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Brasília, 22 de outubro de 1985 

Ilmo. Sr. 
Álvaro Villas Boas 
DD. Presidente da FUNAI 
SIA. Trecho 4, Lote 750 

71.200 - BRASjLIA-DF 

Senhor Presidente, 

A Antrop5loga Priscila F. Barbosa esti remetendo 
a V.Sa. um relatório sobre os indígenas da região de Tefé, 
no Solimões, no qual encarece a urgência da demarcação de 
suas terras. 

A referida Antropóloga conhece bem essa região, 
que estuda desde quando preparava sua dissertação de Mestr! 
do, aprovada pela UnB em 1983, e que continua a estudar, ago 
ra como pesquisadora do Museu Goeldi. S, portanto, pessoa h! 
bilitada a dar à FUNAI as informações que se fizerem necessá 
rias. 

Dirigimo-nos, pois, a V.Sa. em apoio à solicita 
ção de Priscila F. Barbosa, observando que as terras indíg~ 
nas da região de Tefé podem ser imediatamente demarcadas, uma 
vez que, diferentemente de outras regiões, os não-índios que 
as detêm, como V.Sa. pode averigUar no relatório ,estão propen 
sos a negociar amistosamente com a FUNAI. 

Certos de que V.Sa. acolherá esta solicitação com 
as providências de que os indígenas da região 
subscrevemo-nos, atenciosamente, 

necessitam, 

DA 
PELA COMISSÃO DE ASSUNTOS INDfGENAS 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ~NT~OGIA 

\~ \ ~\J\) 
.}ULI)r~EZAR i_t-LATTI 
);fêm~ da c~kissão 

e Membro do Conselho Científico da ABA 
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Brasilia, 22 de outubro de 1985 

Ilmo. Sr. 
Alvaro Villas Boas 
Presidente da Fundação Nacional do !ndio 
SIA Trecho 4 - Lote 450 
BrasÍlia-DF 

Senhor Presidente, 

Encaminho Relatório Antropológico relativo à si 
tuação das aldeias indígenas existentes no Médio Solimões,Es 
tado do Amazonas. 

Tenho realizado pesquisas na área desde 1981, e 
defendi minha dissertação de mestrado sobre a área em 1983, 
na UnB.- Em 1985, estive entre os meses de maio e agosto rea 
lizando pesquisa na região. 

Como tenho informações a respeito da presença no 
momento de uma equipe da FUNAI na área, recomendo a urgente 
demarcação dos territórios das referidas aldeias. 

Quero acrescentar que coloco meus serviços de pr~ 
fissional em antropologia à disposição da FUNAI, pois acredi 
to que o pesquisador deve colaborar com a atuação 
nista. 

prateei~ 

Atenciosamente, 

Q IV', s~ .:\ '-----· \ \r.,, ~ Q,.-~~ 
PRISCILA FAULHABER BARBOSA 

Antropóloga - Museu Paraense Emílio Goeldi 

Copias para: Diretoria de Patrimônio Indígena/PUNA! 
Comissão de Assuntos Indígenas/ABA 



RELATÕRIO ANTROPOLÕGICO 

I. SITUAÇÃO FUNDIÁRIA 

Existem no médio Solimões sete aldeias indíg~ 

nas: a aldeia Miranha do Miratu (município de Uarini), a al 

deia Miranha do Méria (município de Alvarães), a aldeia May~ 

rúna do Marajaí e a aldeia Cambeba do Jaquiri (município de 

Alvarães), e as aldeias KoKama de Nova Esperança e Ticuna de 

Barreira da Missão (município de Tefé). 

