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ASSUNTO: Exploração de pecuária por pos 
seiros, na Fazenda São Marcos - ~eR&êRiaRP. .....___ 

~~ 
O queY-depreende da leitura do Relatório do AE 

ministrador da Fazenda São Marcos. dirigido ao Senhor Dir~ 

tordo DGPI. é que na área da referida Fazenda existe grande 

numero de posseiros, conforme levantamento procedido por 

aquele Administrador, com a colaboração da ACAR-RR, o que 

foi feito parcialmente, tendo em vista as dificuldades refe 

ridas no mencionado Relatório. 

Como bem acentua o Relatório. o levantamento 

procedido abrange apenas os posseiros localizados acima da 

linha divisória proposta pela Administração da Fazenda que 

separaria o rebanho do Patrimônio Indígena dos demais perte~ 

centes aos já aludidos posseiros. 

E os pontos principais a serem examinados por 

esta PJ, ao que nos parece. são r e l a t l vamejj te .s.ob r e i.e ço_oye ~ ..••. .-.....- -·--- ~~ .. - .. - - --- 
n i ênc ia O~_!l.ão, da cons tr~ão d~- -~i::_ç_êL . .9 .. i __ 'Li.ll.r..1ª_e feLt~!.~ 
de contratos de ~~_renda!:"~n-~o. Í J.f-~"1-« J~d..Ã.c:-, ;·~e" _.,.,.~J.,,.c{~~ 

cJ....C e:'{··r-· :<- __ ')· __ c~.-1-<'·t't·V-'-L>r 

Por assim entendermos, dispensamos maiores d~ 

talhes sobre o que está contido no Relatório, mesmo porque/ 

já o Procurador Geral se pronunciou a respeito. 

Entretanto, em vista do Parecer emitido pelo 

advogado da lOa. DR (fls. ll e 12), e ainda, os p r o n un c l a me n 

tos de fls .. 13 e 14, sentimos a necessidade de nos pronu.!!_ 

ciarmos, o que faremos a seguir. 

O entendimento do advogado da 10a. DR 

tido de se construir a cerca divisória, isto é, uma 

é no se~ \ 
cerca 
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carca com 35 km. de extensão, que separaria a área ocupada pe 

lo gado do Patrimônio lndTgena, dos demais pertencentes aos 

posseiros, tudo compreendido dentro da Fazenda São Marcos, e~ 

jas terras, em sua totalidade são consideradas indrgenas, po~ 

tanto, protegidas constitucionalmente. 

Do mesmo modo, concordou em que as terras atua! 

mente trabalhadas pelos posseiros fossem a eles arrendadas. 

Por sua vez, o DGPI, através do Encaminhamento 

de fls. 14, admitiu a construção da Ji aludida cerca,pedindo, 

entretanto o pronunciamento desta PJ. 

Não apenas a Fazenda São Marcos, mais diversas/· 

areas indrgenas vêm enfrentando o sério problema dos posse! 

ros, ou melhor dizendo, dos 1ntrusos. Raras são as terras i~ 

dfgenas imunes de "l n v e s Se s , não obstante o esforço que a FUNAl 

vem desenvolvendo no sentido de evitá-las. 

Do mesmo modo que sentimos a aflição e o desês 

pero dos nossos fndios, premidos pelas turbações de suas po~ 

ses, compreendemos a desolação que poderá causar aos homens 

do campo, de condições econômicas precirias, que em alguns 

casos, de boa fé, se alojaram numa porção de terra indrgena 

e eli passaram a produzir para a sua subsistência, e que se 

jam forçados a deixá-la. 

Mas, ~ntre os intrusos vamos encontrar aqueles 

que, embora proprietirios, economicamente bem situados, agl 

ram de má fé, pressionando os nossos tutelados e se apossa~ 

do das suas terras. 

O problema das invasões não é de hoje. Tanto 

assim que o SPI, no intuito de evitar a adoção de medidas j~ 

dieiais objetivando a retirada de intrusos, admitiu o siste 

ma de arrendamentos. 

