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AREA INDÍGENA SÃO MARCOS 
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·1 • GRUPOS INDÍGENAS MAKUXi(f~~Íli~ Karib, língua Makuxi) 

WAPIXANA(famÍlia Aruak, língua Wapixana) 

TAULIPÁNG(famÍlia Karib, língua Taulipáng) 

2 • LOCALIZ~ÃO Município de Boa Vista/RR 

3 • POPULAÇÃO 

(dado/1989) 

: 1200 MAKUXI 

800 WAPIXANA/TAULIPÁNG 

4 19 (Roça, Perdiz, Bala, Bananal. Boca da Mata, Santa 

Rosa, Curicaca, Sabiá, Campo Alegre, AraÍ,Scrocai· 

ma I, Sorocaima II, Tigre, Vista Alegre, Mauíxi, 

Milho, Darora, Lago Grande e são Marcos); 

\ ) 

5. ESTRUTURA DA FUNAI: 01 Posto Indígena (Vista Alegre) 

01 Enfermaria 

01 Escola 

01 Pista de Pouso 

6. EDIFIC~Q~~: 01 capela, de 1917 

01 caixa d1água, de 1927 

01 sede da fazenda, de 1945 

7 • SITUAÇÃO ·DAS TERRAS: demarcada em 1976, com superf Íc ie de 

654.110,0998 hectares e perímetro de 648.926,30 metros. Em rel~ 

tório de vistoria de execução da demarcação, referente à ITE n2 

12/DGPI, àe 14.04.76, técnicos da FUNAI infor~arn da alteraçãodo 

l~o rio Surumu para o rio Miang), em funçãó da exi§ 
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1-- Portaria n2 305, de 26.12.69: Cria a Colonia Indígena 

cuária de são Marcos, subordinada à 7a DR 

tência de três fazendas particulares. 

8. DOCUMENTAÇÃO EXISTENTE 

Agrop~ 

2- Portaria n2 15, de 15.01.70: Revoga a Port.305/69 e subordina 

a Fazenda são Marcos à 1a DR 

t_)' 3- Portaria n2 092/N, de 30.11.72: Cria a Ajudância Autônoma 
# 

de 

são Marcos 

,.,,,...- '\ 4-•Portaria n2 159/N, de 04.02.74: Altera a denominação, que passa 

a ser Colonia Agrícoia Indígena de são Marcos 

5- Portaria n2 153/74: Cria o Posto Indígena Vista Alegre 

6- PROC/FUNAI/BSB/0582/74: Solicitação de demarcação de 

da Fazenda são Marcos 
limites 

7- PROÇ/FUNAI/BSB/2504/74: Levantamento dos ocupantes da Fazenda 

São Marcos 

o 
· 8- Portaria n2 253, de 02.06.75: Declara insubsistente a Port. n2 

159/N/74 

9- Decre~o n2 76".311, de 19.12.75: Decreta a intervenção na A.I.de 

São Marcos, de segurança nacional, para instalação de Pelotão de 

Fronteira, em área de 256 hectares 

10-PROC/MI/DCA/BSB/12323/75: Alteração dos limites da Fazenda são· 

Marcos 

ll-PROC/MIEX/4359/75: Intervenção na Área Indígena, região da BR - 

174 e marco BV-8 . . 
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na 12-PROC/FUNAI/3335/76: Relatório sobre presença de 

Fazenda São Marcos 

13-PROC/FUNAI/BSB/4255/76: Relatório sobre modificação do sistema de 

criação de gado na Fazenda são Marcos 

14-PROC/FUNAI/BSB/3740/79: Conclusão do levantamento dos ocupantes 

na Fazenda são Marcos 

), 

15-PROC/FUNAI/BSB/0168/82: Ampliação da Vila Pacarairna/Fazenda são 
Marcos 

16-De~reto n2 84.828, de 23.06.80: Altera os limites do Dec.76311 / 

15 e intervém sobre área de 916. hectares 

17-PROC/FUNAI/BSB/1367/85: Regularização Fundiária da Fazenda São• 

Marcos 

18-PROC/~UNAI/BSB/837/85: Fazenda Flechal 

19-Porcaria ng 087, de 25.01.87: Torna sem efei~o a Port.153/?4 e 

cria o PI Vista Alegre, subordinado à ·s~ SUER 

20-Portaria n2 1149, de 22.11.90: Altera a denominação para 

Indígena são Marcos 
J. rea 

21-PROC/FUNAI/BSB/434/90: Homologação da demarcação da J.rea Indíge 

na são Marcos 

22-PROC/FUNAI/BSB/2166/90: Comunidade Indígena deseja a exclusão da 

Vila de Pacaraima/BV-8 de suas terras 

. .. 
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I - A PRESENÇA INDÍGENA 

