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MINISTÉRIO DO INTERIOR I ffiTITUTOSOCIOAMBENTAl 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO Data I I____,__. 

- F U NA 1 - Cod. Q P,(QÇ)? Q lf 68 ~ 
0,1 ~.S 5' ~.~F~é~s.Marcos - RR 

or. n9 044/F'Sl-~/76 Em 13 • el • 7• 
Do Administrador da Fazenda Sio Marcos 

Ao' Diretor do D.G.P.I. 

Assunto R'SLATÓRIO SISTEl~A DE CRIAÇÃO BeVINA (Encaminha) 

Senhor Diretor: r 
/ 

·" 

Anexe, estames encaminhande a V 
RETrATÓRIO, propondo a modificação do sistema ae CRIAÇÃO ~GADO da 

apresentando PLANOS e PRINCIFAI~~TIVOS que 
. LA(, 

O que reletarnos aquirJ tudo aquilo que 
conclui mos após 4 anos a e AN'I1'JS':'RAÇ' ÃO aqui em são !,~arcos. E sem 
pre esbarramos na dificu)..dade da falta de "q'SCURSC'S FIFA!,Tc=!~CS, n~ 
SFFICJVT':1-S, para cobr-í r as D:SSP~SAS, para a execução dos trabalhos 
d e 'r\ "!:' 0 -r:"11~r t .•. ~ r -~ · -r·~ ~rr O e VA"'Jt•T'Rl'JÇ ÃO - ' ) "" - ~ .1 .• .[. .:~ .::....J. • 

ir Somos francos e audaciosos em frisar • 
que no ~esmo SIST~ D~ CRIAÇÃO EXTENSIVA ora em execução, nunca'· 
chegará ao objetivo almejado, que seria a sua ccmpã etia AUT-SUFICI 
ENCIA. E caso esse NOVO FLANO não for colocado em execução, ou ap~ 

jnas parcial, ~amos uma outra opção que seria a desistência total' 
. !: do FROJETC DE PC'V!P('(!l~':'":__T~A, entregamdo o rebanho aos indios da é. 
\rea, dividido em lotes, haja visto que são acultura~os e poderão' 
tirar ao menos a sua so brevi vênc ia. ', 

'FA '3-SlmA SÃO l{ARCOS, 

serão ATPTGID0S. 

y 
À Consideração Superior, 

/ 



MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO lNDIO - FUNAI 

D.G.P.I. - FAZEI\TDA slo MARCOS-RR 
são Marcos, 13/08/76 

R E L A T 6 R I o 

MODIFICAÇÃO DO SISTEIV'.A EXTENSIVO 
DE CRTAÇÃO DE GADO DA FAZEN'DA SÃO 
Y.ARCOS - BJA VISTA - RORAIMA - 

Somos decididamente francosa propor as seguintes medi 
das para MODIFICAÇÕES DA CRIAÇÃO DE R:>VINOS, para atingir os OBJETI 
VOS AL!:-SJ llt • 

PARTE I 

Fazer a classificação e separação do rebanho em clas 
ses etárias e sexo assim expecificadas: 

1 - Concentrar todas as vacas em lactação e amojadas' 
do 8Q mês, no retiro SEDE, trazendo-as dos demais retiro. 

OS OBJETIVOS PRINCIPAIS ATINGIDOS: 

A- Exploração do leite, como FONTE DE RE~EITA,qub 
conforme estimação poderá atingir acima de 400 litros, atualmente se 
tira nos retiros ;oo litros diarios. Isso vendido ao preço de ~$4,00 
(QTTATRO CRUZEIRCS) por litro, perfazem ~$1.200,00 (HUM MIL E DUZ'SN-' 
TOS CRUZEIROS) diarios, facilmente contratados em R)A VISTA. 

B- Medida essencial para melhoramento genetico do 
rebanho, controlando as coberturas. 

C- Aumento das parições, aproveitando o primeiro' 
cio da vaca após as parições. 