A medida, ao que parece, estimulou novas inva 

soes por aqueles que esperavam, mais cedo ou mais tarde, con 

vertê-las em arrendamentos. 
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A rigor, já o artigo 198 da Constituição Fed~ 

ral vedava o arrendamento, como todo e qualquer negócio que 

implicasse na restrição da posse do fndlo ou das comunidades 

indfgenas. 

11Art. 198, As terras habitadas pelos sTI 
vícolas são inalienáveis nos termos que a leT 
federal determinar,~ eles cabendo~~ posse 
permanente~ ficando reconhecido~~ direito 1 
~ usufruto exclusivo das riquezas naturais e I 
de todas as utilidades ·nelas existentes. 

§ 1~. Ficam declaradas a nulidade e a 
extinção dos efeitos jurídicos de qualquer n~ 
tureza que tenham por objeto o domínio, a pos 
se ou a ocupação de terras habitadas pelos siT 
V Í CO 1 a S, 11 

Mesmo assim, os arrendamentos foram mantidos 

face ao entendimento de que o arrendamento não implicaria na 

perda da posse ~onsagrada ao Índio e também seria um modo de 

fruição. 

Entretanto, com o advento da Lei n. 6.001, de 

19 de dezembro de 1973 - ESTATUDO DO INDIO - os arrendamen 

tos foram expressamente proibidos, conforme dispõe o seu 

_ 11Art. 18. ~ terras indígenas não ~d!:_ 
~ ~ obJeto de arrendamento ou de qualquer 
ato ou negocio jurTdico que restrinja~ pleno 
exercício~ ~osse ~eta pela comunidade in 
dfgena ou pelos silv1colas. 

§ 1~. Nessas áreas, é vedada a qualquer 
pessoa estranha~ 9rupos tribais oU comunid~ 
des ind1genas a pratica da caça, pesca ou cole 
ta_de frutos, assim cómo de atividade. ~p~ 
cuaria ou extrativa.11 

Como bem se vê, a proibição é expressa, nao 

comportando qualquer interpretação diversa do texto legal. 

A mesma Lei abriu apenas uma exceçao que não/ 

pode ser objeto de interpretação extensiva. 

~/· 
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Assim, o artigo 62 da Lei 6.001/73, apos rep~ 

tiro disposto no artigo 198 da Constituição Federal estabele 

ce no seu parágrafo 3~: 

Em caráter excepcional e a jufzo exclusivo do 
dirigente do Ôrgâo de assistencia ao rndio, se 
rã permitida~ continuação, por prazo razoávei~ 
dos efeitos dos contratos de arrendamento em vi 
gor ~ data desta Lei, ~esde que a sua extTnçãõ 
acarrete graves consequencias sociais. 

Ora, no caso em espécie não se trata de conti 

nuidade dos efeitos de um contrato e sim da feitura de contra 

tos de arrendamentos, o que seria violação da Lei pelo próprio 

órgão encarregado de cumprf-la e faz~r:·. cumpri~la. 

· DaT o nosso parecer contrário à novos arrenda 

mentes. 

Do mesmo modo, entendemos que a construçao da 

cerca viria comprometer a FUNAI, porquanto estaria caracteri 

zando a sua permissão quanto à permanencia dos posseiros ou 

intrusos ,na ãrea indígena, contrariando a prõpria Lei. 

Inegavelmente estaria a FUNAI, de modo próprio, 

oficializando a restrição da posse indrgena, o que seria inad 
. ,,. "' - m Is s t ve 1 . 

O que nos compete, como orgao responsável pela 

tutela do fndio e pela defesa do seu Patrimônio, é propor as 

medidas judiciais cabíveis sob pena de descumprimento do esta 

belecido na nossa Carta Magna e na Lei n. 6.001/73, 

( o nosso entendimento que submetemos à conside 

r a ç a o superior. 

