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FUNAf 
Fundacao Nacional do Íoclio 
MINISTÊRIO DO lliTEAIC)R 

nPJ;t/7'; ADR / XINGU 

DO :.ADMINISPRADOR REGIONAL DO XINGU 

AO: SUPERINPENDEN~E GERAL DA FUNAI. 

Em.# 02 de Julho de Z9so. 

Senho~ Supe~in~endente. 

- ' . 

fi~ ao Rio Batoui "Em ane~o ". 
Encaminho a Y.sª •• ReZatõ~io da Viagem que 
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FUNAI 
Fundacao Nacional do Índio 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 

RELATÕRIO DE VIAGEM-AO BATOVI 

Dia 18.06.90, desloquei-me para os limites do Parque Indígena do Xingu no 

rio Batovi, juntamente com lideranças ·wAURÃ e o servidor desta FUNDAÇÃO" 

NACIONAL DO lNDIO - FUNAI - o Sr. Nelson Cesar Destro Júnior, co.m a inte~ 

·ção de observar a ãrea e ver se eram verídicas as afirmações da BATOVI A 

GROPECUÃRIA, que na ãrea ele~-desenvolviam Projetos Agropecuirios,_ com 

~riação de bovinos e cultura de arroz, milho e outras ~ultur~s, conforme 

processo enviado a ,uperintendência Geral da FUNAI. 

ApÕs dois dias de vi~gem ch~gàmos a ãrea em questão; onde anteriormente~ 

haviam sido construídas-três casas que seriam o início da estrutura do " 

Sub-Posto ~e Vigilância do rio Batovi e que fo~am queimadas pelo fazendei . - 
ro de nome Valdemar, s_egundo informações dos WAURÃS com a chegada no local 

podemos constatar que realmente as casas haviam sido queimadas e que ainda 

durante a viagem vimos vest~gios de acampamento de fazendeiros e pescado 

res dentro da ãrea do Parque. 

No dia 19.06.90, conversamos co.m o pessoal WAURÃ qüe foram com a gente e 

eles nos disseram que aquele local onde haviam feito a casa, ê lã que eles 

! querem continuar, pois ali era o local de antigas aldeias deles e ·dos 

f TXICÃO como tambêm dos BAKAIRI, e que ali nunca foi terra dos fazendei- 

ros, apos essa reunião os mesmos começaram a construçao de _duas ca,as gra.!!. 

des e abertura ·de uma pista de pouso, para efetivar sua presença nà~ueles 

limites, impedindo a entrada de invasores. 

Nos dias que se s~guiram continou estes trabalhos a serem executados:Domi~ 

go dia 24.06 fomos atê o limite com a fazenda,_iríamos para conversar com o 

fazendeiro, porem não o encontramos, deixamos então um bilhete dizendo:cftie 

eramos da FUNAI e estãvamos ali para ~onversarmos;retornamos no mesmo dia 

ate o Sub-Posto de Vigilância, ·dando prosseguiment~ aos trabalhos. 

Na terça-feira dia 26.06.90, iniciamos nossa vi~gem de retorno no PI LEONAR 

DO, pois eu fora solicitado deslocar-me atê BrasÍlia(DF) com a finalidade 

de resolver problemas referentes a ADR XINGU. 

Com nossa viagem podemos constatar que foram totalmente inverldicas as afii 

mações dos fazendeiros do Batovi de AGROPECUÃRIA S/A, que na verdade 



FUNAI 
Fundaçao Nacional do Índio 
MINISTÉRIO DO IITTERIOR 

nao existe nenhum Projeto ~gropecuãrio n~ ãrea e muito menos cultivo de 

arroz e milho, sendo a ârea em questão so de mata.~ ainda realmente ser 

territórios· imemoriais do povo WAURÃ, se~do impo~tante que a FUNAI crie 

um_ grupo de trabalho composto por antropÕlogos e outros técnicos para 

estudar esta area· de.confljto e verificar atê onde vai o territõrio ime 

morial WAURÃ. 
• 

relo acima exposto, achamos que a FUNAI deveria dar todo a- 

poio para criaçio deste Posto de V!gilincia na ãrea do Batovi e os ou 

tros solicitados s~gundo process~ da epoca da Administração do Sr. Rome 

ro J'ucãz Filho e que volto a reiterar neste documento. 

foque pretendo relatar. 

Atenciosamente, 

*FALADOS WAURÃS sobre a ârea em questao: 

ARUTA WAURÃ:. "aqui onde nos estamos a go r a chama ULOPOENA, perto do rio 

BAKAIRt tem aldeia velha que chama MA:IVAPUR subindo o_Batovi tem outra a! 
deia que chama MALARKUMA aldeiá de nossos avõs, lã na cachoeira tem outra 

aldeia velha que chama TURPAPUR, a outra aldeia velha .e ILALUPUR na boca 

do BAKAIR!, t_em a alde~a que chama_UETILO o dono ~esta aldeia era KUTANE 

BO, lâ o pessoal morreu todo. Do outro lado do Batovi tinha outra aldeia 

de nome KOKORROIOTE. 

Lã na cachoeira KAMUKUAKA, nos perdemos para -os fazendeiros, eles tomaram. 

Agora esta terra aqui onde ficava nossas aldeias ant~gas, nos nao vamos 

perder, por isto nÕs estamos aqui. 

Lã na cachoeira sÕ.tem gado, agora aqui onde nõs estamos jâ retomamos 

n&s nio vamos deixar o fazendeiro entrar. t nossa palavra." 
• 
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Encdc em 
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Ass.~-c- 
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1 , . 
1\ SUAf, 

Conforme entendimentos mantidos com o Senhor Presidente, 

ção em causa poderá fluir dos saldos de· Demarcação e 

' 
consultamos se a solicita 

Regularização d~ Terras. 