HlSTÔBICQ 

De acordo com o etnógrafo Henri Coudreau, em fins do século 

XVIII toda a bacia do rio Branco, localizada na região do extremo 

norte do Brasil, era ocupada por mais de vinte·grupos tribais 

PARAVIANA, AMARIBA, ATOHADÍ, KARIPUNA, MAKUXI, WAPIXANA, AKARAPI, 

WAIAKÁ, ARINA, KINHAÚ, POROKOTÓ, WOAKI, KIMARA, ZAPARA, PAUXIANA, 

MARAUÁNA, MAKÚ, entre outros, caracterizados pela diversidade cul . 
tural e linguística e que habitavam distintamente áreas de flore~ 

ta e de savana. ~ 

Os MAKUXI, de língua Karib, habitavam próximo aos campos dos 

rios Rupununi e Parima e as ~ontanhas do Paracaima e Camucu, com 

população estimada em 3.000 indivíduos. 

Os WAPIXANA, de língua Aruak e vizinhos dos MAKUXI, habitavam' 

o alto curso do rio Rupununi e margens do rio parima. Segundo r~ 

lato de_ Schornburgk (1840), os MAKUXI e os WAPIXANA não eram exat.ª 

mente amigos, .embora suas relações não fossem de conflito. 

II- A OCUPAÇÃO DA REGIÃO DO RIO BRANCO 

Durante todo o século XVI, a região norte da Amazônia foi al~ 

vo de diversas expedições holandesas, inglesas, francesas e irlan 

desas, que tinham por objetivo a exploração das riquezas naturais 

denominadas "drogas do sertão"- o cacau, as especiarias (cravo,c-ª 

nela, salsaparrilha) e possíveis tesouros do "Eldorado". 

Durante todo o século XVII, diante das·invasões,expedições po~ 

tuguesas penetraram nos rios Branco, Uraricoera, Tacutu e Maú, vi 

sanda rev~rter as fontes de recursos do rio Branco para a Capita 

nia do Rio Negro, mais intensamente a partir da assinatura ào Tr.ª 

tado de Haia, em 1661 que legitimou a perda da maioria das colQ 

nias portuguesas no Oriente. 

A efetiva ocupação portuguesa da Amazônia - o rio Branco, es 

pecialmente, foi motivada pela necessidade de suprir o mercado in 

terno colonial de escravos Índios e pela necessidade de ~efender 

a região contra o expansionismo dos espanhóis e do~ holandeses. 
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A presença portuguesa na região.foi marcada 

pela expedição do capitão Pedro Teixeira, em 1639 - a primeira a 

subir o rio Negro - .e que objetivava a defesà e· pos.se do terri t.Q 
rio; o interesse econômico e a catequ~se dos Índios. 

"A política que empregavam os portugueses no descobrimento das 

vastas regioês d'esta parte da América, foi conhecer as nações e pr2 

pôr-lhes logo a sujeição portuguesa e a religião cathÓlica .Para es 

te fim formaram aldêas, que entregavam aos missionários, quando e§ 

tes não foram os autores das mesmas. Sucedia por isso muitas vezes 

que nações de um rio viessem estabelecer a outro. Com este motivo 

pois entraram os portugueses a navegar mais:adeantemente o rio Bran 
co, conduzindo do mesmo Índio para nossas povoações do rio.Negro.~' 

(Sampaio, 1850). 

• Em meados do século XVII~, os portugueses já haviam feito 

reconhecimento da área ao longo do rio Branco e seus afluent~s 

zona dos campos naturais, de acordo com descrição de Feliciano 

·tônio Benjamin, em_l885: 

"A zona ocupada por estes campos é a mais interessante em todo 

o valle do rio Branco, porque n'ella habitam não só a população ci 
vilizada d'aquelle rio, como numerosas tribus das nações de Índios 

o 

na 

que mais em contacto se acham com ella: os macuchis,arecunas e oapi 

chanas, que hoje constituem a quasi totalidade da população india 

na d'essa região". 