Estes grupos indígenas podem ser caracterizados 

como um segmento da pequena produção mercantil que se apro 

pria comunalmente da terra .(Oliveira Filho, 1982), estando os 

seus membros vinculados ao mercado enquanto produtores de f~ 

rinha de mandioca, extratores de castanha e pescadores. Emb~ 

ra os limites dos territórios destes grupos etnicamente dif~ 

renciados sejam reconhecidos pelos representantes regionais 

da sociedade envolvente,observa-se que suas áreas são freqtien 

temente invadidas por extratoes de castanha, pesqueiros e m~ 

deireiras. Acrescente-se que nos dias atuais, é uma realida 
de no Médio Solimões o processo de concentração fundiária. 
A implantação de empresas agro-industriais como a EMADE (E~ 
presa Amazonense de Dendê), a construção de estradas vici 
nais, a atuação do Banco do Brasil (Barbosa, 1985), têm marc! 
do no processo fundiário seu caráter propriamente financei 
ro, generalizando-se a utilização da terra como objeto de com 

pra e venda. 

Cabe à FUNAI, como agência protecionista oficial, 

assegurar o direito prescrito pela legislação indigenista de 

que estes grupos indígenas possam continuar se utilizando da 

terra como recurso vital que garante sua sobrevivência enquan 
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to grupos etnicamente organizados.~ necessária e 
portanto, a demarcação das terras indígenas no Médio 

urgente, 
Soli - moes. 

~ grande a preocupação dos representantes destes 
povos indígenas em relação à garantia de seus territórios, 
apresentapdo eles frequentes reivindicações à agência prot~ 
cionista oficial no sentido de sua demarcação. 

Embo!a a necessidade de demarcação seja comum a 
todas as áreas, a situação de terras destas aldeias encontr~ 
-se em fases diferentes do processo de regularização, confo! 
me consta na documentação da FUNAI. Será exposta a seguir, 
suscintamente, a situação de terras de cada aldeia: 

• Área~ Demarcada: Méria 

A aldeia do Méria foi demarcada pelo Serviço de 
Proteção ao Índio em 1929, e constitui a Única área indígena 
do Médio Solimões já demarcada . 

• Assinatura da Portaria: Miratu, MarajaÍ ~ Jaguirí 

No dia 30 de .setembro de 1982, foi assinada pelo 
então presidente da FUNAI a portaria que prescreve a demarc~ 
ção das aldeias do Miratu, Marajaí e Jaquiri. 

Durante a pesquisa que realizei em Tefé entre maio 
e agosto do corrente ano, verifiquei que não existe qualquer 
problema quanto à demarcação das aldeias do Miratu e Jaquiri, 
pois seus limites territoriais são reconhecidos . 

• Jaquiri - Cambebas 

No Jaquiri, inclusive, por serem terras de ~ 
var 
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zea, trata-se simplesmente da regularização pela FUNAI da po~ 
se indígena de terras públicas de propriedade da Marinha. O 
território do Jaquiri, no entanto, é frequentemente invadido 
por pesqueiros e madeireiros. Diz o Cambeba Waldomiro Cruz: 

"Quero fazer urna reserva de peixe no lago do Ja 
quiri. Dentro da delirnitaçãoi rlijo quero que nii 
guêrn pesque. O Canariã tem oito lagos para pescar 
à vontade fora do Jaquiri. Não quero que pesquem 
dentro do lago Apara". 

'· 
• Mayorúnas:MarajaÍ 

Os Mayorúnas do Marajaí situam-se em áreas cedi 
das pela Paróquia de Alvarães, não impondo esta Última qua! 
quer restrição à demarcação pela FUNAI. Ocorre, no entanto, 
que a área do Marajaí (TP-03/ITERAM), é extremamente reduzi 
da para as 31 famílias Mayorúnas que hoje aí habitam. Os Mayo 
rúnas ocupam com roças há mais de cinco anos um terreno vizl 
nho, de título Parauari, de propriedade de Manoel Praia. Os 
Índios vêm negociando com o proprietário a aq~isição jurídica 
deste terreno, tendo inclusive o prefeito de Alvarães, Randol 
fo Litalfi, oferecido recursos financeiros para a aquisição 
do terreno pelos Mayorúnas. Manoel Praia está disposta a neg~ 
ciar, e a 1! DR da FUNAI tem atuado como mediadora da rel~ 
ção, sendo indispensável· ao grupo a efetivação da transação, 
para garantir juridicamente ao grupo o direito de contl 
nuar ocupando com roças o terreno necessário à sobrevivência 
de suas famílias e à persistência de sua organização etnica 
mente diferenciada. 