A55l1t.:n:c do Procurador Gerei 
fUNAI 
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P t · nlal - D.G.P,l. Chtfe da Divisão de Registro a r1mo 

ENCAMINHAMENTO Nº ~f)Í/oGPI 

Bl[. Proc. FUNAI/BSB/3335/?õ 

Devolva-se ao Sr. Superintindente Administrativo 

tendo em vista a informaç;o supra. 

Brasília, 25 de agÔsto de 1.976 

Sec.DGPI 
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RFF.: Proc. n9 FUNAI/BSB/3335/76 

Senher liretor do IG~I: 

!, indagação eriginal do Sr. Procurador 
Geral, fls. 1, permanece sem resposta, isto 
é, se ê factível ã FU~AI, ou melhor, ao Patr,i 
mônio Indígena, adquirir o rebanho de proorie . - 
dade de fazendeiros intrusos na Fazenda São 
Marcos, que soma 27.500 reses, conforme levan 
tamento de fls. 6/7 (em 20.12.75). 

2. A construcão da cerca isolando os reba 
nhos privados de prooriedade do IGPI, com ex 
tensão de 35 km, alem de ser obra de elevado 
custo demonstraria reconhecimento imolícito 
sobre urna situação irregular, que sõ benefí 
cios traria aos intrusos. 

3. Assim sendo, seria o caso desse Depar 
tamento examinar se hã possibilidade financei 
raie adquirir os rebanhos privados, agregan 
do-os consequentemente ao de domínio do DGPI, 
o que permitiria não apenas consolidar a pos 
se e usufruto da reserva indígena, como resol 
ver o problema genético do gado e, também,pcE 
sibi1itar a retirada sistemãtica de intrusose 
agregados que vêm paulatinamente criando raí 
zes na reserva indígena, conduzindo a FUfHll, a 
curto prazo, a uma difícil situação de fato. 
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4. Se possfvel a aquisição dos rebanhos 
particulares, o que sõ esse DGPI podera d.!. 
zer, é que a FUNAI, através da Pll, pode rã 
tomar outras medidas oara reassentamento dos 
e 1 e me n tos 1 ! v as o r e s . 

Ao Assistente Valter 

p/se pronunciar. 
Em 30.B.76 
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REF: Proc. n9 FUNAI/BSB/3335/76 •......•... 

Sef\hor Diretor, 

~ . 
A fazenda Sao Marcos for recentemente de- .., , 

marcada, de acordo com Açao Discriminatoria procedida pelo Incra no 

.-- 

, 
Territorio Federal de R~raima, tendo sido reconhecida os seus I imi- 

, •.. , 
tes historicos. A demarcaçao indica uma area de 654.110 ha, em cu - 

jos I imites est;o encravadas v;rias fazendas de invasores. 

Na ~reada Faze"da est;o funcionando dois 

Postos ind!genas e v~rias aldeias. Um, o de Vista Alegre a menos de 

20 Km da Sede da Fazenda e o outro o da Boca da Mata no extremo da 

irea, na divisa com a Venezuela. Al;m dos dois Pestos fndf9enas a' 

FUNAf atrav;s do DGPI, desenvolve a atividade de pecu~ria bovina em 

bases extremamente modestas, 1 imitando-se a instalaç;o de estrutura 

capaz de possibilitar wm cntrole do rebanho. A ;rea atualmente ocu- 
, .••. f "' 

pada pela pecuaria do Patrimonio lnd19ena e muito inferior em tama- 

nho e qualidade das ocupadas por rebanhos de civilizados. Os possel 

ros ocupam as melhores regi~es da Fazenda onde estão implantados ' 
, .. ~ 

seus retiros, muito dos quais proximos aos do Patrimonio lnd19en a' 

o que tem ocasionado s;rios problemas devido a promiscuidade dos r~ 

banhos. 

