
MINISTm.IO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO .N[J~SIL 

FUNAI • 

1= FEITO POR NÓS " 

OF1GIO N2 557/D~L/lOa Díl/78 

Do : Deleg~do Regional da 10a DA 

Ao : Diretor do 000 

Assunto : Encaminhamento (faz) 

Senhor Diretor 

Para conhecimento de V.Se. ,enc.! 
minhemos em anexo resultado de sindicância efetuada na ~ea do PI BÔca 

da Mata de jurisdicação desta Delegacia, solicitando parecer desse De 

partamento e Procurado.ria Juridica, cujos docunento relacionamos: 

- Fotocópia Memo n2 28/PI 8Ôca da Mata 

- " " n2 33/PI Etiea da Mata 

Ofkio ng 09/PIBÔca da Mata 

Meno nrl 39/PI BÔCa da L1ata 
- •• 

- " 
n Parecer deste Delegacia 

Oficio n2 521./0EL/lOa DR/?8 ao IEDF 

Comunicação de Serviço ne 111/lOa D~/?8 

- - " - " , •.. 
- Copia Oeclaraçao Sr. FR~tlCIS~O VIEIRA 

li ti Sr. JJS~ CAAL03 SILVA 

r"> - n " Sr. AL TEMIR DA SILVA CAMPOS 

- 11 " Sr. F~ANCISSO FERrlEIAA VIAlii.'.\ 

••• n 11 Sr. DOMINGOS FELIX. OE LIMA 
, - li u Sr. MM:;IANO JOSE FURTADO 

- li n Sr. RAIW.UNJO ALV~S DE SOUZA - li li Sr. RAIMUN:JO GO:-lREA PINTO 

- " " SrG. CASSILDA B~TES CNWALHO 

- li ti Sr. AUGUSTO PERE14A DA SILVA 

" • Sr. BARNARDO ENEDINO rlIBEIFlü 

Ilomo. Sr. 
Dr. GEASON üA SILVA AL~S 
t.O. Diretor do DOO 
N E S TA 



n n TL&haua MARlO R08ERTO FLORES 

MINISTtRIO DO IMTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO ... FUNAI •• o BRASIL E FEITO POR NOS 
CONTINUAÇÃo 00 OF1GIO NR 55?/0EL/loa DR/7~ 

- CÓpia Informação Sr. MAR:IANO JOS~ FUílTADO 

,. 
- Grocris area OCl.,llada por posseiros 

1·; •• 1., r .. 
, • - • N • A - Copia Relator10 Comissao Sindicancio 

- FotocÓpia Of. DCRA/32/n9588/?8 ' \~ 
- CÓpia parecer Advogado nQ 61 

- n li li n2 02 

li Dflcio n2 588/DEL/lOa o~/?8 ao IEDF 

Contudo, fim possa esse Depreta 

mento ter conheciemento da real situação, temos a informar o seguinte: 
., 

l. Alguns desse posseiros, alem' 

de não estarP..m cadastrados no IN~~At vivem em situação pior Que o 1ndio; 

2. Segundo informaç:Ões, extra- • ( 

oficial, o Governo do Território de Roraima pretende criar uma ColÕnia Agr! i 

cola naquela localidade, abrangendo terras da Faz. S~o Marcos, bsm como • 

área do PI BÔca da Mata, havendo, inclusive, marcos de levantamento topogr;_ 

fico; 

3. Medidas de retirada em casos• 

isolados~ criar; problemas sacieis e politicos, principalmente na éooca' 

atual, pois segundo chegou ao nosso conhecimento aqueles posseiros j; cont! 

tam representaeies politicos deste Terri~rio• informando que~ FUNAI está• 

procedendo retirada dos mesmos, cujos resultado 

rêrcies, criando situações desagrad;veis para o 

., 
ja esperamos Quanto inter~~ 

indio, esta DelegaCie Regi2 

nal e imagem negativa para a FU~I; 

De modo,Que para uma solução ad~ 

quada e efetiva, evitando problemas de ordem social e palitice, somos de 

opini;o Que seja oficializado,o mais breve possivel e moda geral, as terras 
~ # A 

ind1genas deste Territorio, devendo o IN.:;RA adotar providenciad Quanto a 

discriminaç;o de outras ~eas para assentamento desses posseiros, bem como' 

soll.Ç;O definitiva da ~ea de Faz. sio Marcos, ne Qual existe centenes de• 
# ;. ' posseiros e fazendas antigas, estando algumas ate com titules definitivos. 

. ., 
Sugerimos, tambem, um estudo por • 

t~nicos do DGFC nesta regi~o, com a finalidade de informar 



MINISTtRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO fNDIO - FUNAI 
!' o BRASrL ~ FEIT~ ioR NÓS " / 

. · 4435/li t) 

CONTINUAÇÃO DO OF1;ID N'1 557/DEL/lOa Dtl/76 . k ~/ 
Administração Geral da FU'-'l, como esta Delegacia Regi:;.,. a si tuaç;:,o real 
em termos sÓcio- economico e antropolÓgicos, mostrando dessa forma camirtlos 

para soluções justas e concretas, apesar que consideramos importante e ur-' 

gente a regul~ização de suas terras e apoio economico pare que possam d esen ~ . - 
volver projetos agricolas, evitando assim tantos problemas de ordE:1!1 sociall 

modificando extremamente a situação atual. 

De qualquer modo, tentaremos solu - 
cionar esses problemas constantes de maneira pacifica, mas que consideramos 

medidas paliativas sem trazer nenhum resultado definitivo, apenas evitar, • 

at; não sei quando, atritos entre lndios, posseiros e fazendeiros. 

Esta nossa maneira de pensar e ã' 1 

agir tem cama finalidade usar a cosrincia diante da situação geral neste 

TerritÓrio, pois aQui sentimos a verdadeira realidade dos f'atos e o peso de 

nossa responsabilidade, ficando à cri t~rio desse Departamento quanto outras 
• N . • • 

orientaçoes, na certeza de estarmos sugerindo o mais viavel e racional, uma 

vez que as terras indlgenas mesmo como posse e independente de demarcaç;o • 

estio asseguradas pelo Art. 198 da Constituiç;o Federal, em favor dos indi- 

os. 

sio estas nossas sugestões, fican- 

do no aguardo de vosso pronciamento. 

Sirvo-me da oportunidade para apre - 
sentar a V.Sa. os protestos de meu profundo respeito. 

ONr.~/vlfm 



?i:El\'iORANDO 
li_g 2_8/P.I :BoM/78 

BoR Vista - RR 
~ 

, MINISTffiUO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO 

• FUNAI • 

Do Chefe do PoI Boca da r.1ata 

Em 26/07/78 

rUNAI 1/Jf lí ! r ro c . 

Ao Sro Delegado Regional da 10~ DR/Im?fAI 

Assunto Solicitação ( Faz ) 

11~ ····-·--· 

ffiTITUTO sd;~TAl 
··Pata I 1 __ 
eoo. @ @,) Vw j Y :t-G_ . 1 • Senhor Delegado, 

Estando a Comunidade Indígena deste Posto 
, construindo um cercado para racionalização da criação de gado' 
bovino, de propriedl:ide da neswao 

Fui procurado por seu representante, o-/ 
qual solicitou autorização, para demolição de uma casa aband~~ 
da, de propriedade de um ex-invasor da area indígena desta Malo' 
ca, por nome Raul-Sil~\;a ~a,-rê-sidêntê-mta Capital.o ·--··----- 

--- A qual esta desocupada a cerca de 03 anos, 
encontrando-se atualmente dentro do cercado que estão em fins de 
construção. 

Estando desta forma, impedindo o livre -/ 
trânsito,_ta.nto do ga.à.o como dos próprios indios, inclusive aca.- ____ - -·· - . . .... ·- ----·-----·--·- . . --------,- . 
rretando periBO de adidentes, devido a seu pess~mo es.t._ado de_con 
servaçao, .pOã:enao--desabar encima de - al~ _ __pessoa ou animaJ. - 

··- - ------Xpoiado nestes fatos, encaminho esta reén- 
vidicação desta Comunidade. 

Certo de vossa compreensão, subscrevo-me. 

p,.(_')TQ~CJL·:) 
,:. r 1.:JI · d\ n,, ; ; "/ a -r; ~ 1/. ;•"- . ' L. ,. --- ~,---- ··------·~··""- 

.,. - ~ ") ·. ' • -~ ,..: h ;:-, :- ' -, ! .. -- ) ,:' ~ ' '"Ir 
ri'~• 1 r,;; 

SAUDAÇÕES IIIDIGENI8TAS 

d(k ... M<xh iJ~ Ü1M iv1:NTt=:R - F UNA! 



li EILOEAN:DO 
N.O .33/1\ I ]3 .It/78 

J°'elo presente, e n caa.Lnho a v.s,., relatório 
r..aloC,l.S de Cur-í.cacu e Sc3.nta Rosa. 
conf'or s.e sol ici taçÕ.o feita pelo Dele r a do -! 

Substituto desta DR. 
Se nc1o s6 para o ii..01..,ento, subscre vo-(je. 

MN1 ER : FLJNAí 
PH,'J·j ~.GbbO 

11 •• _, .S_) ~ .. J.) 0 ~-Y~ .l =ti 
c.-•"1..._.,g,J .. .::_ .. P..~ - ~ 

~M e~º •. -N> ~"v,rc, ~ 

~n AtenciosaLent~, 

,~· Oé/hrh 
I 

SIOWACKI DE ASSIS 
Chefe 60 F.I Boca da Kata 

r: 



IIINl&TtlUO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO • FUNAI 
lOt DEJ~JACIA B~rlüNAL 
ros, O I1~ .•. 1IG1''.HA bO~;A DA }LATA 

' 

E11 25/08/78 

Ao Sr. Dele~ado Eerion,l a~ 101.. DH. 

RELATOhIC 

Assunto: Visita as !dlocas de Curica2a e 84nta Rosa. 

Tendo aeou í.dc até us J:'Uloc~s de Curicaca e Santa Rosa' J'/ ' ' 

de// 
I I 

área de :rresente atrjto entre indios e :posseiro, na pessoa 

sr. Francisco Pl&cido Teixeira. 
O qual o cupa cu seja utiliza áreas de pas tage ns natu-/ 

rais, vizinhas as ref .. ridas ~alocas, onde a anos ve~ criando g~ 

do, a reveli~ dos direitos dos indios sobre o usufruto exclusi 
vo d::is riquezas natu.r~is existentes n:.is terras por eles ocupa- 
das. 

/' 

O Lotivo da referida visita, prendeu-se a solicitaçio1 

verbal d o De Lag ado Subsritutói. da lCt D:R, aj.ó s haver recebido vi 
si ta do sr. Francisco. O gual c('-Áe ixou-s€ de que c~·rcas de ar ae.e 
que os indios iniciai a11 a construção, irão prejudicar sua ativi 
dade de criador, baj 9. visto o a.e an.o j.o asuã.r na área das referi 
das 1.alocas, ce r-ca de 1. 400 rPst- s , 

Desta forua, segui atê a ãrea, no dia 19 passado naco~ 
panbia do sr. Francisco e seu capataz. 

Ap6s fazer ut.a reuniÕ.o co11· o s inj ios, co11 a participa-/ 
ção dos tuxauas e de us. nus-e r o e xj res si vo de chefes ele f anã.L ia, 
cor a finalidade de 1 e van ta.r o pr ob l e a.a existente e pr o cur ar P2. 
ssiveis soluções. 

