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Assunto: Reunião de avaliação da demarcação das T.ls do médio rio Purus
Local: Aldeia Mipiri - Terra Indígena Água Preta/lnari - Am

Em cumprimento a Ordem de Serviço nª Ol l/SETEC/PPTAU97
de 15.05.971
desloquei-me juntamente com a Assessora Externa do PPTAL/GTZ, Dr.ª Carola
Kasburg, 'a Aldeia Mipiri, localizada na Terras Indígena Água Preta/Inari, município de
Pauini-Am.jurlsdicionada
à Administração Regional da Funai de Rio Branco-Acre, para
participar de uma reunião de avaliação das demarcações das Terras Indígenas
localizadas no médio rio Purus, reunião esta promovida pela UN! - AC União das
Nações Indígenas do Acre e Sul do Amazonas.
Chegamos a Rio Branco - AC no dia ~2 de maio, providenciamos o fretamento de uma
aeronave monomotor para o deslocamento à cidade do Paulní, ondechegamos por volta
das 14 horas. Em Pauiní visitamos a sede do Posto Indígena onde tivermos uma breve
conversa com o Chefe do Posto Sr. Ítalo, ficamos sabendo que a embarcação que iria
nos levar até a aldeia havia se deslocado para outra aldeia corn a finalidade de buscar
um Indlo enfermo, desta forma decidimos fretar uma voadelra ( barco de alumínio com
mutor de popa ), desta forma ainda neste dia chegamos até a aldeia Mipiri, localizada a
cerca de 15 minutos da cidade de Pauini, as margens do rio Água Preta.
No dia 23, pela manhã, iniciamos nossa participação na reunião das lideranças a qual já
havia começado uu <lia anterior. O líder Abdias da aldeia Mipiri fez nossa apresentação,
comentamos um pouco sobre a finalidade de nossa visita e sobre o PPTAL. Em seguida
iniciou-se a apresentação das lideranças presentes, onde cada qual falava sobre os
trabalhos de demarcação ocorridos na sua localidade, na seguinte ordem.
TERRA INDÍGENA PENERl/TACAQUlRI
Sr. Valdemar da aldeia Jagunço, o mesmo falou que acompanharam a demarcação até
o Igarapé Clariã e que não houve nenhum problema, quanto a outr5a linha seca que liga
os pontos 08 ao 04 entre as cabeceira dos igarapés Clariã e M.ixiri, realizados após o
contrato com a Finatec, não foi possí vel acompanharem porque as equipes foram
transportadas de helicóptero e ficava muito longe para irem por terra.
Sr. Israel da Aldeia Nova Vida, disse que haviam combinado de mandar 05 (cinco)
homens para trabalharem na abertura das picadas, mas não passaram mais pela sua
aldeia, disse que ninguém participou dos trabalhos nas cabeceiras, somente o engenheiro
José Otávio e o Abdias foram até lá de helicóptero para conferir os pontos com GPS,
mas não desceram em nenhuma aldeia, disse também que o Coordenador de Campo da
Funai, Sr. Rocha, passava pouca informação sobre o andamento dos trabalhos e que as
picadas começaram com seis metros e terminaram com dois metros.
Sr. José Nascimento da Aldeia São José, acompanharam a picada até o Igarapé Maj11riã,
a equipe de demarcação não queriam reconhecer o igarapé onde iniciava o ponto e
abriram a picada em outro igarapé (Esperança), com isto perderam um pouco da terra,
ficando fora algumas castanheiras e seringueiras, nesta região esta localizada a fazenda
Maripuã do Sr. José Cordeiro. A mesma esta desativada a alguns anos ( 04) mas
quando começaram os trabalhos de demarcação voltaram a ocupar o lugar, iniciaram
uma limpeza no 101.:ul, com a intenção de receberem a indenização, mas depois foram
embora estando " fazenda novamente abandonada, disse ainda que os marcos foram
feitos com barro e cimento e ficaram muito fracos e as madeiras usadas para sustentação
das placas não eram boas pois pegavam qualquer madeira branca ..
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TERRA INDÍGENA ÁGUA PRETAIINAR1
Sr. José Avelino Apurinâ, disse que a Coordenação da UNI avisou sobre a demarcação,