A integração do rio Branco à economia colonial deu-se através 

da extração das "drogas do sertão'', que utilizava a mão-de-obra in 

dÍgena, capturada pelas práticas de aprisionamento da época - as en 

tradas, as tropas de resgate e as guerras justas_- com a 

pação da Coroa, da igreja e de colonos. 

Desse modo, a população indígena indistintamente era fixada em 

partici- 

grandes aldeamentos, transformados em depósitos de mão-de-obra, para 
.. - . " ' . atender a populaçao local de colonos, a Coroa e a IgreJa. 

Os primeiros aldeamentos indígenas na região do rio Brancod~ 

tam de 1725, por iniciativa de missionários carmelitas ~o rio Negro. 

Em 1736, Christovam Ayres Botelho, do Maranhão, realizou en 

trada pelo rio Branco, com grande escolta; seguiu-se a entr~da de 

Lourenço Belforte, em 1740, que subiu o rio Branco e alcançou o 

SF.I' Quldr.i 70 l Sul 
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Uraricoera; após, houve a entrada chefiada por José 

em 1748, que consta ter sido a Última. 

A captura e o comércio desenfreado empreendido por holande 

ses com os Índios da região do rio Branco deram origem à Carta Ri 

gia de 14.11.1752 ao governador do Maranhão, Francisco Xavier de 

' 

) . 

Mendonça Furtado. Essa carta ordenava a construção de uma fortaleza 

~s margens do rio Branco, visando a formação de um sistema de defe 

sa conjunta com o rio Negro contra as entradas de holandeses e e§ 

panhÓis em território português. 

Entre 1777-90, de atardo com o ouvidor da Capitania de são Jg 

sé do Rio Negro, Francisco Xavier Ribeiro Sampaio havia, além do 

forte São Joaquim, fundado em 1775, dez povoações no rio Branco e 

principais afluentes: são Felipe, na margem direita do rio Tacutu, 

San~a Bárbara e Santa Izabel, ~a margem esquerda do rio Branco, No§ 

sa Senhora do Carmo, na margem direita do rio Branco e Santo Anto 

nio, na margem esquerda do rio Uraricoera(l777); Nossa Senhora da 

Conceição, no rio Uraricoera, Santa Maria e São.Felipe,na margem di 

reita do rio Branco(l784) e são Martinho, na margem direita do rio 

Branco(l785). 

Assim, o domínio e a ocupação da região do rio Branco ocorre 
ram a partir de expedições de captura de Índios e de reconhecimento, 

a fim de que os portugueses concretizassem a colonização daquele rio, 

que previa a introdução da pecuária em S€US extensos campos, além de 

colonos europeus. A expedição formada pelo capitão-engenheiro Rica~ 

do Franco Pires da Silva Pontes, em 1781, partiu de Barcelos para o 

reconhecimento dos limites naturais entre o território português e 

os domínios espanhóis e holandeses; a expedição do naturalista po~ 

tuguês ~lexandre Rodrigues Ferreira, em 1786, visava estudos pelas 

serras e r~os da região do rio Branco~ em 1787, a Comissão Portugu~ 

sa de Delimitação de Fronteiras, chefiada pelo coronel Gama Lobo d' 

Almada subiu o rio Uraricoera até sua confluência com o rio Urari, 

coera. 
Foram v~rias as expediçaes ~ientÍficas e exploradoras efetua 

das no rio Branco durante todo o século XIX: Charles Waterton/1812; 

Gullifer e Smith/1828; Adam de Bauve/1834; irmãos Schomburgk/183~, 

1838-39; Everard im Thurn/1878; Henri·coudreau/1883-8~ e outros que, 
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através de seus valiosos registros permitiram maior 

bre a região e sua população indígena. 

Já durante ·o século XX, entre 1911-12,o. cientista alemão Koch 

-Gi:ünberg subiu o rio B!anco e penetrou no Uraricoera; em 1913,Willi 

am farabes subiu o rio Branco até Boa Vista e fez várias excursões 

até o Uraricoera; entre 1924 e 25, Alexander Hamilton Rice chefiou 

expedição cientifÍfica pelo rio Uraricoera; na década de 30,a Comi§ 

são Mista Demarcadora de Limites, chefiada pelo capitão Brás de 

Aguiar, promoveu estudos relativos às fronteiras daquela região am2 

zônica. 