Os Lnâ í o s 1,.ostrar·1::1.11-se :irre .. .::iutiveis, quanto a continua- 
ção do trabalho j.o r eles Ln í c ãu âo , :r:·_?i~_i:a!?:r~~9:.~ .. ª~_qye _as~--~e_rcas 
ir;o_b~pefjcialos, na lid~ co1: su~E criações, haja visto possui - . . - - ------ - - - -- - --- --- ---~-- . --- -- -- -- 
rei: as cor:unidades, u1 nús.e r-o a:i-,roxil .:..do de 200 reses e_30 -/ -----------'----------~----------- 
equinos, que constante~ente deixaL a ~readas Lalocas, deslocan ------- -------- ----- ----- -- 
do-se j.a ra cauj.o s ocupados :r:or outros ;,osseiros, s.u í. tas vê ze s ' 
d°isai:,:re~-;~do ou ã.fticul t.a nd o s·~; l ocaliza~ão. ------· - 
-----------As-referi-das c e r cc.s , fec:1.=r:z-··i;i~- b~-;ueirÕes <1ue iool.§: 

r~o as ~a tatens utilizadas pelas crja~Ões dos indios, ae outra 
s oc~~adas por yosseiros. 

Quanto ao gado do sr. Fr~~cisco, o a.esao ser~ realtente 
3.tin- ido ~.t.l::3.s cercas, C.;J.S os inuios • c.·str-2.r-·:.ir-se propensos a ccnt. 



IIINISTtRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO • FUNAI 
continuação: 

tinue util izahdo as l ~rnt:1~· e ns da área; 11or riais us. ano. 
Tendo e11 v í c t a e sr. Pr:1ncü3co haver eru11re~it..!dO 3.0 s ' 

li 
// 

a ~ce::: tare,. uu novo ur-o r do coa o po::n.,,,iro, pur'a que o 1..rn11.o :...::on- 

intlios no ano passado, ceL ro]oa 
c.i.esse11: defender suas p l.un t.aç Õec, 
la oe<.1.sião. 

Penso ser ~u2t~1 l:'Lt,.1 re a nv r n.Jã caçao doo indios, 

de ar,J11..e f ar'pado , l'(.1r2. que I- u 
co nf c is.e ac or d o fin .ô o nuque-. 

ao usufruto excJusivo J_,e ~iquezus ~~l~s ~xistentes, 

l~st~:ens naturajs ~xist2n1e3 n~ irea. 

í]U€ \ 
co- 

no cuao 

O sr. Fr&nciocc ve~ ~ unos auferindo lucros fabulosos 
, criando ~ado sei;: Lnvc s t Lr -..ii:-ir.eiro e. cot.p r.: de t.e rr'a , forí.,a 

ç;o de 1astazenó etc. 
Port~nto suzirc que seja cr í a da ua.a coli.iss;;.o, para re 

ccnhe c í.s.e rrto in loco Jo.~ fatos apr-e re rrt zdc s , b et, COE!.O ;,ara ass~ 
S80I a:. e n t o dos i ndios, no ca s o de ser :i'ir;; e de us. novo acordo 
entre eles e o sr. Fr~ncjsco Plácido Teixeira. 

Se"ldo só .i,ara o a.oa.e n t.o , su.b~crevo-t.,e. 

A t.e ncd o sne.e n te. 

~·.FE/liW} 
SLOú ACKI DE A2SIS 

Cbcfe do P.I ~oca da lata 
/. 
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AIIXIS1'tRIO DO 1/1.TERJOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL no ÍNDIO - F UNA 1 

10~ DELEGACIA REGIONAL 

1 •• 

BOA VISTA ROitAH'iA •• 1 1;. 

cor.TINI CAÇÃO DE SERVI ço 

O DELEGADO REGIONAL DA 10§ (DECil~) DELEGACIA REGIONAL 
DA FUNDAÇÃO HACIONAL DO INDIO, no uso das atribuições que lhe conf!:_ 
re o Regimento Interno do DGO, e tendo em vista a delegação de compe 
tência outorgada ·pela Portaria n2 387/P, de OJ.08077; 

R e s o 1 v e: 

I - Designar os servidores JOSÉ GON 
DJl: LINS NETO, Chefe do Setor Administrativo e SI.OVIACKI 
DE ASSIS, Ohnf e d o P. I., Boca da La ta , que em companhia 
do Advogact,,, (;g,Ud:l)O 'N] IA!.;::::3 POll:;;,.e11 !;; :.;n.vA, c onnt í.tuj, 
,l'lllll 1)1fl/1. Comi.tHJnO p:nH:j,Jlun r,•i'J<, prJ1:11,jr{), vorif':icar "Ln 
J. oc o" '1 rrt:>f:,·11 t~r.iuarle9 oc or-r- í.dn a nas ma Locan SAIT'.l:'A ROJA 
BOGA DA I.V.'111\, SOR.OCAIJ<..A e BA.NANAL, jurisdicionadas ao 

r 1.,:_ Po~to Indigena Bocc da .wa.ta. 

II - Seguirão na viatura Rural Willys, 
placa AE - 1290, conduzida pelo r1:otorista 11F11, CEZAR DA 
SILVA CA?.REIROº 

III - A precente Comunicação de Serviço 
entrará em vigor a parti:r desta dana, 

CIENTES: 

EtI: .1)_ 1 r 11 . !S>' 4S . r 
JY " .,7 

-- Boa Vista-RJ, 21 de Setembro 1978 

\ ~ ~ r' 
< - ..::;;;2..z:=.....Jeee ~ r: 1"7 J7 1....-1 .: 1 

SEHVI:JOR 

SL~VIDOR 
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MINISTtRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO fNDIO - FUNAI 

= ================ ·-=:111:==-===-=•= 

11.ma posse~ marcell esquerda da ~R 174, aproximadamente no Km. 955, 
cuja posse denoEina-se ~o~ Soceco, dico Sosseco, percuntado respo~ 
deu que explora a lrea h' 05 (cinco) anos, que à adquiri• de Seba~ 
tião Teixeira, que tell por alcunha "Sabá ~od6", que não poss11.i ca 
dastro fornecido pelo INCRA, que a área mede 400 mts. de frente,/ 
que não sabe precisar a metráceu. de fundo, que por iniciativa pró 
pria derrubou cerca de 7,5 bac., que quando se instalou no local, 
ali encontrou uma capoeira de 22 hac., a qual, veE aproveitando p~ 
ra o plantio de capim, que, não pretende fazer derrubadas no pre-• 
sente ano; que não possui autorização do l~DF para o des11ate, que 
teE conheciEento de que a área é patriEônio da União, reservada / ·- - --------------- ··- ··--·------- - -- --· 
aos indicenas, que utiliza a 1rea exclusiva~ente coll a finalidade/ 
airicola, que pretende per1ianecer na posse da área, não poss•indo' 
qualquer plano visando aliena-lá, que na posse mora~ um casal in-/ 
dicena que trabalha para o declarante; o qual possui 07-{eete) f1- 

~.'lbos (oe indicenas), que possui na irea apossada v11a roça de 05 / 
___.r-. ~~- - (cinco) hac., plantadas co11 11acacheira e capim, u~ cercado de ara 

/·";_ ... -___, Sie farpa.do, onde u til i zoll 08 (oito) rolos de ar aee farpado, V.lla e.! 
sa de taipa, coberta de palha, com 06 (seis)) coEodos, UE curral• 

Aos vinte e seis dias do ~es de setembro de 
1978, na localidade de propriedade do cabo Dllarte, pr6x111a a ponte 
sobre o rio Surumu, a ·comissão constit•ida pela C~muniaação de Se~ 
viço n2. lll/lOtDR/78, passou a ouvir FRANCISCO.VIEIRA, bras.ileiro 
natural do Rio Grande do Norte, casado, acricultor, o qial situoll/ 

~ 

para o cado, construido de ~adeira bruta, UE po~ar com árvores, d,! 
co, u~ po~ar co~ cajueiros, laranjeiras, li~oeiros etc ••• , que, o 
dnico be~ que o declarante possui ê a· referida !rea, que atualmente 
o declarante não trabalha e~ atividade acricola, que pretende se e~ 
t~belecer na localidade pr6ximo a ponte sobre o rio Suruma, abrindo 
u~ pequeno co~~rcio horteleiro. Nada ~ais havendo a declarar, asai 
a presente e~ tree (03) vias de icual teor. 

/'p Ponte sobre o Rio Surulill, 26 de ·-sete111bro de 1978 

~ (M lo r/a·&: Iler.< 
FRANCISCO VJEIRA ... 

- --· 



- -, 
l 

MINISTtRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL 00 fNDIO - FUNAI 

SLOWACKI DE ASSIS 
t \\ l c:: \ _\ i&v:1- \:.,.., ~.\ ·,:\-ç,, ..... ),s_ i:!<,'Q__ - i \-....·- 

\ G~R~DO NlLAi.ES F • E SILVA 



•• O t.RASIL L ! ~!TO POR NÓS •• 
MINISTf:RIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO f NDIO - FUNAI 

TERlO Dt DECLARAÇÃO 

Aos vinte e seis dtae do mee de eete~bro de 
1.97b, ao Km. 950 da ~R 174, presante a Co~issão, conetitllida' 
pela Comunicação de Serviço 02. 111/l.O•.DR/78, foi o•vido o sr. 
JOSE C:\RLOS SILVA, brasileiro, solteiro, &&ricul tor, que disse/ 

ser possuidor de uma área de t•rra com 800 mts. de frente, para 
a ~R 174, com 2.000 •te. de fundos, que a lrea não se encontra• 
cercada, que é morador nessa localidade, que reside no loca1 Ri 
aproximada~ente 10 meses, que não possui cadastro junto ao INURA 
que a área deematada 6 de 10 hectares, atê a presente data, que 
projeta derrubar 11ais 05 (cinco) hae , , coe a finalida:·ie de a1- 
~entar suas plantações, que não possui autorização do ~DF para 
o des~atamento, Eaie, q•e pretende adq•iri-las breve~ente, q•e 
o•v1• dizer q•e a terra 6 patri11~nio dos 1ndios, ~as~ q•e na d• 

-- - ··-·-··· - - -- --- ···--·--·---~-- 
~1âa -continllá--ã·--exi;lorà~la-,-- q•e utiliza & terra para plantar C,!; 

pim é explorar-à a~ricllllt.r~ eE peq•enas proporções, q•e, adq•! 
ri• a posee de Sebastião Cast6d1o, o ,\l&.l reside e11 ~oa Vista/ 
•à r~a Ajuricaba e/nQ., qae pretende permanecer na posse da te~ 
ra, não poss•indo para o llOllento qulqaer :projeto para alienala 

qae, o inico ~orador da posse é o declarante, q•e, as benfeitó 
rias coEpreendem: várias fr•teirae, •ma roça co~ 04 hac., li.E / 

~apinzal de 2,5 hac., e •~a cas, de taipa coEberta de pa1ha, d! 
co, coberta de palha, qae no territ6rio de Roraima o declarante 
possai apenas as benfeitorias co~preendidas nesta posse, q•e no 
Estado do Pará, poesai u~ is6vel de 200 mts. de frente p/ 1000 
~etros de f•ndos, onde cultiva pi~enta do reino, qae nada mais' 
havendo a declarar, assina as, di,o, a presente Declaração e• 
03 (tres) vias de i~aa1 teor. 