D- Diminuição das perdas de bezerros, tendo assim 
._condições de defeza sanitária, pois estão todos concentrados no reti 
ro SEDE, de fácil acesso e assistência em qualquer época do ano, e 
mesmo a vista dos olhos dessa ADMINISTRAÇÃO. 

E- Tornar o gado mais manso, mais dócil e de !a-' 
cil manejo. 

/'l í'_ . 

j~~ 
Continua ••• 

/ 
-·--------- -·--· . ---·--- . -·-- --- - .. 



MINISTERlO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - FUNAI 
D.G.P.I. - FAZENDA slo l!ABCOS-RR 

Continuação ••• 

F- Faculta a suplementação de alimentação na éP2, 
cada seca. fi>oca critica devida a excassez de alimentos verdes na 
região. Entretanto do nosso ponto de vista técnico, é a fase que a 
vaca e o bezerro precisam ser bem alimentados para evitar ruturas' 
deficiências que definham e dificulta o crescimento dos bezerros. 

2 - Concentrar todo gado macho, de recria, desmama e 
engorda, no RETIRO MILHO. 

OS OBJETIVOS PRINCIP.AIS ATINGIDOS: 

A- Facilita e castração em época adequada. 
~ Dará condições melhores para administrar a mi 

neralização devidas. 
e- Facilidade também para o vaqueiro remanejar o 

rebanho, o mesmo se aperfeiçoar em trabalhar com um só tipo de gado. 
D- Evitar trabalhos· exessivos· para:··reuni:r,--o:;Í'eb,! 

nho para seleção, em todos retiros, ná época do descarte de corte. 
F- Forçosamente a desmama será feita na época o 

portuna com a retirada dos bezerros para aquele retiro. 

3 - Concentrar todo gado femea, de recria e desmama, 
até atigir 2,5 a; anos, época de 1~ cobertura, no retiro FAU-RAI-' 
NHA. 

OS OBJETIVOS PEINCIPAIS ATINGIDOS: 

A- Evitar coberturas indevidas em femeas muito' 
nova. 

B- Facilidade melhor para administrar a mineral! 
zação devidas. 

C- Facilita muito p trabalho do vaqueiro em tan 
ger e remanejar o gado de uma só classe. 

D- Forçosamente as bezerras serão desmamadas em 
, . . epoca propicias. 

4 - Selecionar as femeas para coberturas e concentra 
-las em 2 retiros, XIQUIBA e %IRIRI, para rigorosamente ~azer o e~ 
zamento com os reprodutores devidamente selecionados. 

Continua • • • 
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OS OBJETIVOS PRINCIPAIS ATINGIDOS: 

A- Evitar quantidade desnecessária de reproduto-' 
res, pois existe lotes pequenos com dois ou mais reprodutores em co~ 
tra partida existe grandes lotes de femeas sem nenhum reprodutor. 

B- Evitar a perda de ncios" das vacas na época o 
portuna de cobertura. 

C- Facilidades em controlar o menejo dos reprodu- ,.,. 
tores bem como controle .des coberturas. 

5 - As femeas em gestação, que chamamos de vacas sol-' 
teiras, seria apartadas em todos os demais retiros e concentradas no 
RBTIRO TEIU, até atingir o 82 mês de gestação,que logo seria levadas 
para maternidade, RETIRO SEDE. 

os OBJETIVOS PRINCIPAIS ATING:rnos: 

A- Evitar as parições distantes dos retiros. 
B- Facilidade na apartação para levar para a ma-• 

ternidade. 
C- Assistência necessária para as femeas em gest~ - ç ao , 

6 - Selecionar o gado definhado geneticamente e separ~ 
-los para um outro RETIRO, a ser CRIADO. 

OS OBJETIVOS PRINCIPAIS ATINGIDOS: 

A- Uniea maneira de corrigir a degeneração bovina, 
do rebanho de São Marcos. 

B- Estes animais receberão cuidados necessário a 
penas para aproveitamento da carne. 

