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de ;S.Jo e6) bí; dirige ao Parí» e depois Rio de Janeiro para tentar 

resolver junto ao Govêrnp o problema das invasões em seu território.

S.JosS o poeto ApinayÊ para um melhor controle das invasões na área 

indígena edos conflitos entre"c:lvillzadoG" e Índios,

* ■Em 6/7/5.3* o encarregado do posto Apirsayé, sr. Cícero Dantas, envia

vadind.o aldeiamento, atirando de revSlver”.

. Em m / 5 / 5 8 -, o chefe da 82 I.R.P. em Goiãs encaminha ao chefe de 

S.O.A. da Diretoria do SEI, pedido de providênciaB para por tico-

■';:bro a intervenção do Sr» Promotor Público da Comarca de Tocantin6po- 

IIs no serviço do SPI assumindo a defesa armada de. particulares 

. contra os Índios1'.

. Em 1971i o PDDf. Roberto da Matta encaminha relatório ao diretor do 

DGPI, general Clodomiro Flores, acerca da premência na demarcação das 

terras dos ApinayÊ e apontando a imemorial!dade da krea ocupada.(FUNAI/ 

/ESE/003/71).

. Em 1221* ° Er* Ivan Baiocchi, Delegado da 7^Dèlegacia Regional da FUNAI 

narra ao Biretos do DGO conflito ocorrido entre índios e regionais 

nas Imediações do Ribeirão Bojtica; aponta a. possibilidade de outroB 

conflitos tal -o grau de tensão existente na irea.

. Em laneiro de 1976 a FUNAI atrav&s da Portaria 013/? designa uma
—  r

comissão para a delimitação da &reá Apinay&. Esta comissão elabora

. Em 1940, o Serviço de Proteção aos índios,SPI, cria na aldeia de

telegrama solicitando instruções devido a "desconhecidos estarem in-



relatório onde aponta 3 propostas : a 1— atendendo-as necessidades dos
.! ■: . 1 ! j- t ' -

1 Aplnayê;' a 2~ considerada pela comissão como a "mais viável•’ e a 3~ 

que . "atenderia os interesses d» maioria dos proprd.etários e polí

ticos de To-cantinòpolis'1.Este relatório h assinadopelo sr. Delegado,

.pelo chefe de posto Sebastião A. Fernandes e pelo antropólogo"A” do

; DGPC, ;Antonio Pereira Neto,

Em 1978. a FUNAI, através de seu entao presidente Gal Ismarth de Arauj

■ assina o memorial descritivo delimitando a área Apinayê era 85*800 ha

tendD por base a proposta n22 apontada pela Comisão como a "mais vi

ável" com acréscimo pelo Riacho Pecobo.

Em março de 1979 o vereador de TocantinÓpelis, AntSnio Jos£ Rodrigues 

Filho endereça requerimento ao Presidente da Câmara Municipal,solicitan

do que seja endereçado ao Presidente da FUNAI, Gal Ismarth de Araújo 

provldôncia "no sentido de fazer melhor justiça quanto a delibft- 

: raçao da área destinada ao PI Apinayê" salienta que com a medida to

mada pela FUNAI delimitando a área em 8j?*800ha pelo memorial descri

tivo de 1978 o município de Tocantinópolis perderá de 3o & bo% da pro

dução agrícola e Agro-Pastoril e que de 5*000 a 6.000 habitantes 

deixarao o nosso município* em procuras de outras localidades1'.

E*0 1979  ̂Iniciada o demarcaçao. Os ApinayS da aldeia de S.Jose'

paralisam os trabalhos por nao concordarem com os limites esta

belecidos pela FUNAI no memorial de 78.

Em junho de 1979 o assistente Valter Mendes faz comunicação ao Diretor 

do DGPI (papeleta n°03íf/DGPI) da solicitação do chefe da aldeia de 

S.Josój Romão Sotero* dos conselheiros Chiquinho e Santana que se des

locara»:. â Brasília para ''solicitar alteração doe limites da reserva por 

considerá-los inadequados". Neste relatp tal Bervidor alerta que uma



nova. alterarão ;nos limites " vai aumentar ainda mais as reações doe
;ir: - _ ■

"civilizados", entretanto.... os índios nao aceitam os limites homologa- 

dos e nesse impasse estão os trabalhoB de demarcaçao, os "civilizados" 

provavelmente encadearao as maiores pressões contra a FDNAI, qualquer que 

sela a decisão: manter os atuais limites ou alterâ-los".