Dessa forma, a ocupação e povoamento da região do rio Branco 
. . , . . ' . . ocorreram primeiramente nas areas de campos gerais, densamente hab~ 

tadas por diversos grupos indígenas ·que constituíam a mão-de-obra 

'disponível e onde foram cr1ada~ as primeiras unidades produtivas 

com base na pecuária extensiva. 
• 

III- A REGIÃO DO RIO BRANCO E AS FAZENDAS NACIONAIS 

a) Introdução da pecuária no rio Branco 

Data do século XVII a prática de criação de gado na Amazônia, 

desenvolvida por missionários principalmente na Ilha de MarajÔ e 

nas Pro~Íncias do Maranhão e do Pará, quando foram estabelecidos p~ 

quenos currais próximos aos aldeamentos indígenas a cargo das ordens 

religiosas. 

As Fazendas Nacionais instaladas no rio Branco pelo governo 

português destinavam-se basicamente.ao abastecimento de carne para 

a~ povoaç6es da Capitania de s;o Jos~ do rio Negro. 

A atividade pecuári~ naquele rio iniciou-se em fins do s~culo 

XVIII, por iniciativa do coronel Lobo d'Almada, enviado àquela r~ 

gião em 1786 com a missão de reconhecimento e demarcação dos limi 

tes resultantes do Tratado de Santo Ildefonso. Todavia, a intrody 

ção dessa atividade na região do rio Branco, além do aspecto de c2 
ráter econômico, como o aproveitamento sistemático da região,a auto 

-suficiência em carne e abastecimento da bacia do rio Amazônas,guax 

dava também aspectos políticos-estratégicos de·consolidação_do domi 
. . 

nio português, visto que aquela região constituía barreira à pene- 
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tração de nações estrangeiras no rio Negro (Holanda e 

Assim que, tendo em vista a constituição de urna política de 

maior c o Lon i-z açjio , Lobo d' Almada introduziu as primeiras cabeças de 
' gado no rio Branco, vindas da Província do Amazonas, em 1787, instala!! 

do então as Fazendas São Marcos, São Bento e são José, às margens 

dos principais afluentes do rio Branco: Tacutu e Uraricoera. 

O processo de ocupação da bacia do rio Branco, a partir do e~ 

tabelecimento de fazendas de gado não alcançou os resultados preten 

didos imediatamente, uma vez que a ocupação deu-se lentamente, com 

insignificante participação do contingente branco na área do rio 

Branco. 

O contingente indígena era não só pr~dominante, mas fundamen 

tal para a menutenção da região, apesar do agravamento da situação 

a qµe foram submetidos os Índ~os com a introdução da .pecuária exten 

siva, implicando em perda de território, de meios de subsistência e 

de autonomia. , 

"Os Índios do rio Branco habitam os sop~s das serras, onde fª 
zero as suas plantações. Mesmo ahi são importunados pelos g~dos que· 

vaguem por aquelles immensos campos, quasi que perdidos dos seus 

proprietários. são pois, muito frequente os estragos que esses an1 

maes produzem nas roças dos Índios, que tudo su~portam com admira 

vel paciencia( ... ) Mas mesmo assim, com todas essas dificuldades e 

embaraços de toda a sorte, é irrecusavelmente o Índio o unico que 

cultiva a terra no rio Branco. E tanto isto é verdade que, se elle 

dalli desapparecesse de momento e consigo o gado, todos os habitan 

tes daquella região morreriam de fome" (Serviço de Proteção aos In 
dios - SPI, 1921). 

Em se tratando do rio Branco, o boi representou, assim, um im 

portante motor dos movimentos e transformações na região. As duas 

principais cidades de Roraima - Boa Vista e Caracaraí, são originá 

rias de antigas unidades pecuárias. 

b) A Fazenda são Marcos 

As fazendas nacionais foram instaladas nos çampos gerais,área 

pr6xima ao antigo Forte S~o Joaquim, onde se encontravam ·~uantio- 
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sas cabildas de broncos sylvicolas''. Em 1839, 

sentou a localização das três fazendas nacionais, mencionando por 

engano a Fazenda ·são José com o nome de são Joaquim: 

"Ante o mesmo Lugar na ponta de terra manente entre o rio T-ª 

cu~u e o rio Uraricoera está a Fazenda Nacional de gado vacum e 

cavallar denominada são Bento: na margem esquerda do Tacutú junto 

ao Lugar ha outra fazenda de criação chamada são Joaquim: e na ma~ 

gem direita do Tacutú pouco acima do mesmo Lugar a terceira Fazen 

da de criação intitulada são Marcos". 