PARTE II 

PARA A EXECUÇÃO DOS ITENS DA PARTE - I SER! NECESSÃRIO 
AS SE3-UINTES PRIMORDIAIS MEDIDAS: 

1 - Tomar posse da Fazenda JUTAI, RETIRO DE FOSSEIROS, 
da FIRMA SANTA ]i, Sucessora da FIRMA J.G. DE ARAUJO, para nele con- 

Continua • • • 
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centrar o REFUGO do rebanho de SÃO MARCOS. 

OS OBJETIVOS PRINCIPAIS ATifGIDOS: 

A- Preliminamente um passe a frente para mais uma 
ecupaçie e usutrute de área. 

B- Mais um Retiro para a Fazenda, para separação do 
gado que faz fundo no restante do rebaDho, que deverão ser aproveita 
dos para descarte e abate. 

C- As pastagens dessa fazenda é uma das melhores 
dentro da área de são Marcos. 

D- Não depende de divisões para a devida separação~ 
pois fica um pouco distante, evite.nao assim a mistura com o gado dos 
demais Retiros. 

2 - Fazer uma cerca de arame divisória da área de atua 
ção e usufrutp dessa Fm'IDAÇÃO na área onde atuam os posseiros pa.ra ª! 
paração do Rebanho. A cerca trata-se de tirar 'ima reta do Rio Parimá• 
ao Rio Surumu, na direção de leste a oeste, numa extensão de 35 Km a 
proximadanente9 

IS OBJETIVOS PRINCIPAIS ATINGIDOS: 

A- Com isso abrage a área de-3 posseiros pratieameD 
te; JUT.AI, FOM FIM e grande parte da Fazenda KARUAI. 

B- Evitar a mistura do gado da Fazenda com o gado' 
dos posseiros que é um grande problema, que nos tem atingido. Os va-' 
queiros, dos posseiros, usam tanger o gado que encontra no campo mis 
turado com da Fazenda, para o curral deles e de lá arribam para luga 
res mais distantes, amadrinhando com outros, alheios. Quando vamos t! 
mar conhecimento já se passaram de 6 a 8 meses. Portanto assim torna1 

imposivel o controle desse rebanho. 
C- Evitar perdas de bezerros e até mesmo de gado a 

dulto, pois FERRA1l o gado da Fazenda, desconhecendo completamente l 

sua origem inclusive l>ESRESPEITA."'lDO O " FERRO DA FUNAI •:. Este assun 
to já foi abordado por diversas vezes em RELATÔRIOS anteriormente ea- 
caminhado a esse departamento. 

D- Evitar arribada do nosso rebanho que andam cent~ 

Continua ••• 
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nas de quilÕmet~os adentro e as vezes nunca mais encontrado. 
Por exemplo:- No mês de junho, soubemos notíci 

as de haver 30 rezes da Fazenda São Marcos na Fazenda do FOSSEIRO 
(SANTA FÉ) por nome SANTA ROSA, a 80 Km do Retiro FAU-RAINHA, mandei 
5 vaqueiros apanha-las, passaram 12 dias e só trouxeram 8 rezes. 

3 - Cobrar o a1 uguel de pasto dos POSSEIROS que a~ 
ame exploram a área da Fazenda São Marcos. 

OI OBJETIVOS FRINCIPAIS ATINGIDOS: 

r> A- Será uma FONTE DE RENDA 4 vezes maior do que 
a RECEITA atual do PATRD~ÔNIO, pois trata-se de cobrar uma toa por' 
cada eabeQa BOVINA de POSSEIRO que pasta na área de São Marcos. Por 

'mais barato que seja, esta taxa ainda será bastante significativo pa 
ra a FUNAI, pela quantidade de Faze~da de roSSEIROS fundidas na '-re;. 

A razão de ~$-40,00 (QUARENTA CRUZEIROS) por e~ 
beça anual, atingirá ~$-1.200.000900 (HUM MILHÃO E DUZENTOS ~IL CRU 
ZEIROS) anual, não estou estabelecendo preço, apenas exemplificando' 
pois assim sendo os POSSEIROS deixariam de pagar o I:tlPOSTO ao llfCRA, 
o que fariam com o mesmo dinheiro o paga.1tento do aluguel. 