~oca da »ata, 26 de setembro de 1.978 

k (>.OA[~ c,.Jf{yz 
2· JOSE CARLOS SILVA 

JOSE GONDJB LlNS NETO 

A~·rs wt2 
SLOWACKI DE ASSIS 

\;,w.L~ Ç:~-.Jl~- 
~RARDO W.FONSECA E SILVA 
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FUNDAÇÃO NACIONAL DO fNDIO • FUNAI 

Aos ~inte e sete dias do 
l\l&"&r denominado Industrial,localizado 
à •arcem esquerda da ~R 174, a Co•1esão 
ção de Serviço na 111/l.Ot DR/78, passoa 

mee de setembro de 
aproximadamente no km 952, 
conetituida pela Comunica-/ 
a ouvir o sr. Altem1r da 

Silva Ca~pos, posseiro do referido looal, que percuntado, respondeu 
que situou a referida posse a aproximadamente 03 anos e· 06 meses , 
atrav6s da compra do direito de posse de 03 oatros posseiros, co-/ 
nhecidoe pelos nomes de »IGUEL ~ARANHENSE, ARAUJO DE TAL i ainda um 
individuo conhecido pela alcunha de VAQUEIRO, que possue Cadastro• 
da referida posse, expedido pelo INCRA •~ 1975, que a lieã·- t·ein c8r- --. ------ -- - - -·-- - - .. - -·- -- - --·---- - - . - 
ca de 900 metros de frente, que a metracem de fundos ê desconhecida 
, que a l.rea desmatada ê de aproxi~adamente 95 hectaree, que parte• 
da lrea des~atada foi autorizada pelo I~DF, que at6 o momento não• 
--·---------- - --·-- --- - ---------- ----- . -- --- ---- - - - . 
cocito• realizar novo desmatamento, que caso decida proceder a no- 
vo desmatamento, solicitara autorização junto ao I~DF para tal, que 
na ocasião e12 que adquiriu a referida posse, ~~- .~ra d~ s~u co_nhec_! 
11ento, que a mesma estava localizada em ,rea lndicena, que ~tiliza' ...._._ - - - -- 
1ndioe nos trabalhos desenvolvidos e12 sua posse, os quais recebem' -- por diárias de serviço, que a ~ricllltura ê a ~nica atividade de9en 
-----· - - 
volvida na posse, que possue plantados cerca de 152.000 ( cento e 

(
~incoenta • dois m11)p6s de caf6 na 6.rea, que existe~ no local cer- 

1 ca de 750 1112oeiroe, 9.500 pia de cajú, 3.500 bananeiras, 10.000 -/ 
,,,,, ' ,' 

/ abaca.xizeiros, llll 11andiocal de apro:xi11ada1.ente ~00.000 ( quinhentas 
// - /· 11il)covae ~ •ma plantaçao de milho com colheita previeta para 1.000 

( HUI! •11) sacas e ainda ans 20 pês de cacau, que possue cerca de 
200.000 ( dazentae mil) mudas de cafê, •~ canteiros, que em sua-/ 
posse residem apenas os trabalhadores, sendo que ele reside na casa 
de seu so~ro, que poeeue u~a posse nas pro:xi~idadea, que pretende • 
construir uma casa eE sua posse para fixar reeidlncia, que existem' 
no local 03 barracões cobertos de palha ee~ paredes, que não poesue 
cercas de ara~e farpado em sua posse, que &1612 desta posse, tem 1111 

im6vel urbano na cidade de ~oa Vista - RR, UEa caminhonete C-10 Che 
vrolett e ainda USJ caminhão marca 1113 ~ercedea ~enz ano 1974, que• 
•t111zou emprieti~os bancários, para deemata~ento de 25 hectares no 
valor de Cri 37.000,00 ( Trinta e Sete kil. Crazeiros ), que ainda-/ 
não saldou sua divida junto a entidade bancária, ~a~ do ~ras11 s.A 

4~ r~ 4'é( )r/ &a_ ~/B-? :, 4"'""ú'' cont ••• 
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Continuação. 

Nada mais havendo a declarar, firmo a presente em tree ( 
de icual teor. 

Industrial, 2:7 de setembro de 1978. 

aoss cfoNbrir r.rss NETO 
• ' l 
\ 1 . 

(! \ ; 1 

L\~~t-~ · nr- fJkiVJ· 
SLOWACKI DE ASSIS 

GERARDO WlLAlIBS F. E SILVA 
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Aos 26.09.78, ~R 174,K• 955,' 
Francisco Ferreira Viana,brasileiro, solteiro, profissão a~ricv.Itor, 
residente nesta localidade, per,untado pelo nome do posseiro que si 

tuou este local, r~epondeu que fo1 o s~nhór Dacio de Tal, eub-cere! 
te do ~anco da A•azonia1 em ~oa Vista, o qual trabalha com a terra• 
há aprosimada~ente dois anos, que não sabe dizer se a terra estaca- 

~ -- -------- -~ - - . . - 
dastrada no INCRA, que nao sabe prec1zar ·o ~otal da área,•ais, por• 
ouvir dizer sabe que a •esma possue oitocentos metros de frente, q•• 
a lrea des•atada até a presente data ê de aproximada•ente trinta bec .•.. 
tares, que Dão sabe infor~ar se Dacio ~rojeta derrubar novas arvores 

, que Dão poesue autorização do I~DF para deeaatamento, que desde-/ 
que~ encontra na lrea não procedeu a derrubada de arvores, que a 
roça da posse foi plantada numa lrea utilizada pelo posseiro antece 
ssor sr. zemica Mota, que tem conhecimento de que a posse localiza - -- - . 
~e ••'-reada reserva indi,ena, que a única atividade desenvolvida' 
ê air1cola, q•e Dac1o não pretende vender a posse, que o único mora 

dor da poe•e ê o declarante, que por ouvir dizer tomou conhecimento• 
de que Dacio possue outros bens 1m6veie, que alé~ de desenvolver ati 

vidades acr1colas Dacio é sub-cerente do ~anco da A•azonia s.A., ' 
a,~ucia de ~oa Vista, que poeeue como benfeitoria u~a cerca medindo' 
oitocentos metros de frente, que as laterais e os fundos Dão possu~ 
• cerca, que e~iste na posse alcumas arvores frutiferas, laranjei 
ras, jaqueiras, bananeiras, abacaxis, que a posse possua uma casa• 

de taipa coberta de palha cos apenas u• comodo, per&untado se que -- 
ri a acrescentar al~uma declaração respondeu que não. 

~oa Vista, 26 de Setembro de 1978. 

PhANClSCO F~'RR~lRA VIANA 

LINS NETO 

til,OWACKI DE AS~IS 

GERAHVO WILAKES FON~ECA E SILVA 
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Aos vinte e seis dias domes de setembro de 
1978, no local Morada Bova, eit11&do na ~R 174, Km. 953, no seD 
tido ~oa Vista/!V 8, a Co~issão constituida pela Comunicação de 
Serviço no. lll/l.O•.DR/78, passou a ouvir o Sr. DO~JNGOS FELIX/ 
de LI~A, que per~untado respondeu: Que, ê leciti110 possuidor • 
dae benfeitorias existentes no local, tais como: uma roça com 
08 (oito) hac., onde cultiva bananeiras, 11andioca, c~f6, di=o / 
milho, arroz etc ••• , que reside no local com sua mulher ~ARIA • 
J_ALCIRA DA SILVA, .~~~ia l.:.acu:1, ~~li que11 c~_it.U:1~_ -11~ _p.role ./ 
de 07 (sete) filhos, que Eora na localidade à há aproxiliada~en- ---·- ~- --· -· -- - -- 
te 08 {oito) anos, que foi o priEeiro morador, que não possui/ 
cadastro junto ao INCRA, que, a sua lrea 11ede 260 11te. de fren- --. -- - 
te para a rodovia, que não sabe precisar a ~etra~e~ lateral é' 
de fundo, que, já desEatou 25 hac. da 6.rea, que, pretende deem~ 
tar mais 4,5 hac. para novos plantios, que, não possui autoriza 
çã~ do ]~DF para o desmate, que nunca requereu qualquer autori 
zação do lEDF, que tell conheci~ento de que a posse está situada 
e11 6.rea da reeer;a indi~ena de são ~coa, que, a única ativida - 
de ···desenvolvida na posse ê coe finalidade ~ri.cola, que não e~ 
ti e~ sua co~itação alienar a posse, que moraE, atualmente, 10/ 
(dez)peesoae na ~orada Nova, que alêm da roça, o declarante tem 
co110 benfei t6rie. una caaa de paredes 1,istas de tabuas e pachiú 
ba, coberta de palha, com 02 (dois) côEodos, pr6xi~o à casa, e 
xisteE três (03) barrações cobertos de palha para criações e d~ 
p6sito de le:uLes, que os bens acima descritos aio os 6nicoe / 

o declarante, que, sua pr~fiesão 6 ~ricultor, não• 
exercendo/q~~-~fe~_~tividade alêr:. desta. Nada mais haven- 
do a dec{a:r/i~)~ eo o, dii'õ a presente elli tree ( 03) vias de / 

'-. t,:~"j Korada l'l~va, 26 de e~tedeo de ~978 
D OJ:Y1h'1~ ~ t..,,,(/1,,-YJ 

- -~~..Kf,E fssi-$1.~ ) DO INGOS FELIX DE LIL.A 
Ç/\.~>\L: ij -~~<-C:.\.C~~= L.~ - 
ERARDO VilL.ilES FONSECA E SILVA 
\ 
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A<Bvinte e seis dias do mee desetembro de 1978, 
à 11arcem esqaerda da ~R 174, sentido ~oa Vista/Santa HeleEa-Venez•ela 

aproximadamente no K11. 954, no lll&'ar deaominado "Si tio Caninha Verde" 

a Co11iesão const1t•1da pela Comunicação de Serviço nº. 111/lOªDR/ 78, 
passov. a ouvir I..AECIANO '-'OS:!: FURTADO, brasileiro, natlll"al do Maranhão 

casado, a:ric\lltor, residente na localidade, que per~untado, passo..// 

à responder o ee.r\linte: Qu.e si t•ov. a posse lll apro:xisada1111te Cli ( se 
is )anos, q\le, não poesai cadastro do INCRA, mas que já deu entrada ao 

1:_~_queri11ento, nàq\lele Insti tu.to, qae sabe -dizer qlle a frente do s te!:, 
reno mede 360 (trezentos e sessenta)metros, que as medidas laterais e 
de fundo não sabe precisar, que já desmatoa aproxi~adamente 15 bac. / 

que, sobre a lrea desmatada cultiva plantações de arroz, milho, man-• 

dioca, banana etc~ •• , q•e, para à:ricultara, utiliza cerca de 5,5 ha~ 
da área des~atada, q•e o restante da área dematada é e~preC"ada para a 