Quanto às demais áreas, é urgente o encaminhame~ 
to pela FUNAI do processo demarcatório, tratando-o de manei 
ra conJunta com os outros grupos já citados. 
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Embora multipliquem-se invasões em um espaço de 
terra reduzido e vital para a sobrevivência dá~ grupos, os 

. - 
procedimentos necessários à execução demarcatória são simples . 

. Igarapé Grande: Cambebas 

A aldeia Cambeba do Igarapé Grande situa-se no 
lote TDP/035, e parte do lote TD/P/036, tendo o proprietário, 
Sr. DÍlio Gonçalves, se comprometido a doar os referidos te! 
renos caso a FUNAI faça os custeies das despesas necessárias 
junto ao cartório da cidade de Alvarães. A delimitação da á 
rea do Igarapé Grande foi solicitada pelo(Memorando n9 57/ 
19 DR/FUNAI/85), tendo sido realizado o memorial descritivo 
de demarcação. No momento, é necessário o encaminhamento da 
demarcação, Acrescente-se que os Cambebas ocupam este terre 
no desde 1982, porque grandes enchentes destruiram todas as 
suas roças nas várzeas do Jaquiri. Hoje, a área de Igarapé 
Grande é ocupada com roças, árvores frutíferas, que represe~ 
tam trabalho dos índios sobre a terra . 

• Barreira da Missão~ Nova EsEerança: Kokama, Cambebas e 
Ticunas 

Finalmente, quanto às aldeias de Barreira da Mis 
sao (Memo n9 57/19 DR/FUNAI/85) e Nova Esperança (processo 
FUNAI/BSB/1.118/83), durante minha pesquisa de campo presen 
ciei uma situação de crise (BARBOSA, 1985) que já foi prati 
camente superada, pois a Sociedade Brasileira do Espírito San 
to, proprietária do terreno, comprometeu-se a cedê-lo 
União para garantir o direito de posse indígena. 

- a 

Como localizam-se em terras bastante valoriza 

das, porque próximas à cidade de Tefé, os territórios das al 
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deias de Barreira da Missão e Nova Esperança são objeto de 
cobiça por diversos agentes e sujeitos a toda a sorte de inva 
soes. 

Durante minha pesquisa de campo, como a 
era bastante delicada, e porque os Índiris, realmente 
dos em buscar soluções pacíficas para seus problemas, 
taram de maneira enfática meu apoio, dediquei grande 

situação 
motiva 
solici 

parte de 
meu tempo de trabalho de pesquisa na tentativa de 
der a situação de tensão vivida por eles, e buscar 
vas para a solução de seus conflitos. 

compree.!}_ 
alterna ti 

Quando cheguei à aldeia, contaram-me que havia si 
do proposto um loteamento da área, em uma reunião na qual es 
tiveram presentes EMATER, EMADE, Sindicato de Trabalhadores 
Rurais de Tefê, e Prelazia de Tefé. Os índios não aceitaram 
a proposta porque, segundo contam, como seu território é e~ 
tremamente reduzido, um loteamento iria provocar uma "guerra 
dentro da comunidade". Segundo o seu "sistema de trabalho" e 
organização comunal do espaço, ê possível a persistência da 
organização do grupo enquanto tal. 

Observei, desde este primeiro contato, que os 
dios forneciam informações que me permitiam entender a 
tituição do grupo étnico como um processo imbricado com a 

~ 
lil 

cons 
or 

ganização territorial, no esforço por garantir o espaço neces 
sário à sobrevivência material e social do grupo. 

Concluí, então, que seria importante elaborar, 

conjuntamente com os membros das aldeias, um mapeamento da 
configuração espacial das roças, capoeiras, áreas de mata 
(importantes principalmente por causa da caça e da castanha). 

Tendo em mãos o mapa realizado pela FUNAI para a 

área de Nova Esperança (Proc. FUNAI/1.118/83), verifiquei 
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que os índios de Barreira da Missão ocupam com roças uma 
rea significativa do território definido pela FUNAI como 
Kama, e que será necessária uma nova delimitação da área, 

possa atender às aspirações de ambos os grupos. 