escolheram oito pessoas para participarem dos trabalhos, mas quando o Sr. Rocha (
Coo:de~1adQr de Campo da F urrai ) chegou não quer i11 aceitar a participação deles. Disse
(}~e ~á tinha pessoal suficiente por fim concordou em pegar três pessoas apenas .
In1~1ar~m a dem~rcii.ção pelo Igarapé Sucuriju , 111<1s na hora de fazer o rastreio do ponto
de início não aceitaram porque não era o igarapé que conheciam. por fim o Coordenador
aceitou a modificação. Embora ela representasse uma perda territorial em relação ao
memorial descritivo, fizeram isso porque não queriam problemas com os ocupantes e
desta forma o limite ficou realmente de acordo com a terra que sempre ocuparam e
defenderam. Na picada que passa pelo Igarapé Carvão os brancos (ocupantes) não
queriam aceitar a linha, nf'rois ill ~mpreon de de1,uu·~1;1.,.au couseguír fazer a abertura da

picada mas os índios não participaram pata evitar conflitos com os ocupantes .
Sr. Abdias Apurinã, aldeia Miripi, falou que a empresa não respeitou o que havia sido
combinado com a UNI e o Coordenador Rocha, trouxeram os peões de Rio Branco. Os
indios queriam trabalhar para conseguirem algum dinheiro, porque a situação deles esta
dificll, Disse ainda que tiveram problemas com ã Fazenda localizada no seringai
Ataláia, o Coordenador Rocha queria que os indios concordassem com a mudança do
ponto para deixar fora algumas famílias desta localidade, mas eles não aceitaram porque
já haviam alertado o pessoal a muitos anos de que estavam em terra indígena más eles
continuaram a fazer benfeitorias, incentivados por um vereador da cidade de Pauiní que
se intitula dono do local. Quanto ao pagamento dos indios que trabalharam nas picadas
o valor variou de uma terra indígena para outra, indo de sete a doze reais por dia. Abclias
falou ainda que os índios tem que lerem muito cuidado quando for demarcar outras
terras indígenas, porque se o índio não acompanhar e defender a terra que conhecem, a
empresa pode convence-los a mudar a demarcação para favorecer os ocupantes brancos.
Segundo ele cm alguns locais os ocupantes retiraram as placas e depois rataram que a
água levou, na Terra Indígena Camadení não colocaram placa na boca do Igarapé
Duque com o rio Marnoriá.
TERRA INDÍGENA CATIPAruJMAMORIÁ
Sr. Cosmo Ramos Ferreira Apurinã da aldeia Camarapu, disse que a aldeia ia ficar fora
da linha de demarcação se seguissem o memorial descritivo, mas eles fizeram um
acordo para mudar os pontos. desta forma eliminaram a linha seca e fizeram o limite por
água, com isso perderam uma parte que não interessava para eles e incluíram a parte
que ia ficar fora , sendo esta solução acordada com os ocupantes não-índios, disse ainda
que ficou faltando um marco de concreto.
Sr. Valdemir Rafael Francelino Apurinã da aldeia São Gerônímo, disse que no limite
com o Seringai Ajuricaba o dono, Sr. Nego Venâncio. não concordou com a tinha seca e
disse que vai entrar na justiça •
TERRA IND{OENA SERUINI/MARIENE
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Sr. Oàrio Apurinl da aldeia Bom Jesus, disse que sua aldeia ficou fora da. demarcação.
morando no local cerca de vinte e cinco pessoas em cinco casas, o Sr. Rocha mandou
falarem com a UNr, mas quando a UNI se manifestou e fez documento para a Diretoria

Fundiária da Funai em Brasília, já haviam concluído os trabalhos e depois não
retomaram para consertar. Os índios não ficaram satisfeitos porque sempre defenderam
aquele pedaço de terra onde moram, o qual não é muito grande, e que em passado
recente já houve atê morte por causa dessa terra. é necessá~o ma.ndar um agrimensor
para conferir e a Funai dar uma solução para o problema,. disse ainda que nos meses de

_

dezembro a janeiro , na época da descidas matrinx~iã~s~(lp~e~ix~es~)~o:s~p:e:sc~a~d~o:re:s
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profissionais cercam o rio Seruini, fora da Terra Tr1_df~:-n~ ,. , ... 1•