O Administrador da Fazenda s;o Marcos, ' 

atrav;s do presente processo (FUNAI/BSB/3335/76), apresenta duas 1 

proposiç~es, objetivando um melhor manejo e maior dinamizaç;o da a 

tividade: A primeira, onde prop~e a construç;o de uma cerca com e~ 

tens;o estimada em 35 Km, destinada a separar uma ;reada Fazenda' 
, "' t exclusivamente para o criatorio do Patrimonio lnd19ena e dos índios 

englobaria 5 retiros de civilizados, sendo 3 da firma Santa r;, e 

fecharia uma ;rea total estimada em 150.000 ha. A segunda onde; , 
proposta a cobrança de taza pelo uso de pastagens e aguadas da Fa • 
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~ 
zenda. Por essa proposiçao, os recursos anferidos seriam utiliz~ 

dos para incrementar a atividade pecu;rie com introdução de no - 

vas matrizes e reprodutores de tal modo que toda a ;reada Faze~ 

da fosse, no futuro, requerida para e atividade, retornando as , 
areas ocupadas pelos civilizados. 

Pelo j; mencionado processo ambas as prop~ 

siç~es n;o encontraram acalento, sobe o aspecto juridico, no pa 

recer do Dr. Romi Ido Carvalffo, assistente jurldico. l indagado a 

possibi I idade de aquisição do rebanho dos ~iviçizados, pelo DGPJ. 

como forma de solucionar o problema. 

A posiç;o assumida pela Procuradoria Jurf 

dica, embasada nos fundamentos legais, induz este assistente a 
- ~ alinhar algpmas questoes referentes a Fazenda Sao Marcos, como' 

segue: 
. , 

- A quantidade de nposse" dentro da area' 
, 

da Fazenda e extraordinariamente grande' 

e o rebanho de civilizados que utiliza' 
, 

de suas pastagens e calculado em mais de 

30.000 (trinta mil) rezes. 
, , 

A areada Fazenda e reconhecidamente ter •.. 
,,,--- 

ra reservada aos indios e de usufruto e~ 

clusivo. Como tal, devem ser tomadas as 
A 

providencias para que as terras sejam de 

so~upadas pelos invasores. O problema 
, 
e 

, 
complexo e demanda tempo, mas ha que se 

iniciar com procedimentos legais a reto 

mada das posses. Com o surto desenvolvi 

mento experimentado no Territ~rio Fede - 

ral de Roraima, o problema de desocupa - 
•.• d • ' h • ' d . f ~ . 1 çao as posses que Ja oJe e , 1c1 ,com 

, 
o correr dos tempos tornar-se-a, por ce~ 

to, muito mais trabalhoso. 



MINISTltRIO DO INT.RIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL 00 ÍNOIO 

prUNAI 

- ~ f - A situaçao do reba~ho do Patrimonio lnd19ena na Fazenda 
.., - , • # 

Sao Marcos nao e sat1sfatoria, tendo em vista o elevado grau de 

degeneresc;ncia. Ao longo dos ~ltimos 06 anos os esforços foram' 

no sentido de se criar um m1nimo de condiç~es que possibilitasse 
A , A , , 

pelo menos o controle zoossanitario; esse controle esta aceita - 

vel. Entretanto sob o aspecto gen;tico pouco foi realizado al;m, 

da introduçio de 08 reprodutores. Para que haja uma melhoria do 

rebanho h; necessidade da introduç;o maçiça de reprodutores com 

potencial gen~tico para que os efeitos pr;ticos comecem a se ' 

d • d A , apresentar epo1s e quatro anos. Co~o se ve, e uma atividade e~ 

jos resultados s;o a m;dio prazo. Entretanto para a introduçio' 

de reprodutores h; necessinade de significativos recursos que a 
f ••• - 

Renda lnd19ena nao dispoes. 