- a- 
Ko 

que 

Realizei com os Índios o referido mapeamento, b~ 

seando-me no mapa da FUNAI. Como não dispunha de cartógrafo, 

o cálculo foi feito "a olho" pelos Índios. Chegando a Belém, 
recorri aos serviços de um cartógrafo para calcular a dimen 
são real da área ocupada com roças pelos índios. Este mapa, 
em anexo (mapa 1), demonstra claramente como o território das 
aldeias de Barreira da Missão e Nova Esperança é bastante re 
<luzido para a satisfação das necessidades básicas destes 
grupos. Embora não retrate exatamente a realidade, por causa 
das precárias condições técnicas com que foi realizado, este 
mapa mostra que as áreas de mata estão prestes a se esgotar, 
dado o grande número de capoeiras cuja terra já foi utilizada 

em excesso. 

É necessário que a equipe da FUNAI atualmente 

presente em Tefê realize um levantamento das possibilidades 

de expansão deste território. 

Quero esclarecer que existem entendimentos 
o Sr. Celso Silveira, diretor da EMADE, o Bispo, dom 
Clemente Neto, e o governo do Estado do Amazonas, no 
da utilização pela EMADE do terreno que corresponde ao 
de Santo Isidoro, propriedade limítrofe à área de Nova 

entre 
Mário 

sentido 
título 

Esp~ 

rança. Como existe possibilidade de extensão do território 

ocupado pelos Índios, solicito e recomendo à FUNAI um estudo 
criterioso da situação fundiária para garantir aos Índios 

suas necessidades básicas no que diz respeito à terra. 

Devo salientar que depreende-se do que foi expo~ 

to, que a situação fundiária das aldeias indígenas de Tefé é 
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extremamente precária, pois aí vivem muitos Índios, 
áreas reduzidas de terra. Quero enfatizar, portanto, 
extremamente desejável que a equipe da FUNAI presente 

ocupando 
~ 

que e 
atual 

mente na área dê todos os passos relativos i regularização 

da situação das terras indígenas no Médio Solimões. 

II. GENEALOGIA, IDENTIDADE ÉTNICA~ ETNOHISTÕRIA: ~ Emergência 
da Identidade Cambeba 

Colocando a serviço dos índios de Barreira da Mis 
sao e Nova Esperança meu ofício de antropóloga, realizei um 
levantamento genealógico que envolveu a participação de ambos 
os grupos, descobrindo laços de parentesco que unem pratica 
mente todos os membros das duas aldeias (com excessão de cin 
co familias). Além disso, existem relações de parentesco con 
sangUÍneo entre os Cambebas do Jaquiri e um tronco indígena 
Cambeba de Barreira da Missão. Waldomiro Cruz, pai do tuxaua 
do Jaquiri, é filho da avô paterna de Pedro Marinho. Pedro 
Marinho ê Cambeba, morador de Barreira da Missão, e fala qu~ 
tro línguas indígenas (Kokama, Cambeba, Inca e Língua Geral). 
Segundo os termos dos Índios da Barreira da Missão, Pedro Ma 
rinho e um dos "legítimos troncos indígenas Cambebas11, con1 
tituindo, do ponto de vista antropológico, um reservatório 
das tradições etnohistôricas regionais, e uma figura chave 
para decifrar os vínculos de parentesco entre os Índios da 
Barreira da Missão. 

Para compreender a importância das identidades 
étnicas regionais no Médio Solimões, é necessário uma 
exposição de fatos relativos à etnohistória regional 
presentação que dela fazem os grupos indígenas hoje 
tes, conforme farei a seguir. 

breve 
~ e a re 

existen 
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~ fato conhecido através de diversos relatos de 
viajantes (ACONA, 1941; FERREIRA, 1982) e historiadores (A~ 
BUQUERQUE, 1935; FORRO, 1981), que no passado viviam na r~ 
gião do Solimões/Japurá inúmeros povos indígenas, como Camb~ 

ba, Miranha, Uitoto, Caixana, Passé, Juri, Jurimágua, Cara 
panã e muitos outros. 

