·,::;>\;_~,- ·. 
· TeYD.gfl.T ãparecer i:aà<?,·~~f8Ues~op.~s.aa_ . mateaçaQ .. ~~~con~~~- "\ ,~:~·~;·:,J~··;""': 
do. · . .;;,. . . . ser polític~ como foi ~ de- ~ : .. A .fav_or do QR. tem ·:... · ~-~i .'/.:· 

. então llU!l,JS_lrO · ~od~~·tro!ob~419.e tam~m o~·#.qu_:S~:.'_--~--~·.:- - 
da, Justiça, . ·~~U:arcquenmentoslle vanSilv~emdi~~:·;_'.~;-. 

. • políticos do Norte parare- .soal~:frisRes~4e,o~ ~.-: .. :·~-->'-~:::~~e,; Nelson Jobim, . . ··.-ver oparecer anterior da -:;trodaJusti~-~qiíein~ulli- ·\ \: __ _.·_::;~~ .. ~--:{:~'? 
~ -'~·-_-·-.::-- · ;._~- /- Funaiqueorientavapelade- - ·vanfoiassessórJurídico>·:r_:, -·:· ::;:;~~·Y" 
~~ ~e~Off!,t::1~ a : . man:ação· emáreacontín~::;_-:,: .-·SÚlliván-~~Ives~p~:-:--;; \::f:w-·· 
·demt:ú:caçiio em .-· ... ., :··:~~~~ãocom~CIR. -~ -tp~!C~que.atfíib~I-~gu~.;:;·~:ii..i~-::: •._. 
ilhas. .. . - · , --:_S~van Silvestre questionou tão ~-~~S~ _do $o!- :; 
.. . , .. _ .•, ·· . · o Parecer de Jobim, dizen- . estará é_nc·é~a. As pala-,'." 

· O Conselho Indígena do qúe tudo leva a crê qu~ vras do presidente dàFwiai 
de Roraima· CIR, ganhou é ínccnstítucíonal. Sullivan foram bem recebidas pelo. 
um importante aliado na luta Silvestre é jurista e já tem ·· CIR.. José Adalberto disse 
pela demarcação contínua essa opinião, ~ a Funai, que a expectativa da entída- . #: 

; de é viabilizar algumas me- · 
; dídas, inclusive a ida de uma 
; comitiva de índios da área a· 
~ Brasília, para tratar pessoal- 
mente com o Ministro. Sullivan Süvestre,JJresidente .da Funai --~ . ~ .. 
·Problemàs 

Adalberto lembrou, 
contudo que .a demarcação 

_ é _o problema !llai_s urgente, r 

- 
mas existem outros que 
também afligem as comu 
nidades indígenas daquela 
região e disse que buscou . . - 

a parceria da Funai para 
resolvê-los. · 

Retirarosgarimpeiros 
que há anos trabalham na 

área e combater a vende 
indiscrlminadade bebida al 
coólica, que já provocou a 
morte de vários índios, 
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