- Embora sob o ponto de vista econ~mico, a atividade pe - 

cu;ria da Fazenda n;o seja de todo inc;moda, os resultados fina~ 

ceiros deixam muito a desejar. E~onomica e administrativamente a 

atividade desenvolvida pelo OGPI possibiliteu al;m do controle' 

efetivo do rebanho, o seu crescimento vegetativo que de 2.600 e~ 

beças em 1970 passou para perto de 5.000 cabeças em 1976; al;m' 
, - .. 

desses aspectos ha que considerar que ate 1973, a Fazenda Sao ' 
, , . 

Marcos, era a unica base física da FUNAI no rebanho e por conse- 

guinte assumia os encargos de assist;ncia a uma boa parte da po- . , 
pulaçao indígena de .Roraima. .. 

As receitas apuradas n~ F•zenda sao insu- 

ficientes para atender aes planos de aplicaç;o elaborados •nual~ 

mente e constando do imprescindível para um satisfat~rio manejo' 
• - f o que tem requerido complementaçao de recursos d~ Renda lndagena 

, . . •. 
Ate 1973 os recursos complementares foram supridos atreves de ' 
convenio Governo do Territ~rio-FUNAI firmado em 1970, pelo qual' 

foram alocados pelo Governo a import;ncia de Cr~ 200.000,00 (du - 

zentos mil cruzeiros). De 1973 para e;, a Renda lnd1gena vem in- 

jetando recursos como segue:~ 

~ 
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1973 
1974 

erS 88.240,45 
Cr~ 11.000, 00 
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1975 e~ 215.600,00 
1976 (at; junho)er-, 155.997,31 

C'omo se 
A 

ve, a Fazenda tem sido, para o' 

OGPI, um pesado encargo, embora o rebanho estejà crescendo ainda 

que mOdestamente e j; se tenha construido uma infra-estruturar~ 

zo;vel. Considerando a nova filosofia para utilização da Rendaa' 

d ( ' d' 1 • . ln 1gena, e pouco recomen ave que se injete mais recursos para 

retorno a longo prazo e mesmo duvidoso. 

- N;o obstante o exposto, a Fazenda s;o' 
Marcos; um valioso Patrim~nio que deve ser preservado a todo ' 

custo pela FUNAI, ainda que medidas excepcionais tenham de ser 

empregadas. Em termos de re"tabi tidade, os "projetos" da pecu;rl 

a da Ilha do Bananal e da Bodoquena, geridos pelo DGPI, respon - 

dem com mais rapidez e intensidade os investimentos realizados e 

por essa raz;o devem merecer prioridade na aplicação da Rende ln 
- - 

f , • 
d19ena, mesmo porque essas areas geram receitas de arrendamentos 

e uso de pastagens. 

As Fazendas e retiros implantados na ;rea 
- , , da Fazenda Sao Marcos representam um serio risco e e de todo ' - . oportuno que aumente a populaçao bovina e altamente recomendavel 

o crescimento da populaç;o india at; mesmo com poss!veis transf~ 

rencias de comunidades da regi;o cuja situa~;º ce terras esteja' 

problem;tica. Entretanto, para o aumento do rebanho faz-se nece~ 

s;rio ter-se recursos financeiros. Ocorre ent;o duas alternativa 

- Reestudo da cobrança pelo uso de pasta- 

9ens e aguadas, na ;reada Fazenda, bu~ 

cando artificios legais. 

- Financiamento atr•v;s do Banco da Amazi 

nia, do Brasil ou de Roraima. 
, A 

Evidentemente a primeira e mais comoda. 
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- De qualquer forma, h; necessidade imedi 

ata de iniciar as provid;ncias jur1dicas para a retirada dos cin 
, , 

co retiros proximos ao criatorio pa FllNAI, cuja proximidade tem 

criado impecilhos ao crescimento do rebanho. Os retiros, como j; 
foi dito, ocupam geralmente as melhores ;rease s;o elesf SUMBA, 

MALOQUINHA, JUTAI, BOhFIM e MARUAI. A extinç;o dessas posses, ' 
A 

possibilita~ia um muito melhor controle do atual rebanho do DGPI 

e certamente maior .velocidade de crescimento. 