Em levantamentos realizados desde o ano de 1981, 
verifiquei a existência de remanescentes Uitoto, Carapanã, 
Issé e Mura nas aldeias do Miratu e Méria, Jurirnágua na al 
<leia do Marajaí, Cocarna e Caixana nas aldeias de Jaquiri e 
Igarapé Grande, Cambeba na aldeia de Nova Esperança e Camb~ 
ba, Caixana, Issé, Carapanã, Miranha, Uitoto e Kokarna na al 
<leia de Barreira da Missão. 

Através de gravações, armazenei depoimentos nas 
línguas Uitoto, Miranha, Carnbeba (Ornausense, corno me disse um 

velho Cambe ba/Omagua) , "Inca", e 1 Íngua geral. Esta Úl d .. ma 
língua ê bastante difundida entre as referidas aldeias indÍge 
nas, sendo seu vocabulário utilizado por membros dos grupos, 
embora somente os mais velhos conversem em língua geral. 

Seria interessante a realização de estudos por e~ 
pecialistas em etnolingtiÍstica. Mas tais estudos não são sufi 
cientes à preservação das tradições indígenas, sendo esse~ 
cial a demarcação dos territórios indígenas, para garanti! 
-lhes as condições materiais indispensáveis à sua sobrevivê~ 
eia humana, física, e à revitalização de seu patrimônio his 

tórico, mítico, simbólico e lingtiÍstico. 

Sabe-se, através de diversas fontes, que o cont~ 
to violento entre os representantes da sociedade nacional e 
os povos indígenas resultou na uniformização destes grupos 
sob categoriàs genéricas como "Índio11, "caboclo". Como em ou 
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tras regiões da Amazônia e do Brasil, estas categorias no 
Médio Solimões representam um estereótipo depreciativo, pois 
estão associadas à construção de uma identidade dominada, a~ 
sociada a uma representação de ser "escravo", "criado", "fi 

lho" de fulano. 

Apesar da constituição destas categorias gen~ 

ralizantes, a sociedade nacional tem atuado no sentido de 
desagregar estes povos, atomisâ-los, provocando o contato in 
terétnico deslocamentos geográficos, faccionalismo e acirran 

do rivalidades intertribais. 

A atuação da agência protecionista deve dar um 

tratamento justo ao atender as reivindicações dos povos indi 
genas, evitando acentuar a diferenciação e a rivalidade já 

existente entre eles. 

Observa-se que os Miranhas do Miratu sao os 

dios mais organizados e reivindicativos da área, pois 
realizando a limpeza do pique de seu território desde 
época de demarcação a aldeia Miranha do Méria (BARBOSA, 

vem 
1929, 

1983, 

passim). Inclusive, no Médio Solimões, é o processo mais bem 
documentado pela FUNAI. Mas não pode ser ignorada a urgência 
e necessidade de demarcação dos territórios das outras a! 
<leias, cujos troncos étnicos são tão significativos para a 
tradição histórica regional quanto os Miranhas. 

Destaquemos o povo Cambeba, citado como 

dos Omaguas" ou "Ãguas" por ACONA (1941:125). Este 
grupo indígena ocupava, segundo Fritz (Ver mapa em 

reproduzido por Forro, 1981:225), grandes extensões 

"povo 

populoso 
anexo, 

nas vár 

zeas do Solimões desde Fonte Boa atê o Peru. Verificamos no 
mapa outras etnias hoje·consideradas extintas pela literatu 
ra especializada, como Jurimagua, Cayuisanas~ etc. Estes p~ 

vos foram praticamente dizimados pela sociedade colonial. 
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Sabe-se que no início do século XIX, não existiam 
mais Cambebas no Solimões, como consta nos livros de batiza 

dos da Paróquia de Nogueira (.NOGUEIRA, 1800-1821), conforme 
ê analisado pelo Pe. Manoel Rebouças Albuquerque (ALBUQUER 
QUE, 1935; passim). 