Contudo,menos de um século após sua instalação,a Fazenda são 

José já havia desaparecido em consequência das invasões e apropri-ª 

ções ocorridas na região, decorrentes da ch~gada dos primeiros f-ª 

zendeiros. O mapa elaborado por Coudreau, em 1885, já não aponta-ª 

quela fazenda nos campos gerais do alto rio Branco. 

Em 1906, Jaques Ourique apresenta nova configuração de limi 

tes das três fazendas: ' 

_, 

"Em frente dessa Água BÔa desagua o Igarapé do Surrão,que se~ 

via de limite meridional da antiga Fazenda Nacional de São José 

que era também delimitada a noroeste, norte e léste pelos rios Bran 

co e Tacutú, e tinha por séde o povoado de junto do Forte de são Jo-ª 

quim, que foi transferido para a Villa de Boa Vista. Esta Fazenda 

foi extincta em 1841 e annexada à de são Marcos, e está ha muito 

entregue, como a de São Bento, a posseiros que em suas terras man 

tem boas instalações de criação de gado". 

Das três primeiras fazendas que constituíram o marco inicial 

da atividade pecuária e o ponto de partida para a fixação de bran 

cos na área, apenas a Fazenda ~~o M2rcos existe atualmente,com sua 

área original bastante diminuída, abrigando grande número de rnalo 

cas MAKUXI, WAPIXANA e TAULIPANG. 

As Fazendas São Bento e são José, invadidas ao longo do pro 

cesso de colonização dos campos naturais, tiveram seus territórios 

usurpados por comerciantes e fazendeiros da região que,de posse de 

títulos falsos, se autodenominaram proprietários; outros se decl2 

ravam proprietários pelo 11usucapião11• 

IV - A INVASÃO DAS FAZENDAS NACIONAIS E A QUESTÃO FUNDIÁRIA 
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a) A Atuação do SPI 

O processo de invasão dessas áreas mereceu a 

Em 1914, Bento Pereira de Lemos, inspetor do Amazonas e Território 

do Acre enfatizava a necessidade "palpitante e inadiável" de de 

marcar essa fazenda, tentando-se, assim, preservar o território e 

os grupos indígenas. Em relatório referente ao ano de 1920, Lemos 

volta a denunciar as especulações em curso, com a conivência do GQ 

verno do Amazonas, nas terras das Fazendas Nacionais. 

Em 30.12.1909, pela Lei n2 2.221, a administração das Fazen 

das Nacionais passou para o Ministério da Agricultura, sendo renQ 

vada a determinação pela Lei n2 2.356, de 31.12.1910. Pouco tempo 

depois, o SPI foi encarregado da administração das Fazendas, como 

·ºpróprios da União". Em 1912, a presença indígena era significati 

va e tensas as relações com os fazendeiros. 

A invasão contínua das terras ocupadas pelos0MAKUXI e WAPIX~. 

NA ocasionava sua interiorização, obrigando-os a uma mudança con§ 

tante de habitat. Fazia-se premente a fixação desses grupos.Criou 

se, a partir dessa questão, a Lei n2 941, de 16.10.1917,que autori 

zava o governo estadual a conceder como posse imemorial, desde que 

houvesse ocupação prim~ria, todas as terras possuídas pelos Índios. 

A importância do trabalho dos Índios nos serviços da Fa~enda 

São_~§~CO§, são também confirmados por Luiz Bueno Horta Barbosa,em 

artigo publicado no "Jornal de Notícia", em 04.04.1919: 

"Nessa Fazenda S .Marcos, assente em terras da União e onde exi.§. 

tem, só de gado bovino, 6.380 cabeças, segundo o ultimo senso, os 

Índios mansos Macuchys, Jaricunas e Uapichanas, que fornecem a qu~ 

si, senão a totalidade dos vaqueiros, trabalhadores ruraes e c~ 

noeiros da região do rio Branco, ·encontram em grande somma,terras, 

assistencia e trabalho conscienciosamente remunerado( ... )". 