plantação de capim, q•e, qu.anto a devastação de OQtras áreas tado de 

penderá de recursos qte o declarante pleiteará j~nto aos bancos em/ -- . --- 

~ºªVista~ de~ais or&ãos de aseisttncia à a~ricultura, caso não obt~ 
nh~·-;e~-~~~s necessários, à exploração, o declarante plantará sobre a 
capoeira existente na posse, q•e, não pessai autorização do I~DF para 
realizar des1:at.4-.ento na área, que , qu.ando checo• ne~-t~- loc·âl.· em.-1972 

~~~~- ~árias árvores, onde, di~o, partindo então 1,ara c\Ü tivar à 
terra, de 1.972 e~ diante o declarante não ~ais derrubou qualquer ár 

vore, que a única atividade desenvolvida na posse~ a aC'ricola, fora/ 

~esta possui apenas capinzais, que foi o pri~eiro ocupante do local,' 
~ue pretende continuar à explorar a posse, que, não possui qualquer/ 

J projeto para alien~la nu~ f~tu..l:o pr6:ximo, que, o 6nico ~orador da lo 

~ calidade ~ o declarante, que além das benfeit6rias aci~a citadas, o 
~--------declarante está construindo um rancho coberto de zinco, o q\le poseibi •.. 

litará trazer sua ~ulher e 04 U(quatro) filhos, q•e moram no Maranhão 
e que assim passaram a residir co~ o Declarante neste local, que não• 
possui outros bens além das benfeitorias constantes da posse, q•e a 
6nica profissio que o declarante exerce é a de a:ricultor. Nada mais 

03 (tres) vias de i=u.a.l te- çvendo à declarar, assino o 1•reeente u 

cont ••• 
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03 {tres) vias de 1c\l&l. teor. 

Sitio Caninlaa Verde, 26 de setembro de l.978 

('. 

\ 1 

' \« .t ij 5Ç'4=.-,_ ~ t\ - 
~ GERAP.DO WlLAl..r;S F • E SILVA 
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Aoe vinte• ae1s dias domes de setembro de 1978, 
k marcem esquerda da ~R 174, seotido Boa Vista/ ~V8, aproximada-/ 
_mente DO K• 955, DO l~ar denominado Iraplll, a Comissão constitv.1- 
da pela Comunicação de Serviço no 111/l.OD DR/18, passo~ a ouvir • 
RàDlUNDA ALVES DE SOUZA, brasileira, aatural do :.;.araDhão, casada' 
domêstica, moradora ao local•• companhia de seu marido, FRANCISCO 
JOÃO DE SOUZA, que 6 proprietario de uma mercearia ao local, que o 
toeauidor do l~ar denoEinado Irap-.1 6 o sr. CllLBDOH DE TAL, ~e- 
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tordo DITRAN em ~oa Vista, qae a declarante e seu •ar1do trabalh~ 
• para CELEDON, que a.ão sabe 1nforll&%' ha quanto tempo a posse foi• 
adqairida, bem como se possue cadastro da terra junto ao INCRA, • 
sabe 1nforliar que antes de CEI.EDON era possuidor da terra SE:BASTI 
ÃO CUSTODIO DE SOUZA, que a posse possui U,11& área de 800 m X 3.000 
m, qu..~ a 6.rea desmatada ê de aproxi~ada~ente 60 hectares, q•e -/ 
por ouvir dizer sabe inforl'.lar que CELC:OON aproveitara a 6.rea ja -/ 
des~atada para novos çlantios, que não sabe 1nforll&r se o possui-/ 
dor indireto possui aatorização do ~DF para des~atar a área, que• 
Pâ.o sabe inf'or~ar ee CELEDON tem conheci~ento que a área pertence 
a Reserva Indicena, que as p1antaçÕes existentes restr1&en-ee a-/ 
a1,uEae fruteiras não exploradas comerc1al•ente, que co~ exeção à/ 
dae rereridas plantações existe na poeee apenas lUia casa de made;!r 

ra coberta de zinco,ooa q11&tro C~l'.lados,q•e Da citada casa existe •• 
comercio Jnde são Tendidos produtos de primeira necessidade. Rãda 
baven do air~ declarar, 

!; iijf:_çd.~ de setembro de 1.978 

/ _/ 'X.~~*~ 
RAD.'UNDA ALVES DE SOÚZA 

Declarante 

RARDO WILAJIBS FONSECA E SILVA 

\ 
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Aos vinta e seis dias domes de sejembro de 
1.978, no Km. 955 da ~R 174, sentido ~.Vist~V 8, presentes a 
Comissão constituida pela Co11unicação uQ. lll/l.O@DR/78, que pas 
sou à ouvir o Sr. RAI~UNDO CORREA PINTO, brasileiro, casado, •• / 
cricultor, residente na localidade supra, que percuntado disse:• 
que é possuidor da localidade seu cenro Telci11ar Kota de Olivei 
ra, o qu.a.l reside na escola do ~V 8, onde ê professor do crapo / 
~ocal (CasimfrÕ de Ab;;~), qae Telcimar explora a p~sse há apro 
ximadamente 05 (cinco) anos, que compro~ a posse do, dico de -..m 

senhor conhecido por "Sabá Joinha'', que não sabe informar se o ' 
poseaidor cadastro• a terra junto ao INCRA, que não sabe informar 
-·· - --- ~- ª ,rea total da posse, que a área desmatada ê de aproximada~ente 
08 {oito) hac., qae para este ano, não pretende derrubar ~ata I/ 
vircem, uma vez que pretende utilizar a capoeira existente, que 
não sabe informar se Telci~ar possui autortzação do I~DF para / 
---·-·· 
desmatar a ,rea, q•e seu cenro tem conhecimento de q•e a posse• 
~atá localizada de~tro de irea Jnd!cena, que a lnica atividade/ 
desenvolvida é a acricola, que Telcimar não pretende alienar o 
im6vel, que na localidade moram 04 (quatro) pessoas, o declaran 
te, sua esposa, u~ neto é a eEpre=ada, que alim das plantações/ 
de milho, feijão, banana, caf6, cana-de-açúcar, macaxeira etc ••• , 
que ocupam aproximadamente 02 {dois) hac. da área, possui como/ 
·benfeit6ria u~a casa mista de alvenaria é adobê, coberta de pa-' 
de •bim transado, piso de cimento, com 04 clodos, sendo a cozi-/ 
nha coberta de zinco, mais u~ barracão de palJa de anajl, sem p~ 
redes, que percuntado se havia ~ais alcu~a coisa a declarar, res 
pendeu que não, demos por encerrada a presente que Tai ass~nada' 
pelo declarante e pelos membros da co~issão e11 tre {03) vias de/ 

955- ~R-174, 

~ 

26 de setembro de 1978 

º\ 
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Aos 26 dias do mee de setembro de 1978, 
no lucar denominado Kacarea, no Km 957 da !R 174, sentido !oa Vis 
ta/ !V8 à marcem direita, CASSILDA !ENTES CARVAIJIO, brasileira, • 
natural do estado do Pará, casada, acricultora, residente nesta l~ 
calidade, percuntada pelos membros da Comissão constituida pela Co - municação de Serviço nR 111/10• DR/78, responde• que seu cenro -/ 
JOSE ENO CARNEIRO, possui uma área de terra à marcem eeqverda da• 
rodovia !R 174, localizada pr6xima desta localidade, qae Carneiro' 
não reside no local, que o mesmo não utiliza a terra para planta-/ 
çÕes, que por este motivo Carneiro entrecou a citada terra aos 
dados da declarante para que a utiliza-se como entendease, que 
declarante ~antém no local uma roça de mandioca 4,5 hectares, 
uma roça de banana de 4,5 hectares, um milharal de 1 hectare 

cui - 
a ' 

e 
ainda um~ pequena quantidade de p~s de caf6, que no local existe• 
uma casa de paredes de madeira bI'\lta, coberta de palha, que no 1~ 
cal mora um trabalhador braçal conhecido por ~anoel de Tal "indio" -··-- -----~ - - ------- 
~acuxi, juntamente com sua mulher e filhos, que Carneiro se insta- 
lou na localidade 1t.a aproximadamente oito anos, que adquiriu a te 
rra de um 1ndio que vivia no local,que a posse mede 300 metros de' 
frente por uma medida de fundos que a declarante não sabe precizar 
, que a lrea desmatada compreende a totalidade da frente do terre 
no at~ as marcens do i&arapê Sorocaima, que para o corrente ano-/ 
não existe projeto de derrubada uma vez que a área encontra-se pr~ 
ticamente desmatada em sua totalidade, que 4 posse em referencia• 
não 6 cadaet.!'Jl<!~ _QQ _JliC:B.-4 secundo seu conhecimento, que Carneiro• ------- - ------- ------------------- ------------- 
t~ll- conh~ci~e~to _ de __ q~_!___~_~e_a --~~ta l:~_c:_altzada ~m ár_~_a __ J_~_d~,~-~-~- CO,! 
peeendida nos limites da Colonia Acr1cola são ~arcos, que a ~ricul - . - - -- -- 
tura ê a 6nica atividade desenvolvida na área, que Carneiro preten- 
de continuar na área, que Carneiro reside em Eoa Vista na avenida' 
Capitão Julio ~ezerra no bairro de Aparecida, onde ê proprietario • 
deu~ conjunto de 13 casas, taEb~m conhecido como Vila Jequ•, que • 
al~~ deete/s i~~v~is uma loja de confecções na avenida Jaime !raeil, 

~~ec, nada ~aia havendo a declarar assino a 
·res vias de i~ual teor. 

_.:.---·-V - • t;:fvf" - ~acaren,26 de setembro de 1978. 

,,4~'--N-tr-f.~ c~s~~~~~. 
,~~~··f't!~~-~r_LVA liY.VV}~ 
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~e 15130 bs. do dia 26 de setembro de 1978, 
no loc~l denomilla4o Novo ~ardis, K•.956 da ~R 174, Do sentido ~Qa / 
Vist~V 8, a Comiaeão constituida pela CS nO.lll/l.OtDR/78, passo•• 
a ouvir o Sr. AUGUSTO l·EREIRA DA SILVA, brasileiro, casado, ~r1cw.! 
tor, nataral de Roraima, per&untado passou a respondera Aue,: 4icO' 

' que, mora na lrea aproxi~adamente 11 (onze) anos, que a terra enCQ.! 
. .. . " 

tra-ee ca~-~-ªt?:!-~ª _j_un~o ao_!~-~~~--ª~~_ n_Q .03538818_2 _;_~~-- e11 __ ~~-~~-~ 74 ,~--"'- 
que vem efetuando anualmente o pa:;aEento dos 1~postos, que a poaea• 
"~ _!)~~!!-~-~-~-, --"iocalizada à 11arce11 esq•~rda da ~B 174, p~-~111l1 500X 
Xl.500 mts., que a 6.rea deamatada ê de 6 (aeia) hac., que não pre& 
tende realizar d~rrubadae este ano, que at6 a presente data, ~1nda1 

não requere• autorização do I11DF para deemate, _9.ue tem conhecimento 
- . - - - . . - ------· -- -- ------- -- - ~ -- ·-- -- . 

d~ q_ae ~ -~~-ª •nde si tuo11 sua posse 6 da Ieaerva Ind1cena • q•• faz 