Israel Apurinã disse que depois que pararam de explorar castanha e borra por falta de
preço, começaram

3.

aparecer problemas com aluguel de lagos para pescadores

protissionars e venda de maoctra, na sua aldeia tiraram alguma madeira e conseguiram
comprar um batelão ( barco com motor de centro ) novo, mas agora que a terra esta
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de todo o gero os pescadores entravam escondidos e eles não podiam vigiar o tempo
todo e assim eles levavam os peixes e os indios não ganhavam nada, outra coisa errada
são os indios c1ue moram fora da área e vem só para tirar castanhas, pescai' etc.
Jaime Apurinã falou que moram perto de grandes castanhaís e que podem produzir até
cinco mil latas ( hectolitros), mas que não tem mercado, outra coisa é o artesanato pois
produzem peneiras, vassouras, peneires etc., mas também não encontram mercado para

estes produtos,
Denise (Assessorada UNJ) falou sobre os problemas de mercado para os produtos
alternatívos, que teria necessário dlverslflearem a produção e precisarn de téc:uicaa pari
fazerem estudos, precisam de pensar nas ações imediatas e a médio e longo prazo, citou
exemplos de exploração de óleos vegetais, como andiroba e copaíba.

Francisco A vellno, Coordenador da UNI, falou que a exploração de madeira não é
alternativa pois não estão preparados para isso. o artesanato pode ser uma das
alternativas.
Francisco Carlos Apurinã falou que precisam de ajuda para aumentarem a produção
agrícola, já brocaram uma roça grande e agora precisam de ajuda para derrubarem e
plantarem.

José Apurinã disse que pensou cm produzir óleo de andíroba, explorar castanha e
pescar nos lagos, na fazenda Maripuã que ficou dentro da área demarcada existe um
açude grande que podem utilizar para criarem peíxeís, depois que eles saírem, também
acha que precisam mais apoio técnico.

Manoel Apurmã talou que não sabe muito sobre alternativas economicas, tem pratica de
trabalhar na roça mas acha que as pragas, principalmente as formigas dão muito prejuízo
nas roças.
Aproveitando a oportunidade, José Nascimento Brasil Apurinã , da aldeia São José,
tfü.!! '1U~ ~(.H.UU(.Íõll fll.\ 1 G.04.97 A l'etÍ!'Ada de U.\adeil'A do! l11gos CAnt!galõ, MarAVill'lll
e Canacuri, por pessoas que há oito anos vem comercializando madeiras com o
madeireiro Raimundo Batictc, M•c:tl ultima retirada d, madeira pnrticlparnm oe barcoc
Santa Catarina me V, sendo que a madeira que ainda estava nos lagos dava entorno de

200 toras, mas devido a falta de providências foram retiradas. Disse ainda que é a
terceiro vez que denunciam e que a Policia. Federal e o Ibamn já estiveram no 1ocal
anteriormente, aprenderam madeiras mas depois os madeireiros voltaram e levaram

embora.
Ainda neste dia recebemos a visita do Sr. Prefeito Municipal de Pauíni, acompanhado
pelo Vice Prefeito, Secretário de Saúde e Secretária de Ação Social, a convite das
lideranças indígenas. Foi apresentado a ele o Projeto PPTAL e mostrado o mapa geral
com as dez terras demarcadas, falamos sobre as indenizações previstas aos ocupantes de
boa fé e a necessidade retirada desses ocupantes. Foi ainda explicado a ele sobre a
reforma do estado brasileiro, a reestruturação da Funai e a descentrallzação das ações
assistenciais que deverão ter uma participação importante das prefeituras municipais,
rnnauamerue uas
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O Sr. Prefeito alegou desconhecer o processo de demarcação das terras indígenas

localizadas em seu munictpio e que estava pronto para participar da assistência as
comunidades indígenas pois este tinha sido seu compromisso com os indígenas durante
a campanha eleitoral, mas que teriam que \.:omp1~1;uJc:1 ~u..:; a retirada do! ocupantes

