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Para: SUPERIHTEnD~J;QJ_A DE ASSUN'l'OS FUNDIÁRIOS/BSB 

Assunto: SOLICITAÇÃO (FAZ) . 

Prezado Senhor, 

Conforme ocorrência do dia 02.05.89, cstivernm nosta 

/ , , ' . 
DFO 4a SUER, os llldios Apn.lay Ja!~o e Pnulo Mnzo.ipo, r-epr-cccn tun 

t ~ . ~ 1 . tl' d . ' d' d cs o ac comun.i uac os a.n iccna.'3 e mesmo nome , rei v.m a can o a am - 

pliaç3.o da ÁiiEA II'JDÍGENA PARU D' ESTE, no e eu li.mi ta sul, em nome' 

das comunidndes Apala;y o Naianá, o.Í residcnteG. 

·neferida área, Par-u D~·este, localiza-se no MlUlicÍ:pio 

de Almoirim, dentro elo Parque IndÍ0ona Tw:mcumaque, criado pelo 

Decreto 62.998/68, tendo uma área de 1.128.800 ha e 600 Km de pe 
rímetro. Foi Ldorrt í.f'Lcada om 1984, por Grupo do Trabalho instituí 

do pc r Po r tur-La 1768 de 24 de Setembro do 1984. 
DG aoo rdo com i11formai;Õo!l pr-o s ta.de..::.; 1)(:ilos Ínclio :1, n 

área por e Lon plei t cada, ficou. de fora da Proposta do GT, po í.s à 
época da realizo.i:ão dos trabalhos havia uma e;runde controvér~ia' • 
entre Chefe m Posto e comunidade-quanto à quos tiio ,. em virtude dn 

oxistência do garimpo no Igarapé Gavião e da permanência da FAB 

na re~ião·, sondo quo os ÍndbB> desde então não aceitavam a 

inclusão doasa pn.rto do território dn. Pro~osta. 

Esno. parte da Úrea , set,--unclo argumontam , era ocupada 

polos Ínàios donde longa d·.1ta. Nela mantinham 12 aldeias até a 

- nao 

c}Jecada da FAll na roei ão, qunndo on tüo ao tra.110:foriram pur-a o no.!: 

to <1a mcr.mn • Faccin que:::zt~o elo no t.ar' quo a.:>cnar dcc sn trm1s:fcrZ>n 
c í o , nunca. tivora .. ra in ton·;Üo d o o.i.irir r!?io d a ~Ír13r1, posição essa 

s us t.cn tndn qun .. ndo da idon t..í ficn:;üo. 

r. 



r.·,[NISTÉí·IIO DO 1:-11 Ci·,IOR 

1:UNDAÇÃO h!AUOh!AL DO Íl'-!PtO 

N.· Em: 

De: 

Para: 

Assunto: 

Atualmente passar3m as~ ressentir mais acentuadamen 
- - 

te pela falta dessa parte da área, 'que consistiria numa a1 tema ti- 

va a mais para a sobrevivência dos grupos .. 

Sendo assim, solicitamos. atenção da v .. sa. no que diz 

respeito ao roestudo do território Wain.nÚ-Apal63, para que esse se 

ja ampliado 110 surrt.í do ju.sun to do llio ru.ru D' este, até o Igaral:le 1 

Parintim, margem osquorda, nas proximidades da Cachoeira do Turé, 

e que seja formada equipe paro analisar "in loco" a situação. 
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