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Relat~rio sobre a informaç;o da Col~nia agricola do Sam~. 

Informo V.Sa., atividades que vem se procedendo na iree da Col.2, 

n,a agrícola indfgena s;o Marcos, nas progimidades do Rio Samã e da 

Vila Pacaraima. Trata-se da informaç;o, digo da formação de uma Co 

l~nia agrícola, com desmatamento em mata virgem, para plantio de ro- 
, 

ças. O referido local, esta localizado nas proximidades do lugar con 

hecido por CAMPINHO, a margem esquerda da BR 174, acompanhando o Rio .. . , . 
Sarna, indo ate o Rro Miang. 

- r / Chegando a esta chefia reclamaçoes por parte de alguns lideres 

indrgenas. Desloquei-me at; a Vila de Pacaraima, para manter contato 

com o Sr. Administrador: Fui informado de que a Col~nia do Samã, e~ 

t~ sendo criada por determinação do Sr, Secretário de Agricultura,/ 

que tem o seu diretor Dr. IRADILSON. 

Informou o Sr. Administrador da Vila de Pacaraima, que j; foi ,/ 

construido 10 Km de estrada, com 60 colonos, todos com uma faixa de 

terras de 300 metros de cada lado. Existe moradores com roças de 235 
, - 1 inhas ja derrubadas. lem uma pre~isao para colocarem mais 300 colo~ 

nos vindo do sul do Pafs. 

Os dernatamentos j~ at1ngiram os campos do fUSUt, em breve deve 

atingir as matas do ARAY,.no local onde reside famflias desta Aldeia 

razao pela qual os índios est~o revoltados, pelo acontecido,afirman 

do na medida em que a col~nia vai estendendo-se as caças vão fi-cando 

mais dificil. 

O Administrador da Vila de Pacaraima informou de que a margem/ 

direita da BR 174 estava livre a _exploração por não rndios, alegando 

tamb;m que não existe fndios na ~rea pretendia pelos colonos, acredl 

tando nio afetar os interesses da FUNAI. 
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Comunico a Vossa Senryoria, que o Administrador da 

ma, tem grande interesse por esta col~nia, pois j; foi beneficiado em 

aproximadamente 30 (TRINTA) metros em madeira c~bica, no valor de e-$/· 
1.800,00(Hum Milh;o e Oitocentos Mil 6ruzeios), trata-se de madeira/ 

branca,por n;o existir madeira de lei naquela regi;o. 

C referido Administrador, possui naquela ~rea lotes de terras,/ 

com o interesse de posteriormente vé\:le-los por um preço bem elev~do. 

Atenciosamente, 

(',. 
' , 

§, .IA;:5\]· 
EL ETQN COA s I L V A 11 MA 
Chefe do P.I. BOCA DA MATA 
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