irá acarretar sérios problemas de ordem social e que
deveriam cspcrnr um projeto de reassentamento a ser solicitado por ele ao Incra.
A proposta do Sr. Prefeito não teve urna boa aceitação pelas lideranças e manifestaram a
intenção de retirarem os ocupantes cm um prazo menor possível, assim que a Funai
iniciar o pagamento das indenizações e que os prazos seriam estudados caso a caso,
dependendo do tempo necessário a retirada dos bens e pertences bem como para colheita
de r0<;as que por ventura tenham.
não- indios das terras demarcadas
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O Vice Prefeito questionou a discriminação que estavam fazendo com os não indios,
pois segundo ele sempre houve uma boa convivência entre todos e que a Funai estava
atrapalhando. O mesmo foi aparteado por nós do PPTAL, pelas Organizações presentes
e por algumas lideranças e não teve mais condições de continuar com seu discurso.
Após a saída da comitiva do Sr Prefeito a questão foi amplamente discutida pelas
lideranças indígenas as quais entenderam que o mesmo estava condicionando a
assistência as comunidades indígenas à permanência dos ocupantes não-índios.
Neste dia deram por encerrado os trabalhos da reunião, sendo que fomos convidados por
Moacir Apurinã da OPJMP, para participarmos de uma outra reunião de avaliação das
demarcações a ser realizada na Aldeia Crispim ria T.I. Paumari do Lago Marahã, com a
parttclpeção dos representantes das terras indígenas de sua área de atuação, durante a
realização da Assembléia Anual da OPIMP. As lideranças presentes formaram uma
comissão para participarem desta reunião.
No dia seguinte retornamos a Rio Branco onde visitamos a sede da Administração
Regional da Funai, a Sede da UNI-AC, a Comissão Pró-Índio - AC e a empresa
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Asserplam.
Na Asserplam discutimos questões relativas s abertura de picadas e a situação da
demarcação das terras Cabeceira do Rio Acre e Jarawara/Jamamadi/Kanamati. Fomos
infonnados que na primeira os trabalhos de campo estão quase concluídos e na segunda
estão concluindo os trabalhos de digitalização, entretanto uma linha de
aproximadamente 2,5 km ficou sem conclusão devido ser área de vazante que ainda
encontra-se alagada. Quanto ao acompanhamento indígena nas demarcações a empresa
entende que não haverá problemas se incluirmos alguma coisa neste sentido no próximo
Edital de demarceção,
Na Comissão Pré-Índio fomos recebidos pelo antrop6Jogo Marcelo Iglesias, a conversa
foi muito int•r•eun1111 o rnsemo demonstrou um profundo conhechnento em relação as

questões fundiárias das terras indígenas localizadas no vale do Juruá e se colocou a
disposição para contribuir no processo de envolvimento e participação indlgena nas
demarcações, sob a ótica da futura gestão territorial. Falou ainda da importância da
demarcação das terras indígenas do vale do Juruá, em razão dos corredores ecológicos
que serio formados com as reservas extrativistas e áreas de conservação.
Na runat tomos recemcos pero suesnruto ao Aumíntstrador em tunçao da ausência do
titular que estava em viagem de serviço a Cruzeiro do Sul. Foi feita a apresentação da
De' Carola Kasburg e conversamos um pouco sobre as ações do f>PTAL na região.
Uutante nossa permanência na sede da Funai, acompanhamos a visita do Consultor da
GTZ para o SPRN - SuhComponcntc de Políticas de Recursos Naturais, aproveitamos
para solicitar informações sobre este projeto em que a FW1ai local deverá participar, mas
não conseguimos saber muita coisa em função das dificuldades de Comunicação do
citado Consultor ,

Havíamos programado ainda visitas ao PESACRE e ao CTA, mas devido a falta de
tempo não foi possível realiza-Ias e retornamos a Brasília no dia seguinte.
Como conclusão acreditamos que o processo participativo nas demarcações, quando
assessorado pelas organizações indígenas uu de apoio, propicia um maior envolvimento
das comunidades indígenas e suas lideranças, bem como possibitit::i wr,"' ,.,"" •. ,, ..•
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durante a execução dos trabalhos nos pontos onde poderia haver prejuízo para eles .
Levando-os ainda a discutirem os passos seguintes a demarcação (jUe serão de
respcneabilidade das próprias comunidades .
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SLOWACKJ DE ASSIS
Gerente de projetu

Dr" Carola Kasburg
Consultora GTZ
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