parte da•co2en1a Acr!cola de são Karcoe", que, a inica atividade/ 
desenvolvida p~lo declarante Ia acricola, que foi o primeno, d1co' 
priEeiro morador do local• que Dão pensa em transferir a posse pa 
outro, que na posse Novo Jardi•, dico, Novo Destino, não existe• m,2 
radares, que o declarante reside coL eua m\llber eu~ filho na mar-/ 
,e~ direita da rodovia, no local Novo ~ardi•,•~ frente da posse N.2, 
vo Destino, que os lnicoe bens que poes~i o declarante são as dll&B' 

posses, que, a posse Novo Destino posa•i as d aecuintes benfeit6ri 
ae, •~ capinzal de 3,5 hac., -.m canavial de 1/4 de bac, um mandio-/ 
cal de 1/2 bac., ama cerca de ara~e de 2.000 ats., onde foram ••Pr!. 
~ados 16 (deseeeeie) rolos de arame farpado, que, o declarante vive 
exclueiva~ente da ~ricultura. Nada mais havendo a declarar, firmo• 
a pr ,·sente e11 03 ( tresO vias de icual teor. 

Novo Jardi~, 26 de setembro de 1.9$8 

'1tª1,i tc:Ae-&1.'tw. w-~Yr/rt: 
AUGUSTO l"EF.EIRA DA SILVA 

(Declarante) -a roco- 

Test~~)ln}:J.aat&f J) , ck~ 
"11//C\JI.A,C\ ' ~ ~ 
~AR.IA N TH CORREA DL ASSIS 

,uER.ARDO WIL.AKEI FONSECA E ~,lLVA 



Aos vinte e sete dias do ses de eetembro de 
1.978, na eêde do PI. B~ca da Mata, a Comissão constiiuida pela 
Comunicação de Serviço nQ. lll/l.Ot.DR/78, passou a ouvir o indio 
BERNARDO ENEDINO RI~EIRO, morador na Kaloca ~oca da 14ata, exer-/ 
cendo atualEente a função de Secretário do Tuoháua da referida/ 
»aloca, que per~untado, respondeu que pr6ximo às ~alocae que fo~ 
mama Aldeia, se instalou o fazendeiro Raul da Silva Lima, no a- ---- -- -··-------- 
no de l.963, que o referido fazendeiro, criava bovinoee mantinha 
uma roça·de aproxi~adamente 5,5 hac., durante todo esse tempo,/ 
at~ aiosot, di~o acosto de 1.978, Raul permaneceu co• as ben- • 
feitorias na área indicena, embora no ano de 1.874, dico 1974 , 
haja deichado a área, retirando o cado e abandonando uma olaria/ 
de sua propriedade, que tambêm funcionava pr6xima a Aldeia, por 
tanto, restou, abandonada uma casa de paredes mistas de taipa • 
alvenaria, coberta de zinco, com sete comodoe, maie •ma cara.cem/ 
ao lado, coberta de zinco, com instalações sanitárias ao fundo, 
entre as benfeitorias, abandonadas pelo anti~o posseiro, resto~/ 
am curral de madeiras rústicas e •m cercado de arame farpado co• 
mais de 600 (seissentos) metros de extensão, q~e checava ati a 
beira do rio Su.rum~, disse o declarante e para conlirmação desl.2, 
camo-noe atê o local das benfeitorias, onde constatamos se~e• / 
verdadeiras as afirEaçies, que as benfeitorias abandonadas enco~ 
travam-se em pessimo estado de conservação, sendo visivel que / 
por :t:'orça do abandono, já se percebe o des"llorona1:iento de paredes 
do im6vel, sequerexistindo portas e janelas no mesmo, assim tas 
bem co~o o teto que na atual situação~ totalmente inexistente, 
assi~, é que a Comunidade Indicena, achou por bem aproveitar o __ , 
arame do cercado, para fazer uma cerca para isolar ~m rebanho/ 

//~~ da comunidade, que constanteEente inca, di~o invadia sua roças, , , . 

o telhado do citado im6vel, que era de zinco, foi retirado e~/ 
proveitado na construção de u~a cantina, a cobertura de~~ cali 
nheiro e outras finalidades. 

... - . ,;. . - 
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contjnuação da declaração do 1nd1o ~ernardo Enedino 

cobertura de •m calinheiro e outras finalidades. Os ou.troe•- 
•teriaie da benfeitorias, foram utilizados para atender necessi 
dades prementes da Com~nidade. O declarante afirma que a.ão ho• 
ve nenhuma interfertncia de membros da FUNAl, mormente do Chefe' 
do PI. ~oca da »ata, ao sentido de que domassem tal rresolação, 
que a messa foi expontânea • to~ada apôs ouvida a maioria dos/ 
~oradores desta Aldeia. Nada mais havendo a declarar, firmo a 
presente em tres {03) vias de 1cual teor. 

/i 
/ 

Posto Indicena :!oca da Mata, 'Z7 de sete•bro de 
1.978 

~~$~ 
:!ERNARDO ENEDINO RI!EIRO (indio) 

deelarante - 

J oss GONDlN LINS NETO 

~ c,J," \r~~.,-,.._ Jt~ 
'GERARDO WIL.u;.ES FONSECA E SILVA 

SLOWACKI DE ASSIS 
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FUNA 1 

Esta Comissão ouviu o !ndio ~ARIO nO~ERTO FLORBS, 
Tuxaul da ~aloca Sorocaima, área de jurisdição do F.l ~oca da Kata, 
o qual J.,•ert:untado respondeu ha-.er nascido na laloca deu Araça, re-/1 

&ião do Amajari, interior deste territ6rio, casado co~ a india Pallla 
~ento de Flores, que da união do casal nasceram aeis filhos e cinco• 
netos, que o informante yeio para a ~aloca Sorocaima em 1940, ali-/ 
permanecendo por alcune anoa, depois ~udou-se para a Venezuela de-/ 
onde recressou e~ 19691 ap6e o que intecrou-se novamente na Comunid.1, 
de conetituida por indios Taurepans; que na Comunidade mora11 aproxi 
m~damente 50 ( Cincoenta) indioe, que com a abertura da ~R 174, ele ----· ·------ - . - - 
mentos brancos •civilizados" começara.11 a eer dico se instalar às-/ 
marcens da ~R, procedendo a derr~bada indiscriminada de ár•ores , 
plantando no local roçados e capinzais, ~e co11 __ ~ p~~ear ~~ teE.po -/ 
foi aumentando o número de posseiros, que os brancos não pedem auto . - 
rlzação da Comunidade para tanto, q~e a todo custo pretendei! confun- . . - - - ---- -- ------- - ----- -- . - --· --- --- . - 

dir os indios dizendo-lhes que a &rea ro1 adquirida por eles, que a --- -- .., - - 
terra esta ficando pouca, que estao se sentindo ilhados, que a tren ------------- ------ - -- - . -· ------- - - - . ---- - ------- - 
te da ~Resta praticamente tomada, sobrando-lhes Ulla faixa inferior• 
a 500 11t ( quinhentos ), que vi~e~ da a.cricultura, caça e pesca, que 
a caça encontra-se em e~tin~ão, que os Civilizados•, abatem caçae em -------- -- 
suas terras se~ autorização da Comunidade, que entre os caçadores - --- -- . -~ - --- . -- ------ --------- -- . -- -- - -- - - -- -· 
encontran-ee _ 11111 t ~res _ do __ 3; FEP --· 20 _ :e~F; per~untado sobre as solu-1 
çÕes que tinha a apresentar, ree~ondeu, que eujere a retirada de t 
dos os poeeeiroe da ã.rea, que no l~ar ocu~ado pelos posseiros se - 
estabeleçam indios, e~bora estranhos a Comunidade, que quanto a áre 
~retendida pela Comunidade, o 1uxauá a6 podera ~ronunciar-se ap6n - 
ouvidos os Tuxauás das ~alocas Curicaca, Stt Rosa, ~oca da kata • ~ 
nanal, diz ainda o in!or1Lante que já_ -ª~~r~~. v.~r~-~~-- ~u.eaças i:or part 
de posseiros, que estas a~eaças aâo no sentido de retira-lo da ã.rea• 
-, 
e afasta lo para um outro local, juntamente com os de11a1s membros d -----. 
Comunidade, que a Comunidade poeeue um Catetu com motor à casol1na • 
que o infor~ante vem enfrentando dificuldades em adquirir a casolin 
}ara a manutenção da cituda maquina, WDJ vez que os acentee da P. F 
deral, destacados no ~V 8 ulti~amente vee~ ne~ando-ee a autorizar' 
paes~em de caeolina mesmo em pequena quantidade• 
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R E l, A T ô H l O 

!sGunto: Verificar irrecularidadea ocorr11das nas kalocae Santa 
Hosa, Curicaca, ~oca 4a ~ata, Sorooaima • !ananal, ja 
r1edic1onadae ao rosto lndicena ~oca da Lata/lO•.DR. 

Em atenção ao contido na Co~~nicação de S•L 
viço ao. lll/lo•.DR/16, de 21 d~ •etecbro de l.978, deslocou-••/ 
dia 24.09.78, de Boa Vista para o PI. Boca da~~. a Coaiesão • 
conetituida pelo Chefe do Setor Ad~iaia"U"ati•o da 10•.DB, JOS! 
G~>NlJlN Ll ;'3 ffBTO. o advo,-ado. GERARDO *l LALES FO~S:~CA E SILVA 

/ 

' que toras. ao encontro do Chefe do l-'I. :aoca da ~ata, SLOtiACKI DE 
AS":I s, para 1"erificar "iD loco" irrecularidades q11• ••• ocorrendo 
nas ~alooae C\U'icaoa, Santa Rosa, Sorocai~a, ~anall&l e !oca 4a ~~ 
ta, todas elas eob a Juriedição do PI. ~oca da ~a-ta. E• co~11- / 

11hia da Coa.ia são, ••.tui• UE fie cal do I!DP, sr. J?R .,.ffCl ~co AN'l'ENOR 
DAVl, e o Eotor1ata •F" do qaadro de pessoal da 10•.DR, CEZAR DA 
ar i.v- CA~~LlRO. 

Esta CoL1asão e a intecralidad• de aeua co~- 
1,on•atee, deslocou-se es. 24 da setembro 'º ano •• cueo, at6 o 
local denoa1nado Sitio Santo An\onio, de pro~rie4a4• de ~0st Dh 
sou:1, poeeeiro, localizado nae prox1~14adee do PI. ~ooa 4a ka~, 
co~ a finalidade de ouYi-lo sobre derrubada de lrvorea de lei / 
(cedro), Da ,reade atuação doa !ndio& da CoEunidade de ~oca 4a 
l.:ata, oonfors.e Oficio a9. 06/l'I .Boc:a da .lata/78, de 18.08.78, ao 
q •• l co~unica1'& qu~ o sr. ~os~ haT1a extraido é 'trane~ortado /: 

1 

at6 eua poeee, as sarc~ne da !R 174, 32 pranchas de cedro, aed1D-: 
do e•• de ex~ees\U'a por 2~t•. de cos~r1senio e ainda 5 torae de; 
25 cs , de dia1.etro, por 2 Letroe de co1.1-ria.ento, sendo q•• o eh•- ·, 

-\. te do r1:ferido l oeto lod1cena, en,ioa, - na meeaa oi:iortllnidad• o : 
-~ 0!!.cio 11~. 07 /fl .~ocu da ~ata /78, ao a,cente de policia federal / 1 1 

~-em serviço no ~V 8, aolicitando proYidlnciae Do eentido 4• qae • / 
~/ foeee int.erdi tada a retirada 4a •ade ira para outro local, at6 · 

Coni ••• 