A Fazenda são Marcos foi o Único estabelecimento que resis 

tiu ao processo de ocupação indiscriminada dos campos naturais do 

rio Branco. Com sua área original muito reduzida, esse "próprio da 

União" é alvo_de longas e acirradas contendas judiciais quanto a 

sua regularização e demarcação como território.indígena. Uma das 

maiores invasões que se verifica na Fazenda São Marcos é a; Fazen 
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da Flechal, resultante de contrato de arrendamento 

tonio Gomes Pereira Bastos, em 1888. Mais tarde, muitos arrendáta 

rios, como Sebast'ião Diniz e a empresa T.G. Araújo Ltda diziam-se 

proprietários, com títulos expedidos pelo governo do Estado do Am2 

zonas. Esta disputa foi documentada em petição dirigida ao Minis- 

tro Procurador da República pela Inspetoria do SPI no Estado do 

mazonas e Território do Acre, publicado em 1926. 

Um dos maiores invasores de terras do rio Branco é a firma 

J.G. de Araújo e Cia., que ocupou terras das fazendas nacionais.De 

h ., 

} l 

acordo com a lª Inspetoria Regional do Amazonas e Território do 

Acre-SPI, em seu relatório referente ao ano de 191811, ••• a ação 2 
busiva do pessoal da J.G. Araújo e de outro§ intrusos, invadindo e 

ocupando, para engorda de seus gados, os melhores pontos da áreade 

terras que havia sido reser'vada aos Índios Macuzys e Jaricunas, en 
tre os rios Surumú e Catingo, trouxe como consequência a desorgani 

zação dos serviços deste ponto que funciona na mesma área". Ainda, " 

o inspetor Bento Pereira ãcusa J.G. Araújo de pretender usurpar os 

retiros de Chiquiba e Pau Rainha, situados dentro da Fazenda Nacio 

nal de são Marcos, com a justificativa de que esses retiros estão 

compreendidos na área da Fazenda Flechal, que teve como arrendatá 

rio Sebastião Diniz. 

O-relatório do SPI, referente ao ano de 1924 informa da demar 

cação de sete lotes, ·respaldada pela Lei n2 941 (1917), dentre eles 

aquele denominado Surumú, localizado no município de Boa Vista do 

rio Branco, com área de 604.494.970m2. "Abrangida por um perímetro 

de 164.606 metros, uma frente, 

de 46.150 metros. Limita-se: 

em linha recta, para o rio Surumú, 

ao Norte, com terras devolutas, s~ 

guindo pelas abas das Serras do Marco, Verde, Mará, Maçã, Conopiá, 

Cobra, Paracauá e do Imairary, por uma linha quebrada por 28 elemen 

tos, num total de 32. 585 metros; com o igarapé de Esteio, margem e.§ 

querda, por uma linha quebrada com 4 elementos, num total de 2.125 

metros. A Léste, com o rio Cotingo,margem direita,por uma linhaqu~ 

brada, com 60 elementos, num total de 48. 673 metros. Ao Sul, com o 

rio Sururnú, margem esquerda, da ponta da Serra do Papagaio à fozdo 

Catingo, por uma linha quebrada, com 74 e Lemen t.o s i num total de 57.759 
metros; e ao Oeste, com o rio Miã, margem esquerda, por uma linha que- 
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brada, com 15 elementos, num total de 7.893 metros; com uma 

do rio Surumú, margem esquerda da foz do rio Miã á ponta da Serra 

do Papagaio por uma linha quebrada com 20 elementos, num total de 

15.571 metros11• 

O relatório do SPI referente ao ano de 1930-31 dava conta da 

sit~ação dos MAKUXI, que somavam então 2.000 Índios habitando nos 

rios Tacutu, MahÚ, Catingo, Surumú,igarapés e afluentes desses rios 

e dos WAPIXANA, que. somavam 1. 500 Índios, localizados nos rios Tacu 

tu, Uraricoera, Amajarí, Parimé, Caueme, iagarapés e afluentes de§ 

ses rios, em área exclusivamente de campo. 

Em 1941, a Ajudância do Rio Branco/SPI contava com 03 Postos 

de Fronteira; um de tratamento (Sanatório M~rechal Rondon), um pa 

ra assistência das crianças indígenas Órfãs e um de alfabetização, 

•destinado aos MAKUXI, JARIKUNA, WAPIXANA, INGARIKÓ, MAKÚ,MAYONGONG. . . 
Em 1942, eram três .o s Po'stos Indígenas de Nacionalização ·que 

prestavam assistência aos MAKUXI e WAPIXANA; PIN Tacutu, PIN Sary ~ 

mu e PIN Amajarí. 
Em 1949; foi fundada a Missão São José, da Ordem Consolata, 

na Vila Surumu. 