Embora o registro não esteja cronologicamente pr~ 
ciso na memória social regional, relatos dos Índios Cambebas 
das aldeias do Jaquiri, Igarapé Grande e Barreira da Missão 
indicam terem os Cambebas sido absorvidos como mão de obra 
escrava pela empresa mercantil. Contam os Índios: 

"Eu não alcancei. Meu pai e mãe, minhas avós me 
contavam que havia escravidão. Eu não cheguei a 
alcançar. Porque quando eu me entendi no mundo, 
eu vi meus av ô s , tios, tias, contar, que carrega 
vamo patrão na rede. Eram quatro que carregavam 
num pau. E ai, quando aqueles dois cansavam, en 
travam outros dois. Os caboclos não tinham quere;. 
Era o que os patrão e os branco dissesse •.. Quan 
do eles não queria fazer isso, eles trancavam com 
a corrente, trancavam os caboclo no cadeado •.. As 
sim era nos começo ••. A vida dos Índios não era 
como hoje em dia, que tudo está fácil. Dinheiro, 
não se falava. Hoje em dia, que houve a liberta 
ção para os caboclo, para o Índio pegar aquele 
dinheiro todo o mundo se admira ..• Estas crises, 
como hoje em dia esta dando, nos começos era pior. 
Meu avô dizia que faltava tudo. Passava meses, 
que não se via o que era sal. Trabalhavam escra . " vos como remeiros •••. 

Este depoimento pode ser conferido com a informa 
çao de Protásio Lopes Pessoa (BARBOSA, 1983:107). 

"Atê 1980, os meios de transporte na regiao se 
restringiam aos regatões e canoas. Os regatões ou 
atravessadores eram embarcações ... movidas a r~ 
mo, chamados "voga" ••. As vogas eram remos pesa 
dos, movidos por homens profissionais chamados 
remeiros'' ..• (PESSOA, 1977:1/2), 
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t fato conhecido pelos relatos de cronistas e n! 
turalistas da êpoca a utilização do trabalho indígena pela e~ 
presa mercantil, que escravizava-os como remeiros. Conforme 
relata Alexandre Rodrigues Ferreira, no século XVIII: 

" ••• Antes de um Índio chegar ã idade de poder 
servir de remeiro, ê preciso que passem 14 anos 
de vida, em parte de umas poucas de esquipaçÕes 
inteiras, basta muitas vezes uma viagem destas; 
que os Índios ficão nas povoações, si estão bons 
para trabalharem, trabalhão mais do que comem, 
porque ordinariamente jejuam a pão e água, não 
do nosso pão de farinha de trigo, mas de farinha 
de mandioca com âgua, e que aqui chamão de ticoa 
ra, ou beiju, desfeito nella, a que chamão no RiÕ 
Negro caribê". 

"Sim, elles não morrem ã míngua de repente, 
porem o trabalho e o jejum quotidiano insensível 
mente lhes propina a língua em diversos tragos; 
chega â doença, que hã muito estã forjada, e 
n'este caso os diretores não os tratão, como os 
tratavam os seus padres, porque não hã botica na 
povoação, provida ao menos dos remedias os mais 
domésticos, nem ainda que a houvesse, sahiria sem 
pre bem suced~da uma applicação vaga e arbitrã 
r ia " ( F E RR E IRA , 1 9 8 2 : 7 6 ) . 

Nos dias de hoje, pouco restou da cultura Cambe 
ba. Estes Índios, no entanto, guardam em sua memória social 
representações vivas da história do massacre a que seus an 
tepassados foram submetidos. Entendemos estas representações 
enquanto historicidade, que a meu ver constitui conjuntos de 
sistemas de significações que podem ser relevantes para uma 
reconstrução da identidade indígena no Médio Solimões. Não se 
trata de um retorno a uma identidade originária e perdida, 
mas o fato social da afirmação da identidade indígena com um 
sentido positivo, pois os membros destes grupos apresenta~ 
-se como "índios civilizados", reivindicando seu direito ã 
terra e à cidadania. Neste ponto de vista, vale sublinhar o 

depoimento de um velho Índio Mayorúna: 
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"Quase todos os Índios jâ não estão mais 
Jã sabem sujar o papel. Mas, de antes, que 
não dava nada pelos caboclos. Agora, o Índio 
de cima. Quando bota para aprender .•• " 