Isso não seria arrendamento, por que não dá ou 
tros direitos ao.;FOSSEIROS, senão usar a past~em, que o fazem desde 
o século passado. 

Este assunto já fora abordado desde 1975 sem 
nenhuma providencia ou ao menos PARECERES CONTRA e nem :MESMO A PAVOR.· 

Isto deverá ser1 feito através de contratos e 
li 

preço estipulado por uma CO~Isslo JUGADORA. 
B- ~eios mais viáveis para que um dia no futuro, 

a Fazenda se expande e amplie seu PATRIMÔNIO ao ponto de realmente~ 
tingir toda área com PROJETOS DE GRANDE ESCALA. 

4 - Uma assistência VETERINÃRIA quinzena1 para as' 
vacas em lactação, bezerros, cobertura controlada e bem como orienta 
ção para o manejo dos demais bovinos. 

OS OB.J~TIVOS PRINCIPAIS ATINGIDOS: 

•- Uanter as vacas com bom índice de AT~IT;~SN- 

Continua •.• • 
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TO. 
~Aumentara procriação, fazendo as coberturas 

devidamente orientadas. 
C- Evitar perda de bezerros por doenças e falta 

de cuidados. 
D- Evitar aborto de vacas doente ou mesmo devi- 

damente sadias. 
E- Melhoramento sistemático da genetiea do reba 

nho. 
r~ F- Controle sanitário animal aprimorada; 

Obs:- Esta assistência está chegando infeli 
zemente demassiadamente tarde, porém as condições anteriores não pe~ 
mitiam, pela falta de INFRA ESTRUTURA minima necessária. Bem como o' 
sistema de criação extensiva até ~oje adotada não permite. 

5 - Contratação de um TtCNICC AGRICOLA, para execu 
ção direta com os VAQUEIROS. 

OS OBJETIVOS FRINCIPAIS ATINGIDOS: 

A- Virtude da falta de conhecimentos do vaqueiro,' 
que é acima de tudo ANALFABETO, e que não tem conhecimento suficien 
te para assumir a responsabilidade que requer o caso. 

,..-. ~ Supervisionar e coordenar todos os trabalhos re 
f ' - 

lacionados com o gado no campo. 
C- Evitar assim a OCIOSIDADE do vaqueiro que não' 

executa qualquer trabalho por iniciativa própria. 

6 - E que todo controle de Pessoal, seja feita pela 
DZL::En-ACIA ~GION.:~:r, inclusive movimentação FINAPCEIRA relativo ao PA 
GA!:E!'-:TO. respectivo. 

OS OBJ""~TIVOS PRINCIPAIS .ATnTGIDOS: 

A- Descarregar os serviços BUROCRATICOS no escri 
tório da Fazenda e acima de tudo sem a Infra Estrutura m!nima nece-' 
ssária para execução de trabalhos deste SETOR. Isso requer "I" via-• 

IV:flt 
'J)f 

Continua •• • 
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gens a BJA VISTA para recolhimentos de obrigações FISCAIS, para con 
tratação ou demissão de servidor, em fim é dificil e oneroso contro 
lar SETOR DE PESSOAL, aqui fora da CIDADE. 

_.! /_. 

Obs:- Anexo, demostrativo da RECEITA prevista, conforme' 
FI,A._'Tq-0 ora exposto. 

Fazendt São li.arcos,13 de agosto/197~ 

,• 

Offl).ü, t:1:du ju-t/15!~ 
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DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA R~c·crTA AI-:Uiu, rriSVISTA DO PLANO. 

ITENS 1 H I s T 6 R I e o 1 QUANTIDADE 1 PREÇO UNI 1 T O TAL 
TARIO 1 Af\JtJJL 

Cl • ! -ALUGUEL DE PASTOS .1 . 30.000 1 40,00 _l. • .200-.000.; 00 

º1-·. Vfil..TDA DE LEITE 300 4,00 432.000,00· 

03 •• VENDA D~ GADO DE CORTE 250 1.000,00 250.000,00 

04 •• VENDA DE CARNE (SERVIDORES) 7.000 ?,OO 49~000,00 

§~(!§§r~~~~§ ;;J;:;i , ;;,..,;:e._,,.;, 

S O :r A • • • 1.931.000,00 

• Hipotese para preço ~ÍNIMO. 