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o i;roaunciaK.ellto do Il.D:·, b•~ co~o do 4elecado da 10•.DR/rOKAI. 
Esta Coaiaeão qaando cheto• ao local não// 

eccor:atrou ~ost Di-' SOtiZA, 1111a ••• qll• o •. easo ••'taYa Yiajando para 
~oa V1•ta, e11undo informação de •&a eua filha. Qll&Dto a ••4•1r~ 
que, ••~undo 1nfor~aras oe lndios, encontrava-a~ depositada•• / 
UL barracão ao lado da rea1dinc1a, Dão foi encontrada por ••ta Co - ~issão, que, ~o~e apenae constatar yeet1c1o• da seeaa, ta1• oo•o, 
ae cus'taneirae dae torai:.'! serradas. O fiecal do 1,DP'. diante a 
auslncia de ~ cst lJ:· SOUZA, não 1·ode ir at~ o local onde forami de_! 
rubadas ao lrvoree. Apesar dessa Co~ieeão tentar vor Ylriae ye_/ 
a••, loc~li&ar o intr~tor, todas as peesoae ~er,untadas tora11 va~ 
air.ee ea infora,ar que o aics•o encont.rc1Y'--ee em ~oa Vieta, por •• 
te 1.otivo, a Co1t:iseão teye seu. trabalho prejudictàdO, 11t1ioeD1b111- 
'tad.a que foi de loctllizar o infra'\or • a madeira •.. Ti•••o•, i-or • 
intersêdio do 1ndio .Bernardo fn~àino Ribeiro, a noticia de q•• 
a r.adt:-ira foi trans;,ortada rara .Boa Vista, que a a.•11 •.• a foi objeto 
de rateio entre ~03t ~ ~OUZA, eeu filho jAULO vE JOUZA • D0~lN-/ 

co.. FEllX. 
Face ao exposto. eucer1Loa ao titular deeta, 

di~o, desea DR, eeja& to~adae medida• de caraci,r policial, ao: 

eentido de localizar o infrator. para qae preste dei,o1Hoto aobre ; 
o abate de lrvorea na lrea de jlll'iadiçâo do iI. ~~ea da ~a~, /: 
orortllD.1dad• e• que ee to1;arl as sed1dae cabiveie. ____: 

Dando continuidade ao••• trabalho, eeta Co 
•ieaão deelocou-se DO dia 25 de eeteEbro do aao es ou.rao, ela •Ide 
do Fl • .!oca da ~ata, at! a e'de da Fasenda ~1lacr••, local1sada / 
na ~&rCé~ esquerda da ~P. 174, no sentido 8oa Vista/ ~V 8, para• 
a-.ericuar o probles.a e:xis"tente entre o Jlo••e1ro Fh.ANClSCC FLlCIOO 
T·TX, lEA • ae Co~unicladee lnàicenae õa l.alooae Curicaca • Saata / 

~ r-(, .. 
., ' 

cont ••• 
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Roea. E• 11 obeiando, fo~os recebidos pelo capataz da fazenda,sr. 
R~ll.:UNOO CHlSTOVÃO DA SII,C, di,:o SlLVA, q\le. intorao• a esta Co•1• - são q•• sev. t,a trão Tiajarl para são 1 aulo-Sl, onde J>01n1111.i reaidl11- 
cia, ier,untado reaponde~ que FRANCISCO lJACIDO recebeu a Faseada/ 
.li.ilacr•a como herança de aeu aocro EilAS l.ADl:.lRO, h' ar,ro~11aad&E!D 
\e 6 (oito) aaoe, q\le EIIAS ~AD;~lhO a co1.1,ro11 de ETRT() ~RA<)IL, I• 
q11e .!EN1'0 Jn<A:)lL e1 tao•-a es 19 22, qa• a terra 6 cadaotrada ao IN 
CRA, que a '1-•a JOadaetrada f de 20.000 (•inte mil) Hac., que FL1- 
ClDJ possui •~a outra fazenda 4o lado direito da ~R 174, que con-/ 
fronta na ~arte da frente cosa fazenda lil&.l'r•e, não sabendo o• 
declarante indo, dico infor~ar a área da fazenda, que ta~b,~ é co 
nhecida por fazenda l'araca111a, eabendo entretando, infor11.ar q1ae a 
1:~ J•Ol919\l1_ ~~~~etro no ., lN'lHA. l ercuntado sobre ae atividades / ·- . -· _., .- ------- --- 
acro F&Storis desenvolvidas na fazenda iil&Erea, disse que.a arri- 
culiara, de aubs1etlne1a, • que o cado é criado e~ f&Bt&l'ene ªª'!! 
raie; eobre ae b~nfe11oriae exiettntee nesta fazenda, dieee haver/ 
•~ cercado de 1.000 (•11) ~etros na parte da frente que 4l f&ra a• 
~H 174, 2 que lá •~ietem 1.600 (hu• •11 e ee1acentoe) bo•inoa, doe 
quaie, 1.400 (buL ail e qllatroceutoa) paeta• aa área __ ~•- tor~o das 
)i.aloc~• Curicaca e Santa Roea. Sobre o deemata~ento, infor~ou qa• 

- - -- - -- -- - ·- 
• i:eferida fazenda poeeui C;1tpoa naturais_ de l,)&Bta:-ene e, que .; 
por eeee •otivo, 6 ineicnificante a quantia de lrvorea abatidae , 
~or q~aoto a acrioultlU'a • de •~beietlncia, in!orsou, taab6& qQe / 
•~iete \l&a caea de taipa, coberta depalha, co& iree (03) cóLo4oe, 
u~ b.xracâo coterto de 1alha, se5 }&redes,•~ barracão coberto de 
zinco, eea. paredee, u •. curral par a bezerros. c:obertoe de zinco, / 
cos fiee de ci•ento, quatro (04) carraie para o cado, •• xiqueiro• 
d~ Ladeira coberto de sinco, se~ ~aredes, lllla roça co~ plantaçÕee/ 
de arróz, feijão e •ilho, ~edindo 3 hac1 u~ bananal co• 3 hac.; / 
•~ po~ar co& laranjeiras, 11•e1ras, ~an,ueiras etc... Percuntado 
sobre o n6~ero de &oradores na fazenda, reepond•~ que existe •• !O 
tal 4e 05 (cinco) 1--easoae. Depo1e de recolh1doe eetes d~doa, p~a 
euoe a 1nterr-oca-lo sobre a Tieinha fuzenda l'ill"aq, di,o raraoaillia, 

,./"'tailbAa;, 1,oese de FRA'·tClSC.".) l I.!CT :JO T: IXl..:llU., 41sse o declarante / 
~ 

cont. •••• 
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que aeata f~seada ez1aie ••a caea de ,aipa eoberta de zlnoo, oo• 

tr•e (OJ) co•odoa, •~ barracão, ••• )arede•, cob~rio de palha, 11111 

x1que1ro 1ara bezerro, coberto de sinoo, ae~ paredes, •~xiqueiro pa 
r~ OYinoa, cober\o de palha, oercado àe •adeira cerrada,• 1.200 / 
(mil e duzentos' ~etroa de ceroa de ara•e !ar~ado, ao lonco da BB - 
174, sobre as at1Y1dadeo a~ro paatorie, in!or•o• que ex1atea na ta-/ 
zenda ~ar~cai•a u~a pequena a:;rieultw.ra de eube1etlncia e, que o ,a 
do€ criado•~ 1aeta&•• D&i1Ya, que o total dos boyinoa • de 1.700 / 
(•11 & e•t~centae) c~beçae, que, 06 (ee1s) pessoas •ora• na citada/ 
fazenda, não. soube infor~ar iodaTia, eos precisão a lrea da fazenda 
:i ar,.cailia, calcu.lando que a Lea1.a aede 20.000 ( Tin'te 1111) bac •• 

Colhidae estas infor~a~Õee, a CoLiasão foi à 
~~loc~ Curicaca, ava Ye1culo ~eep, cedido felo cu~ata& da fazenda ~1 - l&{res e .h:1raeai1..a, Sr. Raia.und.o CriBiovâo da S11 va, 1., ch~,;ando , 
encontrou reunidos, a au& eerera, os tuchauas da• Lalocas Curicaca/ 
e ~ant~ Rosa, qu~ se fasiaa aco~~anhar de ~eabros ~ertencentes a a.a 
bas coa.unidades, e;.3'\a CoL1aaâo, na 01-ortunidade, ouviu dos indioa / 
•s rela'to da situação que envolvia Fi ... ~ClSCO ll!',};x., T:-IX 11.A • ae 

duas (02) citadas Aldeias, !~!~cil concl~ir que o atr11o cirwYa •• 
torno de •~· pretenso acordo fir•ado entre os Tuchaua• Vi'taliao de .111 - 
drade, da Laloca Santa Rosa e ~oaê Fruncisco Feres, da ~aloca CIU"i~a 
ea, eoa o peaeeiro I'LAS! oo T?lX"F:ltA, dono das F'azendas l.ilac-ree e / 
r~zacai•a. ~ste acordo que foi treeenciado pelo chefe do :I. Vista/ 
Alecre, Ror.er ~art1ns Gon;alves • do aotorieta f~lix ~arente !rito, 
••~ecialsente dc8icnadoa pelo eDtão dele1ado ~oeê Carlos Al•••, r.za 
que seria construida ua.a cerca de arase f'&.ri,ado, coa quatro :vera.as / 
de &ra~e, }&rtiojo da basa da serra de Orocai~a, abeirando a ~ata, ' 
até a serra do liLoeiro, co~ ext~aeão dt 4.000 (quatro •11) aeiros. 
:t.sta ee r eaae r viria para isolar a lrea ocu.-ada i:·elas roças ind1~•nae, 

~-,, • proteje-lae da a~ea~ã constante dos boTinoa ~ertencentes ae t~zen- 
U~LQJ dae à.11 arres e 1 .J ~caia.a. Ficaria, taa.b~L, a car&O do fazende1~o / 
~{--- fornecer eL eLirêetiao q~atro •~cae le1te1rue ~ara ~eo da Com~Didad~ 

Ocorre qve esta CoLiesão foi inforEada de qa• an ~ro~e114ae Yacae .J 
~~o !oraa eoire:uee aos 1od1ee, e, q~e a cerc• oonetrv.14& to1 obra• 

.,,.-· __ eont ••• 



continu.ação ••• 

MINISTrRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO (NDIO - FUNAI 

doa 5e~broe da Co•unidad• 1nõicena, f&rtici~ando o referido fasen 
deiro aJ,enas 001. o C..ip1 tal para a aq11ieiçâo do aras.e • a1 nda coa/ . 
a ali~entu~ão doe trabalhadores ao tes~o ~s que l••~ra11no deaen-• 
yolc, di&o desenyo1Y1~enio doe tr~balhea, eendo esta alimentação/ 
oonet1tu1da ~or OJ (treo) Yacae. 

Passados a1·ro:zia.adam;en't• 14 ( catorse) meaee , 
a Co•unidade esta YiBiY•l~cnte deecontente oo~ a 1nYaeão doe boYi 
aoa na lrea ea torno de euae ~·alocas, o que, ee11 t'âYida lhe e ••• / 
causando aêrioe }reju1zoa. Diaaera,, tamblm, oe Tuohluas, que aão 
hou•• unani~idade quando da cl, diio celebração do acordo, •ot1Yo/ 
pelo q9al, crande ~arte doe aelyicolae,(ao) inelll'ciraa-ee eoaira o 
Eea~o. iercuntadoa sobre a Eelhor aol11.ção ~ara a Co~unidade Tri-/ 
bal, ao toc~nte ao problema da cerca• conYiYlncia co& o poaaeiro' 
•1z1nho, res;.ondera& que não caia lhes 1nterresaYali proeee,air coa 
o acord~do, afirLara•, ia~b6•, que se foese aeceeaário, dico, q••/ 
ee fazia necessária a retiradã dos boviaoe ~ertence~tee a fazenda• 
~ila,ree, ~oie os meamo ca11.eaY&11 elrioa tranetôrno• para oe ame-/• 
rindioe, qae o c~do de••ria •~r leYado para a •ar&eE direita 4aq•~ 
1 a rodoy1a, onde o }.IO&eiro FiiAHCJ sco j ricr zc Ti::] LIRA t•• P.a oa-/; 
tra fazenda conhecida ~or Par~oaisa. 

A retirado do ~ado eéria realisada no prazo 
deu~ aDo • q•• a cerca oonetna.14a Da f~zenda k1lacr•s, pr6:zima ae 
ild~1as, que i;rot•c•• ae ro~ae 1nd1cenae, ficaria& i-·&ra a Co1iuni~ .,,, 
de, eos.c •~a for~a de }&Láll:en"to, leYando-ee e1. conta o 11.so da 'ter. 
ra ielo poaeeUo, fica.ria reaalYado entreianto, q•e a partir dea'\e 
•o•:ento e ior •111 prazo de 111. ano, o i011eeiro iacaria à Coa.11n14ad•/ 
a quantia de Cri 5,00 (cinco cruzeiroe) por cada eabeça, sen•al•eD- 

. te, QU9 o prazo •eria 1prorsocáYel. Face ao eepoaio, •u,eri&oe / 
que eet~ dele1ado toLe aedidae que Yiee• carantir àqueles ind1oe / 
