
RELATORIO DE VIAGEM - 

~ 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INOIO - FUNAI 

( Anexo ao Memo nQS-/f /DAI/86 de~/tJJ7 86 dirigido ao Sr. Presidente.) 

OBJETIVO Instrução Técnica Executiva nQ 019/DAl/86 de 08.04.86 - tratar as - 
suntos pertinentes a elaboração de Programação da Renda lndigena/86 

JURISDIÇÃO: 10~ DR. Boa Vista/Roraima. Comunidades: Macuxi, Wapixana, Torepan - 
gue e Yanomami • 

PERIODO : 13(treze) dias a contar de 14.04.86 

COMPONENTES: Asses.: Paulo Vieira(ASPLAN) e Joel de Oliveira(DAI) 

,,r·-, 

ANÃLISE DA SITUAÇÃO 

A consecução do objetivo preconizado pelo Instrumento em 
epigrafe e que nos Exercicios anteriores fluia normalmente, desta feita foi po~ 
sivel sõmente apõs contornados algumas dificuldades apresentadas pelas Comuni 
dades Macuxis de Curicaca e Santa Rosa (Vide anexo I) que detêm juntas aproxim~ 
damente 700(Setecentas) rêses tomadas a título de empréstimo do Projeto Bovino 
cultura FUNAI sediado na Fazenda Nacional de São Marcos . 

Os ônus e demais procedimentos decorrentes daquela ativi 
dade pecuãria são anualmente inseridos na Programação da Renda Indigena median 
te o prévio reconhecimento do rebanho, mormente relacionados ãs suas condições, 
quantidade e disponibilidade para descarte, sem o que a assistência ao prõprio 
gado e as atividades do Projeto ficam seriamente comprometidos . 

As difilcudades que acima mencionamos e que procuramos/ 
contornar, referem-se ã disposição dos indigenas em condicionar a realização/ \ 
desta etapa preliminar da Programação ao cumprimento da promessa feita pelo 1 

1 

,r. Ministro do Interior no dia 09.04.86 em Brasília, segundo alegam os tucha - 
uas Melquiades Neto Macuxi, Amaral Peixoto Wapixana e Valdir Tobias Macuxi, em 
determinar ~ue um GT promova o levantamento da realidade fundiãria das Comunid!_ 
des Indigenas radicadas em Roraima, para posterior solução; ãreas que estão prã 
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MINISTERIO 00 INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INOIO - FUNAI 

ticamente todas instrusadas por fazendeiros, garimpeiros, mineradoras e colonos. 
Especificamente, a sobrevivência dos indigenas em 

Roraima fica seriamente ameaçada a partir do momento em que o próprio Govêrno 
do Territõrio através de sua Secretaria de Agricultura (Vide anexo II), em obe - 
diência certamente a interêsses politicos e escusos, promove acintosa e célere - 
mente a incursão de colonos vindos de outras regiões do Pais em terras reconhec.:!_ / 
damente indígenas • 

A nosso ver, a ausência de uma estrutura humana e ma 
terial mais eficazes torna a DR lamentãvelmente estagnada e impotente para en 
frentar flagrantes abusos, levando os indigenas como ultimo recursos cometerem o 
absurdo de proporem a cessão parcial de suas terras para o reassentamento dos 
colonos (Vide anexo II), como se inexistisse antidoto para cura de tamanho mal. 

Agravando ainda mais a situação, vê-se atualmente a 
FUNAI Regional torpedeada por denuncias publicas desmoralizantes contra seu tit~ 
lar Sr. Raimundo Nonato Correia, que urge esclarecê-las, contribuindo para um 
cresce~-e-~credito do--õrgã~ ··tutelar perante os indigenas conforme constatou 
se, a opinião publica e gerando certo clima de insubordinação entre os servido 
res da DR. 

r nesse parâmetro que a medida descentralizadora pr~ 
conizada pela Presidencia da FUNAI, voltada primordialmente para a demarcação e 
regularização das terras indigenas, assim como no pacote governamental, também/ 
TEM QUE DAR CERTO, pois propiciarâ incontinenti o pleno saneamento das deforma - 
ções ora existentes naquela Jurisdição, visto jâ a instalação de sua Superinten 
dência Sede em Manaus, restabelecendo em contrapartida a moralidade, a ordem e a 
credibilidade do Õrgão Tutelar perante nossos patricios. 

Como se pode ver, a situação dos indigenas de Rorai 
ma não difere dos problemas enfrentados pelas demais Comunidades Indígenas Brasl 
leiras que igualmente graves, têm como sempre, Juas origens na indefinição de 
,~as areas • 

Eis porque, não podemos, como indigenas que somos 
furtar-nos aos apelos dos patricios de Roraima, pertinente ao encaminhamento de~ 
ses assuntos ao mãximo Dirigente do õrgão, que saberã, temos convicção, dar me - 
lhor guarida aos reclamos ora apresentados . 

Brasilia(DF),f:30~04.86 
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MIN1Sttlll0 DO INTERIOll 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO • FUNAI 

MEMO. NQ5f LI /DAI/86 
Do Assessor Joel de Oliveira/ OAl/86 

Ao ExmQ. Sr. Presidente da FUNAI . 

Assunto: Relatõrio de Viagem (Encaminha) 

Em 02.05.86 

Encaminhamos a V.Excia., para conhecimento e 
providências afins, o anexo Relatório de Viagem decorrente do cumprimento 
ã Instrução Técnica Executiva nQ. 019/0Al/86 de 08.04.86 na jurisdição da 
10~ DR - Boa Vista/Rr. 

r.· Atenciosamente, 