••Receita prevista para este ano. 

, 14tu{;, ~+ç&jrt~uy;- 
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J 

Ref. Of!cio n2 044/F~/?6 

Senhor Diretor: 

Ao apreciarmos o relatório constante do oflcio em 

questao, apesa~ de nao sermos técnicos em pecuária, observanos a nece~ 

sidade de serem tomadas medidas e providencias urgãntes, para melhora• 

das condições de manuseio e trato com o gado da Fazenda São Marcos. 

Como sabemos, a Fazenda, está tomada por POSSEIROS 

que mantem pequenas e grandes rebanhos, num total aproximada de 30-. 000 

cabeças, sem concorrer com nenhum tipo de retribuiçao para o PATRit.flNIO 

OOIGENA, o qual vem sendo lesado ha vfu.ios anos. .A--retirada pura e 

simples dêsses POSSEIROS da Fazenda, torna-se uma medida antipática, de 

morada e de grande custo, pois a maioria dêles, compraram as posses de 

POSSEIROS anteriores e, para a economia do Território seria uma medida' 

desastrosa, pois de um momento para outro, um grande rebanho de gado t~ 

ria que ser removido para outros locais, talvez não prontos a receb~lo 

havendo então revolta por parte dos criadores. 

Essa me:lida quando tomada, terá que obedecer um 

critério de longos prazos e deverá ser calçada com a transferência de 

COMUNIDADES ItOIGENAS pare o interior da Fazenda, não deixando margens' 

à uma reocupação futura. Na fese atual, somos favoráveis ao ALUGUEL DE 

PASTO com contrato, por tempo determinado de 1 ano, podendo ser renova 

do por igUais perioclos, sempre através de concorrência. Alguns fazen 

deiros consultados acolheram bem a idéia, ainda mais sabendo, que assim 

procedendo, deixariam de pagar impo~to ao II\CRA, que é um dos maiores' 
arrecadadores do PATRIMÔNIO Ir-DIGENA, em todo Brasil. 

A receita obtida do ALUGUEL DE PASTO, permitiria' 

a Fazenda melhorar suas instalações, rebanho, paetagens, 

Corrtd nua •••• 
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sua área de atuação, empurrando lentamente as posses e tornar-ce, num 

futuro prÕximo, independente e auto-suficiente, desonerando a RENJA ' 

It-OIGENA e criando recursos para implantação de outros PROJETOS nas 

COMUNIDADES IN:>IGENAS de RORAIMA, como prevê a Portaria nº 3?4/N de 

29.06.?6 que criou o PAODEC (PAO~AMA PARA FINANCIAMENTO DO DESENVOL 

VIMENTO DE COMUNIDADES). 

Quanto a venda de LEITE achamos a ideia excelen- 

te, por ser Boa Vista um MERCADO POTENCIAL para consumo do mesmo,pois 

como é do conhecimento de V. Sa., os hotéis em nossa capital, utili-' 

zam leite em pÕ, para consumo dos hóspedes. O prêço atual em Boa Vis - 
ta, é deCr1 6100 o litro no varejo e com grande falta do mesmo. 

Quanto a parte de contrÔle de pessoal passar P.!;! 

ra nossa respons:bilidade, somos favor;veis, desde que seja contrata 

do um Auxiliar Administrativo pela Renda Indigena com lotação na sede 

da Delegacia, Que cuidaria do serviço burocrático da Fazenda junto ao 

nosso Pessoal, desobrigando o Administrador de considerável carga de 

trabalho burocrá~ico, permitindo ao mesmo, mais assistência ao Proj! 

-to. A Fazenda disporia de uma das máquinas de escrever e mesa que 

possui, para o trabalho dêsse elemento, que seriam transferidas p~a 

Boa Vista. 