a re&lisa~ão de eeu intiito, ou ••ja, concl•ir oeroaa~•e -'i•e• • ----- - ---· 

~~ i•~edir o aoeseo do rebanho bowirlo, perienoen~e .AO Sr •. l'r..Aciaoo / 
1·1,c10 'l'e ixe ira, aos lia:1 tes da lr•a de1.aroada deno&1na4a "Col&nia ----- -~-- - -----·--· ·- ---·,._- ------------------ ·---- --·. ------- 
' di&o, •• áreaa de atuaçao daecomunidadee indicenae d• C11ri•a•a • .•.. - - - - -- - ... 

Santa Boea, quanto a retirada do cado bo•ino, •~•ri•o• que ••ja / 
/~dado o ~razo de•& (Cl) ano }&ra a retirado do ••••o, b•• co•o, • ..--r. 1 

I 

cont ••• 



in_di&enas morando ae _•arcene da refe~~-da 1:~~o•1•, ~odas elas Tin 
das de oatrae r••1Õee do te~r1*6rio1 iaolada• dos de&aia •e•broe• - . - . ........__ .•. - -- . . . 

ctae comunidades indi~enaa pr·6xiaa11. !peear do esforço d••Jireadido 
s6 foi poesiyel ouyir tree seabroe destas ta~ilia•, pode~o• ob-/ 
eeryar qu~ eL eua saioria ae familias Yieras de o•trae reciõee • 
que au torizadaa pelo tu:x auá da ~- .. loc:l:l SorocaiEa • do Cbef• do P .1 

~oca da lata construiraK· suas casas e plantaras. suas roçae na pr~ 
1.· !' xi&.idade da rodo~ia. ConstataLOB a invasão da.e terra• 1D1~enae • 

r, 
· --· juriedicionadae ao l-'. I 1'oca da ~ata, e o q•• 6 aa1• ara'f•, ••ta • 

invasão •ai au~entando dia a dia COE a cbe&ada de noyoa ~oaaeiros 
qul a!__!!!e talaa n~ea --ª~"--·ª _au 1 orisação ~o ~!"Lã~ _ __bt~i__µ !nd1a!. 
na• eem consultares as autoridades indi&•na• constitv.14&•, tas.,;./ 
blE ~âÓ 1 ::-consu.J.°ta4o o Chefe·- do-·Poato~--K; ;~i~~h-- hs ••••• oe po 
- ·- - --· _.. - - . . . .•. ----·· -----·--..--- ------ - - . - . ·- - - -- ~ 
eseiroe uaam de ardia para& conquistar a a~1sad• • confiança doa• - . ·- . -- ·--- ..... -- - . - - . ·-- ~ - - . 
~ndi&ena•, o que ~or •u.a ••z facilita a per&anincia doe ••e•o•.' 
Esta Comieeão obeeryo• •• do1e casos a un1io de-posseiros coa-~ 

/ 

MINISTtRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO fNDIO - FUNAI 
, .. 

contS,nuação ••• 

que a cerca existente paeee a ••r de propriedade •xcl•e1Ya ·4o•' 
aeerindio• locaia, coao farasento i•la utilização doe paato•, 
ealyo ~elhor ~aizo de v.s•., Quanto a cobracça de c,t 5,00 (cin' .•.. 
co)cruzeiroe ~ensaie por cabeça de &ado, pretendida pelos lndio-.. 
deixa•oe a crit6r1o de v.~•., avericua.r tal poea1b111d&de. 

Eeta Comis~ão, noe diae 26 • 27 de aete•bro do 
corrente ano, percorreu a ~R 174t do k• 947 ao 960, tosando decl~ 
raçõee doe poes~iroa instalado• à •arceL eequerd4 da citada rodo 
Yia, ao sentido ~oa Vieta / ~V 8 •, D& aue,ncia de alcuns poaae1- 
roe tomou o depoimento de trabalhadoree ou peeeoae da faail1a que 
ee encoatrava• na ~osae, ao 1odot ••ta Oomiaeão oonatatou a ex1• 
tlncia de 11 poseeiroa, todos •1•• à aarc•E ••querda da ~R 17• • 
a qual acha-e• sob a j\Lrisdição do F.l ~oca da kata, ~u• fiea ao 
extremo norte da Colonia Atricola são ~arcoe/FtmAl1 confor&e pod!. 
•oa constatar ~ela preseaça de•• aarco ~xietente pr6xiao a BR -/ 
174. ~unta11os c6~1ae 4ae declaraçÕea ao presente rela16rio para• 
••lhor ~ocu&entação doa fato•. 

Obaer~amoa, ta&bg• a exis~l~c-~ ~e .05 faa111ae' 

Cont •••• • • 
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Quanto a d••~etação de ar•oreo na lrea, o• m-abroa~ 
1 

desta Comieaão, acoapanhado• do fiecal do I~DP, conatataraL a exi•-/ 
ttncia de~~ crMn~• d•a~atameato as carc•n• da !R 174, •• toda a -/ 
extensão entre ae &alocas de ~oca da ~aia• Sorocai••• A deyaatação~• , 
1 Yi81Yel não a6 na Area de atuação das Coir.unidade11 Ind1cenaa d / 
1-'• I ~~~~ da .kata, cos;o ta11.bê• em terras pertencente: a Colonia Acr1 ; 
cola Sao .à.arcos n" ,a:.urte qu€ foi dada .• er 11or oc..:eiao da referida - li 
inspeção. 

MINIST!RIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO (NDIO - FUNAI 
•on-tiau.ação ••• 
•-1.heree ind1ae. 

!'elo aci1;a exJ,OBto a.::har os neceesáriae medidas -/ 
urcentee no sentido de ia.pedir a entr,.da de novos poaaeiros na lrea• 

, beE como o e•barco ielo I!DF de novas derrabadas, outroesi• acha-/ 
aoe neceaaár1o u~ estudo para Terificar a ~oaeibilidade da retirada' 

doa atuais poseeiros da lr•a, ~adando-oa para uw l~ar fora da área 
indicena, atendendo-se aos reais interesses dos s1lv1colaa. 

Ma 'Z7 de eeteLbro de 1978, proasecuindo seus tra- 

r- 

balhos e atendendo Co~un1oação de Serviço da 10~ DR, esta Comissão/ 
,rocurou inteirar-se do problema relacionado a Wta casa abandona.da/ 

por um e~ voeeeiro, i<aul da S11Ya liE&, que e11 19~·3, ••11 au.torizaçâo 
da Co~unidade. construiu casas, cercas e currais, e~ terras destes/ 
, passando, inclusiye a criar &ado bovino e plantar roças. De 1913 • 
a 1974, o referido cidadão 1;•r•aoeceu n• lrea, •ui'to e11bora, por TP 
rias we&••,haja sido intiaado a desocupa-la. S6 •• 1974 o •es•o de1- 
~ou a lrea, antes retirando o cado, per~anecendo DO local as benfei 
toria~ conet~ntee de ~~a casa de paredes ~ietaa de taipa e al•enaria 
, coberta de sinco• cot aete oo~odoa: u~a ,arai•~ ao lado da caea •• 
de, coberta de zinco,••• parede•, tendo ao fundo instalações ean1!á 

-~ 
/ riae, entre as benfeitorias abandonad~a pelo antico fOaseiro restoa• 

r: ua. curral de 11iadeiras rústica• • u1t cercado de aras.e far1-ado coa -/ 
...- ---- maie de 600 lit de extensão o qual, ct,eca ~ t& e. beira do rio luru11u, • 

tod:..:..s es teei benft-i terias encontran-se I j.o r for1wa do abandono pr·atic.! 
~ente deteriora.d"''• ja se J,ercebendo o dE·aa:oronaa,ento de paredes da 
casa BEde, a qual não &ais poeeue portas a jantlae, aesi~ tamb~• co 
~o o teto que na atual. situação I total~~nte inexietente. 

Pomos inforsadoe peloe indicenae que o arame do/ 

cercado foi retirado pelos aes5oa, que o utilizaram para a constru-/ 
ção de u~a cerca qu~ aerye para isolar o rebanho da Co~un1dade1 que 
os telhado• da casa aed•, carac•• • inetalaçÕee sanitárias foras re- 

Cont ••••• 
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continuação ••••• 
tirado•, be~ como portas• janelas doe ~•ssoe, eendo todo ••t• 
teria] airoTeitado para faz•r u~a cantina a qual ainda não foi oo~ 
etruida, ficando o reatante do ~ater1al fara aer d1etr1bu1do entra 
oe •e~bros da coEun1dade. Confor~• 1,ode~os constatar não houye nen ... 
huma interferencia de ~e~broe deeta Fundação, ~oriente do Chete do 
P.I ~oca da ~ata, no s~nt1do de que toLaeee~ tal deci•ão, un.a yez• 
que a mesma toi ezpontanea • executada a~6e ouyid~ a ~aioria doe• 
~oradores desta aldeia. 

Acred1ta~oa que acindo desta for~a os indicena•' 
irocurarac defender seus interresees, afastando d~ euas terras um/ 

posseiro que maie tarde poderia retornar ao local abandonado. Na 
dtvida 1referiram aparar yest1,1os da ocupação al1enieena. E~bora 
tenr.a~ ae:ido sei autorização e contraria~ente se linhas que norte 

ia~ a eiote~ática juridica, tal decisão não ~erece total reprova-/ 
ção desta Comissão, u~a •ez que oe 1Ddios ~iraa de boa fl • pro~u 
rara1t defender seue interesses cos suas proprias ar~as. Aae1• 6 -/ 
que acha~os 1,or be~ co~un1car o fato ao posseiro liaul da S11Ta Li 
~a, pDr quanto não existe outra &adida a ser adotada, em face do 
abandono das b~nfeitorias • da retirada doe ~ateriajs pelos 1ndi~e 

Cun.;,ridu nossa s.il!são de a"Yerif'uar as 1rre:-ular1 - 
dti.dee exietentee na área de jurisdição do F'.I !>oca da 1:ata, apro-/ 
ye1ta~os este relat6rio rara !azer alfUEae anotações do que nos-/ 
foi dado observar, e es;.era;.os que ta1e anotações eirvat col',o eu-/ 
jestão i:,ara a resolução de 1-roble1.~s J:Or que 1"eKi passando o J·osto 
!ndi~ena ~oca da ~ata e a Comunid~de Indicena. 

O i:,,roble1.a llaie aêrio sofrido i:tlo rosto~ a-/ 
1nexiettncia de ua. veiculo I,ara-- o t~:~~i·Ôrte de pe aeoaa ~nfer~ -/ 
que 1-rocura1. ente fosto, e que na ausência de w.. carro !'icat. i1tpo 
ssibilitadas de sere11. leyadas ao Hoe1,it.al • .!Oeto 1.êdico lla.is pr6- 
X1Lon, onde 1oderia~ receber r.elbor aee1etlnc1a. A auetnc1a de us 
~eiculo na ~ede do loato faE coL que os indios e o Chefe do loeto• 
-· . --·- - -·· . ~--- ·-- ----· --- --- . ·-. - - - -- -- . - - 

}rocu.r•~ oe ~osaeiroa para trana orta-los e~ veiculoc de s1a ~ro-/ -------··· - . - 
1,riedade, criundo aesiK. u;.a de,Itend!ncia entre o l • l • os 1n.,a ,ore• 
da !rea indi~ena, o _que ee~ dl•ida 6 •ali!ioo para a Cokun1dade. ~ 
bo11 obeervar 
sente na lrea 
poaeeiroa que 

que a ~edida que o orcão tutelar 1nd1t•na •• faz pre 
. - 

, procurando defender os direitoa da Comunidade, os 
diio ~aso~ a t.etilizar oa indios, ne~ando-lh&e -/ 

Cont •• • • 
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cont1nUtiçno ••• 
traneporie nos caeoa de urclncia. 

Doc~Eentoe anexos 

Decla.l ações de poeseirosa 
01 ,,, l' · P ~ l . , C ~ r:, .. • ' · • J t · A V l "' - .• ,;1:,L ..> .v t .1:.,,:,,· .• -. A1,A 
02 - ~OS! CARI-OS SIIVA 
Ol - A.LTI~~lli DA SJLV,. CALI'OS o• - f·RANCJSCO VJE}f;:A 
05 - .J0t. JNGOS F.SLlX DJ:: Lli:A 

(16 - .lARCl ANO "G~f. r i,;t'l ,· :,o 
