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Brasilía, 04 de novembro de 1994 

DA: Admiusitraçio ~egional do Xingu 

Ã: ASFAX - Associaçio de la~éndeiros do Xi~gu 

FAX: ()66. 62 </ ;l.55<( 

,,.-.. Minuta de carta para set enviada aos proprietarios tonfrontantea com 
.__, o Parque d o Xi n g u • 

Frezado Sensor, 

A Administração da Funaí juntamente com as comunidades 
indiggnas do Parque Indigena do Xingu, vem realizando diversas açoes que 

visam a proteçio e manuten~ão dos li~ites do Parque do Xingu. Foram rea- 

lizados levantamentos que identifiearam a éXiSt$ncia de área de sua pro- . 

priedade fazendo limite com a divisa do Parque. 

Estamos buscando um contato direto com todos os nossos 
,--.....,vizinhosJ visando estabelecer eanAis de comunicação que possibilitem en- 

tendimentos sobre a prote~êo do Parque do Xingu, bem coroo, a manutençao 
dos limites comuns. 

No momento, gostar&amos de notifica-lo de que inicia~e 

mos a reaviventaçâo das picadas demarcatérias do Parque. considetando o 

fato das mesmas estarem com pouca visibilidade. Este trabalho eeta sendo 
realizado pela Adwinistraçio do Parque com a participação das comunidad@s 
indígenas. 

Considerando que~as propriedades dos asGociados da ASFAX 

em limite com o Parque. e que portanto pa~te da picada que ser~ reaviven~ ~· 

tada atinge diretamente~sua$ propriedades, gostaríamos que se manifesta~ 

se quanto a possibilidade de vir colabor4r é/Ou acompanhar a realização/ 
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desse trabalho. 

Aguatdamos sua manife$taçio,. a partir da qual daremos 

prosseguime~to a entendimentos sobre o assunto tratàdo acima, bem .-co~o, 

goatariamos que mativessemos uma comunicaçÃo mais pét~anente de forma que 

poderemos conversar sobre outros assuntos de interesse comum. Aproveito a 
enaejo para convidar os fazendeiro~ do Xingut que limita com o PQXIN, pa 
ra participar de uma reunião no dia 26/11/94, em Sio Jos& do Xingu, para 

tratarmos destéS assuntos e outros. 
(' 

Atenciosamente! 