- A estimativa do rebanho de civi I izado' 

na Fazenda S;o Marcos; de 30.000 cabeças. Mesmo considerando' 

que somente a metade desse rebanho estaria disposto a venda, irl 

a demandar cerca de CrS 15.000,000,00 (quinze milh~es de crurei - 

ros) para a sua aquisiç;o. Tal 
A 

importancia somada aos recursos 1 

necess;rios aos custeios dariam em torno de Cr$ 18.000.000,00, de 

total impossibilidade de ser custeada pela Renda lndfgena. Com 

volume de recursos nessa monta talvez somente com financiamento' 

especial do BASA, recomendada pelo Sr. Ministro do Interior. - A superior decisao. 

BSB, 31 .08. 76:z 

~~~~ 
VALTER FERREIRA MENDES 
Assistente do D.G.P.I. 

VFM/cma. 
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ENCAMINHAMENTO Nl! 6 f .1 /DGPI 

.Bl.[. Proc. FUNAI/BSB/4255/76 

Bras!lia, 14/09/1.976 

Ao Sr. Procurador-Geral da fUNAI 

Encaminho a V.Sa. o presente processo, tendo 
. ' ~ 

em vista parec~r do Ass. Valter as paginas ' 

anteriores. 

í"'-' 
Atenciosamente, .--,- ~· --· ~-·- .. ,-- 1 • _./' 

--- .. <...--e< ~~ 
~O CRISÔSTOM'Ô DA SILVA 

~r Diretor do D.G.P.I. 
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REF.: PRDC. Nº FUNAI/BSB/04255/76 ! 
Sr. Delegado da 10ª DR, 

1. Processo referente a criação de gado na Fazen 

da S. Marcos e em que se alvitram diversas medisas para prot~ 

ção do rebanho do DGPI, inclusive a construção de uma 

de 35 Km de extensão~ 

cerca 

2. De um modo geral as sugestões apresentadas não 

lograram aceitação unânime, conforme se verifica nos numero 

sos despachos que enriquecem o processo. 

Por fim o Exmº Sr. Presidente determina que o problema seja 1 

encarado em conjunto com o dos Índios MAKUXI localizados fora 

da área da Fazenda S. Marcos. 

Assim sendo, trata-se da criação de condições que constitu 

am um atrativo para que os MAKUXI venham abrigar-se nas ter 

ras do patrimônio indígena, ocupando-as efetivamente e faci- 
' litando concomitantemente o trabalho assistencial da FUNAI. 

3. Solicito a V.Sa. que apresente sugestões, com 

os respectivos custos aproximados, para que se possa elaborar 

um projeto que atenda às determinações presidenciais, inclusi 

ve com·a localização precisa dos Postos Indígenas a serem cri 

adas dentro de S. Marcos. 

BrasÍlia-DF, 04 de fevereiro de 1977. 

JJM/ges 
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FUNAI 

REF. PROOESSOS Nlla. FUNAI/BSê}04255/?6 e 0063/78 

Senror Diretor DOO 

1 - Referidos Processos versam sÔbre a s:l,., 

tuação da Fazel'Kia s;o Marcos, sm conjunto com a siatuação dos indios Mao~• 

xi. 

2 - A. si tuar::ão dos 1.ndios Macuxi naaaela' 
área ,,;o é muito agrad;vel1 pois o usuf'ruto da maior parte das terraa da-' 

quele Patrimônio encontram-se em m;os de posseiros e fazendeiros deste Ter - 
ritôrio, conforme levantamento efetuado pelo ex- Administrador da Fazenda, 

constante das fls. 06 e O? do Proc. nl1 03335, o qual faz parte do Procd. • 

nll 04'Z55/?61 infonnando o nr.nero de fazendeiros e pcsseiros, bem como o • 

r • - nunero de cabeças de gago existente e, conforme ja observamos, e muito d:l,., 
,, 