07 - t.AEC!A!lO .>OS!. PL1S;,OO ( inforliaçâo ) 
08 - h..a.I~JmDA Al v;-;:; D1~ SOUZA 

,.,..._ 1 09 - P.AT1.l.m:JO CCTihi·A PIHTO 
10 - C ASSILDA 1'~l-Vi'~S CARVALHO 
ll - AUGU:3TO J-j:;HEJlíA DA SILVA 

Declaração de 1nd101 
01 - :!ERH Afi.í>O EN=.D!?W hl~:.:IRO 
02 - }..:AR!O R01'EETO FLORl::S ( infor1iação) 

Croquis da t.rea ocufjdª. p l e li:locaa de Curicaca e S1• Rosa. 

f. I ca. dá' ~at~ 28 de aeteaibfo de 1978. A Comics~Í , · I /' __., 
/' 1 1 • lj:_'><--- ... ci'/PI ~ I ,-. ----------- . ' ' ...•.•. =- --- r (.- '; _.,. 

- 
.) oss e :1~r..;!:N LlNS METO 

l res1den\e 
\ 

:3LO-', AC'E l .DL !SSIS 
~embro 
\' ' .. .,..l-. ~J ~--=-'º..,~ ~' 

GEP.Af.JO 'r,lLA)i;i;S FQN,j.ECA r, SILVA 

A~vocado 
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Eni, 03.ld.?8 

Ao Dr'. Gerardo.Advogado 

~P~~~jur~ico\~~d~d~~~ • 
ção Caas psrtercente Sr'.RAUL SILVA 1 

LIMA'. 

2. Parecer Jur1dico 'à respeito derruba . - 
de madeira pelo ~- JJi:t GOf.1~5 DE • 

1 ... souz«, 
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.. //32/n 
\' ·--····-·-·-«--1f2J , _ 

De acordo com o art. 62 do Estatuto do Indio, 
os atos de qualquer natureza que tenha::.. por objeto o dom!nio, a / 
posse ou ocupaçPo das terras habitadas pelos Índios ou comunidades 
ÍndiGenas ~ão declaradamente nulos e têm extintos seus efeitos ju- 

PARECER JUHÍDICO H21 - 

.d.i ri cos. 
Partindo desse princ!pio,o_posseiro Raul da 

3ilva Lima não tem o direito a ação ou indenização contra a União/ 
ou ainda contra a FUr-~;.I9os !ndios ou silvícolas em virtude da nu!! 
dade e extinção de que trata o noticiado artigo (art. 62,§22). 

Isto pÔsto,o posseiro aa.ul da 3ilva Lima não 

tem direito de exigir qualquer indenização pelas benf'eitorias que 
abandonou na área sob jurisdição do P.I. Boca da Nata,porque, co 
mo já dissemos ,aquele que se apossa de terra pertencente a União 
~azendo da mesma construir benfeitorias não tem direito a ação ou 

indenização. 

Boa Vista(RR),04 de outubro de 1.9?8 

~..,!~ ~.~~LL 
/ldvo~~:.-:h - · , .~ · :.: f • ...;a 

çrr ~::-·::·::··. :' 
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A Lei nº6.00l,de 19 de dezembro de l~ 

PARECER JURÍDICO NQ2 --- ----------- - 

que dispõe sobre o Estatuto do Indio,diz em seu art. 39,inci 
so II,que constitui bem do Patrimônio Inctlgena "o usufruto exclu - sivo das riquezas naturais e de todas aG utilidudes existentes/ 
nas terras ocupadas por grupos tribais ou comunidades ind!genas' 
e nas áreas a eles reservadas". 

As malocas jurisdicionadas ao F.I. Boca - 
da ?-lata, todas elas, sem exceção, estão localizaJas na área re 
servada a Colônia Agrícola São Marcos. Isto pÔsto, tem inteira a 
plicação o que dispõe o artigo acima transcrito. 

Ainda de acordo com o Sstatuto do Indio ' art. 46 110 corte de madeira nas florestas indígenas consideradas 
em r2gime de preservação permanente, de acordo com a letra S e 
§ 22, do art. 32 do Código Florestal, está condicionado à exis 
tência de programas ou projetos para o aproveitamento das terras 
respectivas na exploração agropecuária, na indústria ou no refl2 
restamente". 

1----- 

O Código Civil, no capítulo que trata da 
liquidação das obrigações resultantes de atos ilícitos, art, 1. 
541, diz que: "Havendo usurpação ou esbulho do alheio, a indeni 
zação consistirá em se retribuir a coisa, mais o valor das suas 
deteriorações, que, faltando ela, em se e.cbolsar o seu equivale.!!_ 
te ao prejudicado11• 

Aplicando-se os dispositivos legais ao e~ 
soda madeira abatida e posteriormente retirada da área de juriE_ 
dição do I·.I. Boca da La t a , conclui-se que cabe a Fundação Haci.2, 
nai dó Indio~ mover contra o usurpador J03f D~ SOUZA a competen 
te a~qo de indenização a fim de ressarcir a comunidade indígena' 
dos prejuízos causados. 

Boa de 1.978 
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OF1ao NSI 558/.Ja/ioa o~/7B os.10.?B 

1 Delegado R agional da lOa Oíl 
,..,.. .,. .. 

1 ~. ~hefe do t'Osto de i;ontrole e Fis:eliza-:ao do 

1 Expoaiç;o Motivos 

Senhor e hef e 

- Cons1jarando e nacess"idade 

de melhor ~ontrÔle e fiscaliz.a.Qão qUanto derrubada de machire e11 '1-e - 
as ind1genas neste T.-rit::Õric,por Pll?'te desta Delega~ie Regional; 

- Considet""an::lo os t'àrmos do' 
• Art. 3, letr~ g e § 2Q do Godi~ Florestal; 

- Consi::ierando, finalmente,• 
, A 1 e darrub.:id..;. de niE:.deira na arei:, do Posto Ind gena Ebca da Meta pelo • 

:;,r• J:l~ (I)t.':.:.S o~ 50Ul.l\.1 posseiro daquela ragtia, cujo levanta•ento • 

'9Brticipo6 servidor dess. PÔsto, devendo •sta Del~gacia Flegional IIO - 

ver er;;:i du indei:,izaç';a p~..r:.:. ;:;obrir o valor d:..: m~j ~1rn, que seria ap~ 

ximadarnente ~ 2.500,CH.J (001:"3 MIL E .• Ul>i-i~TUS _; -u ::I -U3) e conside-1 

rando1 ainua, a falta de condiçÕes financeira do referido Senhor quan - 
to esse ressarci.atento; 

Isto pÔsto, solicitatnos a V.• 

5a·., com a fin.;lid:.de ele solu.:;ionar o probleiaa de •aneira mais coeren - 
te, oentro de: n::J:'fflas desse Lrgão, nPlicar multa pele retirada de medei - • 1 .. ra • are::: in::i g.:,n~ e sem aut.Jrizaç90, visnnjo a:::iotar lfta:;ides posi~ 

vas quanto aÇruJ ce sse PÔsta oe .;ontrÔle e desta Delety?1~ie ~egional. 

Sirvo...ne da opertunidade para 

apresentar a V.5a. os protestos de meu profundo respeito. 

Il111D. ar. 
Dr. ANltNlO ..;.;lLO, MíJNT.:::I ~;_: G.;TTAN~O 

11.J. Ch. PÔsto Controle e Fis:alizaç~o 

do rmr /-l ·, 
N:::ST,\ DNU/vlfa1 

00 INDIO 

·····"············-- 
~ .~ 

~-. \' 
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~ ~{.,\,,k A,, ~ /~ 
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ENCAMINHAMENTO Nº1368/DG0/78. 

frcc fO~C;/õS~.' !Q 55 /1.,.,, 
flS r: "~ 

laia 9"' _ • 
MINIST~RIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL 00 INCIO 
pr UNA 1 

, . ' A area obJeto deste processo pertence a 

FAZENDA SÃO MARCOS, onde são encontradas grandes fazendas agro-pecu 

árias e muitos posseiros. Mais da metade da Fazenda encontra-se inva 

dida e espoliada em detrimento das comunidades ind{genas. 

Ressaltamos dois Ítens, do encaminhame~ 

to feito pelo Sr. Delegado Regional - Dinarte, que são respectivame~ 

te os de nº 2 e 3. O Ítern 2 refere-se a criação de urna Colônia AgrÍ- - , cola, 11abrangendo terras da Faz. Sao Marcos, bem como areado PI Bo 

cada Mata, já havendo, inclusive, marcos de levantamento topográfi 

co". Extra-oficialmente é sabido que, há intenção de criação de um 

distrito naquela área e, também, em Nomandia e Surumu. Através de 
,..,, ; - ----,iv----- 

a ç a o junto _?,_çi I NC RA, provou a FUNAI que a a rea da Faz e nda Sao Marcos 
, - -~----·- r., 7------- -- - 
e de ocupaçao e posse ind1gena, tanto que, encontra-se delimitada e 

, , , ------ --- 
demarcada. Ja o item 3, vem res~altar o item 2 do encaminhamento 

trazendo à baila o panorama político-econômico da região e da ques - 

tão, onde o ÍNDIO será o alvo de todas as·gestÕes, em uma escala 

mais ampla. A economia de Roraima gira em torno da agro-pecuária, ha 

vendo pretensão na liberação de são Marcos em prol dos fazendeiros. 

A sindicância realizada só vem provar • 

que o Patrimônio Indígena está sendo lesado, que a maioria dos pos 

seiros tem consciência de estar invadindo terra indígena, e que dela 

não pretendem sai~. Muitos dos posseiros estão, realmente, em pior 

situação que o Índio, como frisa o Senhor Delegado no item 1, porém, 

servem, em alguns casos, como "pontas de lança" para os grandes pr_e 
prietários. 
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Solicitamos o encaminhamGnLo deste ao 

DGPI e PJ, em suas áreas de competência, frisando que as malocas ' 

existentes na área de são Marcos, de modo nenhum aceitarão a libe 

ração de suas áreas em prol dos fazendeiros e do gado. 

Solicitamos a anexação do Processo nQ 

FUNAI/BSB/0063/78 a este, por tratarem do mesmo assunto: invasão 1 

da Fazenda são Marcos e esbulho do Patrimônio Ind{gena. 

Bras{lia-DF, 01 de Novembro de 1978. 

~~ 
"'41111 ?1/or/o do "Paixão 

Antropólog.r • DGO 

PJ;FUNA1 
AMP/eamr 

r=. 

.~- 
GelAlle de 'Btm'O, 11.wM 

Pttc:urldor Gefll Ili 
F UNA 1 



ENCAMINHAMENTO N9 /PJ-78 

MINISTeRrO DO JNTBRlOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - F U N A 1 
Gabinete do Pr••ldente 

Ref. Proc. n9 FUNAI/BSB/04255/76 

Sr. Procurador Geral: 

Visando fundamentar as postulações em juizo, no sent! 

do de expulsar os invasores da área indígena, em referência, é im 

prescindivél que se proceda, preliminarmente, um levantamento no 

minal, atualizado, de cada um, fazendo constar todos os elementos 

qualificativos, inclusive posicionando em relação à invasão ou po~ 

se. 

~~~ ___ _.,.,=-' ·-·~·-···--· 
.._1lf'ão !!.1ó11 'no Clm~a- ' 
Assistente do Proc\Jredor Gerol 

FUNAI 
r>. 

·--'\·.,_..._, .. :·r·.,,_(\......, r » ,· - . .....,._ 

_{ cí J ,1 ·+ 'D, 
-o: <-~t'. tlsm;! ·' .Jlruú}Cl Ollvetro 
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