Essa providência tamb~ viria desobrigar o Admi-' 

nistrador de v~rias viagens a Boa Vista, para tratar de assuntos per 

tinentes ao citado setor, tornando menos oneroso o custo do PROJETO 1 

DE BOVINCCl.l..TURA de SÃO MARCOS. 

Esses são as nossas considerações Que submetemos' 

a V. Sa'. 

Boa Vista-AR, 25 de Agosto de 19?6. 
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MINISTltRIO DO INTl!.RIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 

P,UNAI 

REF: Proc. "º FLINAI/BSB/4255/76 - 

Sr. Diretor, 

- O Sr. Administradir da Fazenda Sao Marcos, 

atrav;s do Oficio 044/76, que formou o processo FUNAI/BSB/4255 / 

76, encaminha proposiç;o para manejo do rebanho da Fazenda e 
, 

apresente outras sugest~es muitas das quais j~ tratadas no Pro 

cesso FUNAI/BSB/3335/76. 
A 

Com referencia aos assuntos tratados no 

presente processo, este assistente, procurando acoMpanhar ames- 
A W 

ma sequencia com que foram expostos, apresent~ as consideraçoes 

seguintes: 

PARTE 1. 

Prop~e o administrador remanejar o rebanho 

objetivando concentrar as vacas com maior capacidade para produ- 

ção de leite no Retiro Sede e comercializar o leite em Boa Vi~ 

d , "" " •• • d ta on e esse produto e de grande carencia. ropoe a1n a a separa - 
ç;o do rebanho em classes tendo em vista melhor controle e maior 

desfrute. 

PARTE 11. 

Para concecuç;o do proposto, o administra- 
, A 

dor da Fazenda considera necessarias as seguintes providencias: 

a) Tomar posse da Fa:enda JUTAI; 

b) ronstruç;o de uma ~erca com extens;o de 

35 Km, que englobe~ia alem da Fazenda' 

JUTA!, a Bom fim e Maruai; 

e) Cobre~ça pelo uso de pastagens e agua - 

das das terras da fazenda; 

) 
- ; f d Contrataçao de um tecnico e9r1cola; 



.. 
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MINISTllRIO DO INTl!RIOR 
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f'UNAI 

e) Controle Financteiro e de pessoal a car •.. 
90 da Delegacia Regional. 

Sobre a proposiç;o este assistente permi 

. te emitir as seguintes consideraç~es: 

Na parte 1- O problema de manejo compete' 

exclusivamente ao administrador da Fazenda e; dele o dever de 

criar e enovar medidee visando racionalizar e viabilizar t;cnicC\, 
~ 

e economicamente o projeto. 

Na parte 11- Item "a", "b" e "e", o assun 

to foi exaustivamente tratado no processo FUNAI/BSB/3335/76 pelo 

que deve ser ª"exado este com o processo mencionado, para ofere 

cer ao pronunciamento da Douta Procuradoria Juridica. 
• .., A 

Quanto ao item "d", este assrtente nao ve 

'd d "' d ' • e 1 necess1 a e na contrataçao e um tecn,co a9r1co a mormente quan- 
, ..•. , 

do e proposta a transferencia da carga burocratica para a Deleg~ 

era. 

O item "e", sobre o qual o Sr. Delegado R~ 
, , 

g fonef se manifesta favor ave 1, este assistente considera va I ida' . •.• 
a proposrçao. - . Com a sugestao para Juntar este ao proces- 

so FUNAI/BSB/3335/76, e encaminhamento a Procuradoria Jur1dica. 
N 

A consideraçao superior. 

Brasflia, 06 de setembro 76 
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Ne s ta data anexei o PROC:SSSO F·ID7AI/BSB/03335/7E ao 

PROCESSO FUJ!AI/ES:B/04255/76, por solici te.ção do D G P I. 

:Srasílis., :qI-'. 14 de ae t enb r-o de 1.976. -- 
-,rJJ:;;Ct:15 ;J.forio /3et1t1 
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