ficil tanto o afastamento dos mesmos da emea, assim como f azar com que pa- 

guem a pastlagem, una vez que o próprio Estatuto do indio proibe errel'Kiamen - 
to de terras ind1genas'. 

a - Com relação a possibilidade de fazer ' 

com que os 1ndios Macuxi abriguem-se em terras da Fazenda, é una possibili - , .. ,. , 
dad e remota, pois mui tos ja estao fora da arsa hã. bastante tempo, contudo' 

- podera ser feito un estudo pelo OGFC para estudar junto aos mesmos, dessa• 

possibilidade. 
r= 

4 - Quanto a criação de Postos Indigenae na' 

~ea da Feznda, o Proc, ne FUNAI/EEB/005412/77 que se encontra nessa Oepar - 
- # - tamento1 consta a criaçao do PI XIRIRI na area, cuja populaçao de eua jur!s 

diçâo conta com 409 habitantes indigenas de origem Macuxi, além do PI exis 
••• 

tente por nome Vista AJ.egre. 

5 • Reletivo a criação de un Projeto na ~rea 

da Faz. são Marcos é realmente necessário, pois caso contrário ter; sido • - ; - em vao o trabalho ja efetuado e em etividede, una vez que a situaçac da.• 

do gado existanto jÍ, não é e mesma •.• enterior, haja~ visto que foi f'eito r~ 
a contagem de todos semoventes, atendendo determinaçeo dePorterie nll 163 



t. ff.\'TO POR NÔS '.'. 

J-f<í 

6 - Com total intenção de solucionar D problema exi 

MINISTé:RIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL 00 (NOIO 

P"UNAI 

de 05/04/78 do Sr. Preeiaents da FUNAI, cujo resultado 

pois não existe 501/o do que consta em Inventário, stuação esta pc,r demais d 

aanimadoreJ •. 

" - , tente, cujas sugestoes apresentemos, e necessario que seja estudado"in loco 

.a real situação dos indios e da Fazenda são Marcos, para un resultado eati 

fatório: 

) - - a A FUNAI podera afastar todos os fazendeiros e posseiros da area, 

&.ma vez que trata-se de Resf:II'Va Ind!gena, contudo deverá ser m• 

trabalho demorado e mui to taseado dentro do previsto no Estatuto 

do indio, poia -:. causar; problemas sociais, principalmente e.os ' 
, , 

posseiros, bem como apropria Delegacia nesta area, e.unentando,• 

ainda mais, a antipatia da FUNAI e dos lndios nesta região. 

b) A libere.ção de parte da ~ea da Fazerda são Marcos ~ fato esper~ 

do por fazendeiros e posseiros, assunto que foge de nossa alçada 

dentro de nesses diretrizes, mas poder~ ser estudado essa possi- 

- 5fY>/o " bilidada, una vez que e considerado em terras sem utilizaçao 

da Fazenda e sem condições de fazê-lo, sem esquecer as Malocas• 

existentes dentro dessa faixa, considerando o levantamsnto efetua - 
do recentsmente neste Território para eleger as ~eas indlgenas à 
serem efetivamente demarcadas. 

e) Criar out.Dos PÔstos Ind1genas dentro da ~ea da Fazenda, possibi 

litando ocupaç;o efetive das terras daQuela ~aixa, bem como fis:a ~ 

lizando o Patrimônio e oferecendo condições melhores aos lndios,' 
, 1 

com alternetiva de elaborarmos projetos Comunita.rios. 

d) A liberação de recdlrsos atravéz do PRODEC para e implantação de• 

un Projeto AGFIOPECUÁRIO na Fazemde são Marcos, em aproveitamento 

a grande parte de te?Tes e melhor utilização do gado existente• 

parei uso de revenda, corte, leiteiro e outros bane'flcios que tra 