b} Invasão: A Fazenda Flechal 

Consta na documentação analisada que Sebastião Diniz comprou, 

em 1888, de Antonio José Gomes Bastos, ex-arrendatário das Fazendas 

Nacionais São Bento e São Marcos, todo o gado vacum e cavalar nelas 

existentes: Em 20.09.1888, assinou na extinta Thesouraria de Fazen 

~a da Província do Amazonas, um termo de concessão, onde foi est§ 

belecido o prazo ae um e meio ano (01.01.1889 - 30.06.1890) para 

retirar todo o gado das terras da Fazenda são Marcos, bem como ben 

feitorias, pessoal e utensílios. Diniz não saiu, criando problemas 

aos Índios, ferrando com sua marca o gado pertencente à União. 
Após sua morte, sua mãe - Única herdeira, vendeu a parte das 

terras da Fazenda São Marcos, denominada Fazenda Flechal, ao comer 

ciante J.G.AraÚjo que entrou com ação con~ra a União, alegando ser 

o proprietário daquelas terras, tituladas pelo governo do Amazonas 
em 29/12/1920 -(lote à margem direita do rio Surumu,onde estavam, 
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le encravados duas fazendas: Chiquiba e Pau Rainha). 

A ação impetrada por J.G.Araújo ·foi perdida, já que o 

mo Tribunal ~ederal determinou que as terras. na_ faixa de fro.nteira 

- ortde se localiza a Fazenda Flêchal·- são reservadas para a defe 

sa nacional, conforme o Acordão de 07/12/1907. 

J.G.AraÚjo vendeu as terras "tituladas" da Fazenda Flechal , 

apesar da determinação do STF, a Bichara Saad, que imediatamente 

proibiu os Índios - habitantes tradicionais da Fazenda são Marcos 

de exercerem atividades de subsistência {pesca, caça, agricultura, 

etc.) Bichara Saad, por sua vez, vendeu a Olmiro de Souza e sócio 

as Fazendas Flecha! I (com 50.000 hectares) e Flechal II (com 50.000 

hectares)·, na qual encontram-se encravadas as :Fazendas Maruaí ~ Bonfim, 

Jutaí e Maloca Lago Grande. Bichara Saad tem em seu nome a Fazenda 

Flechal III, com 12.749 hectares. 

Em 1979, levantamento fundiário realizado pela FUNAI apontou 

a presença de 91 (noventa e um) posseiros na Fazenda são Marcos. 

e) Invasão: A Vila Pacaraima (BV-8) 

Locàlizada no extremo norte da hre-ª-lndígena são Marcos, no 

marco 8 da fronteira internacional do Brasil com a Venezuela teve, 

ao longo do tempo, grande desenvolvimento, invadindo as terras in 

dÍgenas, em sua ~xpansão. 

Em 1981, pelo Aviso n2 054, o então governador indicado do 

Território Federal de Roraima, Ottomar de Souza Pinto, solicitou a 

FUNAI o desmembramento de 999,99 hectares - superfície ocupada p~ 

la Vila Paracaima - da Área Indígena são Marcos. 

Através de abaixo-assinado, contido no PROC/FUNAI/BSB/2166/ 

90, as lideranças indígenas de São Marcos solicitam à FUNAI a ex 

clusão da Vila Pacaraima de suas terras, de ocupação imemorial. 

Esta questão deverá ser resolvida in_lo~Q, com envio àque- 

la área de Grupo Técnico, para verificação da real situação da 

Vila e da real motivação das lideranças a respeito. 

Sl'I' tju.ulr.1 -u! ,111 
f.lhl1< l11 1,·, .. \" a111!.1r 

(.1-.1' -o .. \,\O llr.l'lh.1 u I· 



FUNAI 
hndaçlo Nac:lonal do fndlo 

MINISTitAIO DO INTERIOR 

d) Invasão: A Coloriia do Samã 

Ainda, ~sse Grupo T,cnico dever~ analis~r a quest;o de outro 

povoamento~ a Colonia de Samã, localizada a nordeste da ~1~~~~g 
~~ - que cresce a olhos vistos, invadindo mais e mais as 

terras indígenas, antes que acabe por se transformar em outra Vi 
la Pacaraima. 

< ·' -, 
- Compilação: Antropóloga SILVIA REGINA BROGIOLO TAFURI - DID/SUAF 

- Bibliografia e Mapas: Anexos 
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