Em novembro de 1980 a FUNAI atrav&s da Portaria n°884/E designa a antropó

loga Jane Gal vão e o engenhe:! ro LucMio Franco para. reeatudo 0 definição 

dos limites da área Apinayé. No relatório encaminhado ao Diretor do DGPI 

em março de I98I, Jane Galvão chama a atenção para os seguintes pontos:

- ?? oe Apinsyíí e os regionais, por diferentes motivos, esperam a

demarcaçao^»."

nhS. muitos Invasores na área Apinayfe e alguns contando com a demo- 

. ra .da definição dos limites, tentam legalizar uma situaçao de fa- 

::to, ou se,1a, ê ue a FUNAI ao ver que boa parte da &rea estíi ln- 

! : va.dAda não consiga tomar outra atitude que nao a permissão da 

: ■ in̂ vasão. "

- que apesar da "apar&ncla conciliatória entre índios e regionais, 

h& um conflito latente que, sempre que possível «e manifesta...

: mas, ao mesmo tempo que os Apinavl alme.lam a demarcaçao nao

aceitam qualquer limite, que consideram Insuficientes em mui

tos pontos os limites da dfimarcaçao do 79".

- !,s. reinvindicacão dos índios Apinayl para uma revisão dos limites 

de sua ârea nao deve ser encaraao pela FUNAI como um pedido 

de acréscimo de árec. Ê importante notarmos que quando foram feitos 

os trabalhos de eleição da Irea Apina$lt os prSprioe membros

da comissão apontaram a dfeficuldade que seria para, a FPNAI de

marcara âres por eles proposta. Esta dlficuláade estaria no 

fato da Sroa por eles eleita Qferecer uma solução Intermedi&ria 

entre os Intoresses doa índios__e dos regionais.

Neste relat&rio a proposta encaminhada soma um total de 101.000 ha 

acrescentando» homologada em Vtí uma faixa de terras férteisao longo



dos Ribeirões Mumbuca e Gameleira, atravessando assim a estrada Trans-'
■ ' . ' ' ■: i ■ 1!

I amazônica, considerada na proposta anterior como limite natural intrans

ponível .

Sm junjio de 1982 ê assinado conVênio (n°059/82) entre a FDNAI e CVT?D 

visando beneficiar "as comunidades indígenas localizadas na área de influ

ência do "Projeto Ferro Cjtaa.lás". Na cláusula Quinta, letra I» deste con

vênio, fica determinada como obrigação da FUNAI "realizar a demarcaçao d

delimitaçao das áreas abrangidas por este convênio, regularizando-as 

de acordo com as exigências legais." Os Apinayé estao situados dentro 

desta área de influência.

A proposta pára eleição da área Apinayé da comissão de 1980 é encaminha-;

da pela FUNAI ao GE7AT em 11A / 8 3■. segundo exigência do novo decretíi

Tegulamentando ãreas indlgenae(nS88ll8), para 0 levantamento da situação 

quanto a ocupaçao e titulaçao da área indígena eleita.

Ea março de igS^ oe "políticos e proprietários" de Tocantinôpolis 

encaminham abaixo-assinado ao sr. Mário Andreazza, Ministro do Interior, 

onde : solicitam que seja mantida sem alteração a áre dos índios Aplnay 

C onstantes do _ memori ai aprovado eà 1978.

Em junho de 1983 vou pela 1— vez â area Apinayé como assessora da 

CVPD.: «ogundo clfniBiiJfi, quarta, letra c, do conVÕnio acima citado.' Os Api- 

nayS esperam a demarcaçao e percorrem comigo 03 limites que gostaria.ni 

que fossem r e s p e i t a d o s m e  indicando os lugares de antigas aldeias.

A sugestão e levantamento desta «ssessoria para Â delimitação da área 

Apinayé , encaminhada em agosto p&ra'aCVRD reforça a imemorialidade e 

ocupaçao da área proposta para estudos pela FUNAI ao GETAT reconhecendo 

a necessidade e o direito dos Apinayé de S.José sobre as terras férteis 

de seu território que acompanham os ribeirões Gameleira e Mumbuca e
f

que não estavam incorporadas na área homologada em 78, e acresce â 

esta área já proposta pela FDNAI uma faixa de terra em quase sua to



talidade Ide çarrado, e oe baixa densidade populacional, mas território tra

dicional Idas1 aldeias do COCAL 0 existentes até 1950) reivindicadas insieten-
"■ ■ '■ : '■ ' i; j; ■ ■ : i’!.(I i ' : :' ' \ 1 '
temente pelos NApinayé, o que "uma reserva de li+O.OOOha aproximadamente.