' - . - ra pare emancipaçao financeira de Fazenda, cujo apoio contamesí\' 

com a parte técnica da ASTEA - Associaçio de Assistência 
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e Expansão Rural quente a fisealizeção, vacinaçeo e orientação• 
H ! com relaçao ao uso de •ns1.111os e qualidade de terra para plantio. 

Para isso necessitamos de recursos para atender as aseguintes fi ~ 
nalidades:: 

Vacina e Vacinação • •·• •••••••••••••••• .crt 
Medicament.os Vetari~ios '• •••••••••• .'.cr$ 

• H , ,-.A M1neralizaçao ••••••••••••••••••••••••9ul'lll 

Formação de Paetagens •••••••••••••••• .cr$ 

Formaçso de Forregeiras r •••••••••••••• ;.cr$ 
- 

Limpeza e roçagem de pastagem •••••••• :.cr,$ 

Reformas de cercas · ••••••••••••••••••• '.cz$ 

Desmatamento e varadouro nos igapós • .1.crs 
Casas p/ vaqueiros nos retiros ••••••• ·.cr$ 

50.000,86 

ro.000,00 

ao·.000,00 

?0.000,00 

ao.000,00 

20.000,66 

ro.000,00 

so.000,00 

50.000,00 

Construção quarto p/(barraç~) ordenha.Cr$ 40.000900 

Construçio de cochos •••••••••••••••••.cr$ a).000,00 

ln Sl.DO S • • • • • o o • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • .cr$ 100 • 000 1 0 0 
H 

Mao de obra ••••••••••••••••••••••••••.cr$ 'XJ.000100 

Eventuais .; ••••••••••••••••••••••••••• .cr$ 50 .000100 

10 TAL 1• ; ••• .' .ciii 600.000100 

e) Os recursos liberados atravéz do PRODEC, seria corcedido por un 

prazo de 2(dois) anos, ficando à crit~io daquele fundo a cobra_a 

ça ou não de juros. Essa medida solu:ionaria o problema da Faze.2 

da, bem como daria m;.o de obra ao 1ndigena localizado nas proxi 

midades e naturalmente incentivaria o mesmo a produzir sua pró-• 
# pria agricultura e quam sabe, poderia ate receber un quantidade' 

de gado da fazenda para criar, cujo produto seria em seu benefL. 

cio com a devolução do que recebeu par 1.111 prazo estipulado·. 

f) A liberaçio de(21100.000,QO (CEM MIL GRUZElROS) parBlll'e.QUisiç~' 

de reprodutores bovinos, melhorando a qualidade do gado existJen 
te que~ de tipo sem valo~ valor neste Território. 

g) Como receite, ter!.amos a produ;io de agricultura, abate 

para a ~asa do indio desta Delegacia e pooulaç;o desta cidade, ' 
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a venda de leite e queijo, enfim tudo aquilo produzido na ~ea' 

da fazenda e comerciali- ado e fismalizado pele Adminsitraçâo das 
~ - 

to DR, em conjunto com o Administrador da Fazenda são MarcoJ. 
7 - Sendo es,as nossas sugestões e ponderações, temos 

; ; 
a cer.teza de que elgl.lrl fruto tera resultado satisfatório, uma vez que ten- 

cionamos colaborar de maneira efetiva com e Administrador daquela Fazenda, 

no sentido melhorar suas condições atuais. 

Ã vossa apreciação 

~a Vista(RR), 03 de Maio de 1978 
,,--.. 

-~ - ... '.•••··········- --- ..• 
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SEÇÃO PROTOCOLO E ARQUIVO 

TtJu.tO DE ANEXAÇÃO 
( 

Nesta da ta anexei o PROC.FUNAI/BSB/0063/78 e o 
PROC.FUNAI/BSB/4435/78 ao PROC.FUNAI/BSB/04255/76 por 
solicitação do DGO. 

BRASÍLIA,01.11.78 

r- 
J<:tifo 'l>r-rrh, d-,., ,C:.m,foJ 

Chefe Sc1,.f u P, •.. ,.... P"J . FUNA1 
,271/P. a •. v,;os 78 