Brasília, 02 de julho de 1990 
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~tJR/BATOVI PE 24.06.90 INF VSA. QUE ESTAMOS NOS LIMITEt DO BATOVI 
COM A INTENSAO DE CONSTRUIR O SUB POSTO DE VIGILANCIA DO BATOVI/// 
DENTRO DOS LIMITES. POREM LIDERANÇA WAURAH NAO CONCORDA COM MUDAN 
ÇA DE LUGAR, QUEREM PERMANECER NO LOCAL ONDE FORAM CONSTRUIDAS AS 
TRES CASAS, ENTRE OS RIOS BATOVI E BAKAIRl, QUE FORAM QUAIMADAS PE 
LOS FAZENDEIROS QUE DIZEM SER DONOS DESTE LUGAR. INF AINDA LIDERAN 
CA ... ill.l.sJL.E.eJER .PICADA -~r.§..fil'J .. Q.O .•• QS LIMITES J?1L~!_TQVI COM RIO BAKAIRI; 
DO MAJi.Ç,,Q.Jl.--8.Q •• ~Q E~ L.l •. WH\ R.~16, PARA QUE· FIQUE DENTRO DOS Li:MIT°ES 
OS SEUS TERRITORIOS IMEMORIAIS, NA EPOCA DA DEMARCAÇAO FICOU FORA 
DOS LIMITES DO ~ARQUE, ASSIM A KAMUCUANAN, ONDE ANTIGA CA~A WAURAH 
INERENTE A SUA CULTURA E QUE DEVERAH SER TOMBADA PELO PATRIMONIO/// 
HISTORICO, FIM PRESERVAR ESTA AREA DE PROVAÇAO DAS FAZENDAS, NESSE 
LOCAL, NAO HAH NENHUMA FAZENDA DE NOME BATOVI DENTRO, CONFORME PRO 
CESSO ENVIADO POR FAZENDEIROS/ AA SUGE/FUNAI. SOS 

DO sua POSTO BATOVI S/NR DE 24.06 0800 

SUGE/FUNAI/BSB 
COPIA ADR SUBST PQXIN/BS8 

MEGARON TXUCARRAMAE - ADM. REG. ADR XINGU 
CNO SUB POSTO BATOVI) 

N N N N 

AF/RPTI/251615 
-------------- -------------- 



~~ 

~ 
FUNAI 

Fundação Nacional do Indío 
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INFORMAÇÃO N!! D Ll"/90-SU!iF 
Ref.: -Radiograma S/N~ Batovi de 24.06.90 

Sr. Superintendent~, 

O Administrador do PQXIN comunica que as lideranças 

WAURi não concordam com a construção de Posto de Vigilância den 

tro do limite do Parque. Querem a construção fora dos limites, 

porque consideram as terras excluídas quando da demarcação, como 

de ocupação imemorial. 

O relacionamento entre. ·os Índios e os que se dizem pro 

prietários daquelas terras não está bom, tendo sido queimadas 3 
"casas" dos Índ~os pelos proprietários. Com isso os Índios nao 

admitem que mencionadas terras fiquem excluídas do Parque do 

Xingú. 

Entendo que para solucionar a questão necessário se 

faz um estudo acurado pela DID onde fique muito bem ·esclarecido 

alguns pontos tais como: 

- Porque o limite sul do Parque não seguiu a t~ngen 

te entre os marcos 57 e 60; quando da demarcação em 1977. - 

- Levantamento ocupacional dos WAURA nos Último~ 20 

anos, indicando a situação dos aldeamentos. 

Caracterização da terra reivindicada pelos WAUR~ como 

de ocupação imemorial indígena. 

Satisfeitas estas i~formações,a FpNAI poderá propugnar 

pela solução correta e justa, com argumento~ suficientes até pa 

ra uma defesa no âmbito Judicial se a terra for realmente de ocy 
pação imemorial e por outro lado, caso não o seja, a FUNAI deve 

por todos os meios, persuadir os WAURA a respeitar o direito de 

terceiros. 

A consideração de V.Sa 

VFM/smm 

Brasília., 29 de junho de 19~ 

SEP Quadra 702 Sul u; q,.,,.#[ns _,1/,.JN 
'Edificio Lcx, 3~ and2t Superin· • !'ubstituto 

CEP 70.330 81'25íli2 D.F. Superir·. 
Funé:_ 

Jlssunto1 
· 'fNAI 

---------------------------------------------------- ----·· ------------------------------- 
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MINISTÉRIO DO INTERIOR 

DE 
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P~-Gl . DATA 05/07 /90 

EM RELAÇÃO AO ANEXO, SOLICITO• 

D APROVAR 0 DAR PARECER D FOltNBCKR OÔPI.A.B 

D .A.RQUIV AR D DATitOGRAFAR 0 INFORMAR 

0 ABBlNAR 
.• 

0 DISTRIBUIR 0 MINUTAR PROPOSTA 

D ATBNDBR 

Q . AUTORIZAR 

D OONFBRIB 

.n GONHBCBB 

0 RXPRDI& 0 PROV~OENOIAR 

0 REITERAR 

. --. . 
0 ESTUDAR 

0 FALAR-MB q. 
(j] FORMAR PROCESSO @ REI'ORNAR/SUAF 

·' 
i .· 

OBSERVAÇÕES1 · 
. . 

Solicito autuar a documentação. em anexo, devolvendo logo ap5s, 
a esta SUAF. · 

00~ ORIGINAL: CI.188/ADR/XINGU, de 2'-l/05/90 
INI'ERESSAOO : PARQUE INDIGENA DO XINGU 
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