1 

tolos. 
aqui 

tâ 

Quero salientar a relevância da demarcação das 
terras indígenas, pois a garantia do território é importante 

tanto em termos da sobrevivência material dos grupos indig~ 
~ . - nas ai existentes, quanto para sua promoçao enquanto grupos 

socialmente organizados e para a revitalização de suas tradi 
ções. Acrescente-se tambêm que atualmente a efetivação dos 
processos demarcatórios ê bastante simples, o que não ocorre 
em outras regiões da Amazônia e do Brasil. O processo de co~ 
centração fundiária e financeira já em curso acelerado na r~ 
gião pode, porém, em um futuro próximo, causar sérios probl~ 
mas para uma atuação protecionista eficaz que garanta os le 

gítimos direitos indígenas à terra e à cidadania, caso não 
sejam demarcadas imediatamente as terras indígenas no Médio 

Solimões. 
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- RECONSTITUIÇÃO DAS ALDEIAS OMAGUA NAS ILHAS DO ALTO AMAZONAS, 

NA SEGUNDA METADE 00 Sl:CULO XVII. 
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Il~. ·:::· 
Dr. ÂL\.~ VILIAS IDAS 
Preside~te da FUNAI 
SIA Trecho 4 - lote 750 

Brasilia, 24 de outubro de 1985. 

Senhor Presidente, 

Confonne se depreende do relatório p::>r mim encaminhado, e urgente a 
demarcação das áreas indigenas do Médio So1im3es. 

Existem seis áreas indic;renas no Médio Solimões, cuja regularização 

fundiária é relativamente sirrq:>les. Foi assinada, em 30 de setembro de 1982, pele en 

tão Presidente da FUNAI, a p::>rtaria que prescreve a demarcação das areas indígenas 

de Miratu, Marajal e Jaguiri. Cano a referida portaria é anterior ao Decreto 88.118/ 
83, a demarcação pode ser efetivada :unediatarne..nte. Quando à outras áreas { Igarapé 

Grande, Barreira da Missão e Nova Esperança), é preciso viabilizar o processo demar 
catório, pois os proprietários estão dispostos a ceder os terrenos para p5segurar o 

direito indigena. Além disso, os proprietários vizinhos aos terrenos indige!laS reco 

nhecem os seus limites. 

No presente roanento, uma equipe .da FUNAI está realizando a demarca 

ção da área do Miratu. Seria extremamente oportuna a constituição de um Gr destinado 

·a ooncretizar a fOSSibilidade de demarcação das seis áreas, inclusive procedendo a 

identificação e elab::>rando pro:i;::ostas de delimitação para as áreas de Nova Esperança 

e ·Barreira da Missão. Podern.am COIT!p)r este· G~ a.: antropólogo, um topógráfõ, um· advo 
gado da Procuradoria Juridica da FUNAI para realizar as transaÇÕes em cartório, e 

para fazer o levantamento furrliário, um técnico do INCRA e urn técnico do DPI/FUNAI. 

Integro a equipe de pesquisadores do Departarrento de Ciências Huma 

nas do Museu Paraense Emilio Coeldi, que tem interesse no est:.ido da área, e cc,loro-., 

me à disposição da FTJNAI para i:-i-c.egrar a equipe. 
É de \'it:.ê.l iITifx:>.:-t.â.'1cl5. par? :::., de st.ano óos povos .::.nc:..:.genas de, Médio 

So1im5es a àemarcaç~c de sua.E. terras. 

Certa de que serei a.te::rl.1.c.?. em rr.í.nha solicitação, sunscrevo-me. 

At.enciosamente, 

-.: -· 
1 
i 
/ 
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:r-::cs..::::.;._ FAlí.LHABER BARBOSA 
}-illtrop:Sloga 

·-~-1..s~-...: Paraense Emilio G:>eldi 
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