* Em setembro de 1983, por ocasião dos festejos da semana da pátria, o 

ex- deputado Alziro Gomes que tem interesses dentro da £rea indígena soli

cita a Goiania a presenç.* do Batalhão do Exército em Tocantinépolis ale

gando que os Apinayé iriara destruir a cidade. 0 chefe da Ajudância de

Araguainá l a que estao subordinados administrativamente os Apinayé) se 

desloca â ârea e verifica a improcedência da denüncia.

. Ainda .em setembro de 1983 os "políticos" de Tocantinepolis, prin-

s

cipalmente o secretario do prefeito, enviam um abaixo assinado ao

s r, ;MinÍstro Extraordinario para Assuntos fundiários em nome do

\ * ~
Povo :de Toçantinopolis denunciando o clima de tensão provocado pelos

n * ' f r
, Apinayé. que ameaçam ■ sa pacato povo de Toçantinopolis insuflados pelo 

chefe de posto da F’UWAI e pela antropóloga da C V R D e  solicitando

a redução da area Apinayé para 2 5 .D00 ha.

' r

. Na ultima semana de outubro de 198 3 a FUNAI designa 3 servidores 

para constituir o Grupo de Trabalho que juntamente com representantes 

’ do GETAT iniciariam o levantamento para a eleição da area Apinayé.

A fUNAI aguarda durante quase 10 dias que o GETflT envie seus repre

sentantes e depois, devido a ausência do GETAT, solicita que retornem 

da Ajuüancia em Araguaina a Brasilia. Segundo informações nao oficiais

■ 'il : D GE:TAT estaria se negando a participar deste Grupode Trabalho ( o que

fera a portaria do sr. Presidente da Republica) devido ao clima de 

tensap existente em Toçantinopolis,.



Da leitura dos fatos principais do processo de demarcaçao do 

* > r h - r
t = - m t o r i o  npinsye, arrolados acins, depreende-se claramente cue o 

"clima de tensão" existente na area vem de longa data. Este "clima51 

e d e v i d o  a indefinição dos limites, a hesitaçao por parte tanto do

—
Sh I como da FUNAi em considerar eefetivar os interesses dos Apinayé,

~  /-w r A

De modo que nao sao nem os Apinayé- e muito menos a antropologa da

A
Cl/RD ou o atual chefe de posto da FUNAI- que "acirram os ânimos" na 

area litiçiosa, como alega um pequeno numero de novos -proprietários 

(compradores das posses dos antigos invasores da area) - — sim

A  *

que veem acirrando um conflito que somente vai beneficia-los como

f 1 ~ /■ /■
"proprietários". fiteQ&r$fa~-qu-e-~a -cri-aç-ae—  da— a-re-a. A pinaye- prejudica os

ij3±=Lr-e-S-£-e-s do_J7iLLQJ.ni-pi&r ■ &&í4s-5rcteT-&R-áe-y-de— — s-errs ÍTít erre-s-s-es— p-ax-

* ^  

ti-e-û orcs— co-mo-int.eresses-publ-ieo-s. A demarcaçao de 100 ou 180 mil 

hectares nao afetara em nada os interesses do municipio de Tocantino- 

polis.

* * M  n/ /
Adiar ainda mais a delimitaçao e demarcaçao do território

r r

Apinayé esperando que o "clima de tensão" diminua e uma atitude

/■
absurda por que e esta demora que acirra os ânimos, que "prejudica 

d s  interesses do municipio’’ e principalmente contribui para que d 

territorio Apinayé seja Invadido e ocupado e ,nos últimos anasjvenha 

a ser objeto de especulaçao por parte destes "novos invasores", os 

"proprietários" e "politicos" residentes em Toçantinopolis.

■r

fl FUNAI deve ter a firmeza de referendar a area pleiteada

r

pelos Apinayé e encaminhada por esta assessoria a CVRD. Como salientam 

os proprios funcionários da FUNAI que se ocuparam da demarcaçao Apinayé,

rw /■

qualquer solução que tente mediar os interesses dos imdios e desses

r *•
"novos proprietários" redundara em fracasso, foi o que aconteceu com 

a proposta consiaderada "mais viavel" pela comissão da FUNAI em 1976, 

homologada em 7B e que í b m b x x k  foi interrompida pelas Apinaje e desen-

JFW / f

cadeou . reAçoes por parte dCB "politicos" de Toçantinopolis.


