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Área Indígena - Camicuã

Grupo Indígena - Apurina

Localização - Município de Boca do Acre (AM), subordinado

a Ajudância do Acre - 8a DR.

Histórico sobre a_ demaraaçao

Os Índios Apurina do PI CAMICUÃ, vivem na pe_ 
riferia da cidade de Boca do Acre, muitos no perímetro urbano 
no Bairro de Terra Firme, antiga sede do município, ãs margem 
esquerda do Rio Purus. Embora sem os limites definidos de ’ 
suas terras, trabalhavam em perfeita harmonia com os ''civili

zados" e o relacionamento entre as duas raças era normal. A 
grande maioria das crianças indígenas freqüentava as escolas* 
publicas sem qualquer discriminação. Os primeiros incidentes, 
começaram com a eleição da área. A primeira proposta foi envia 
da pelo entao Chefe da Ajudãncia do Acre, cujos limites abran 
giam além do Bairro de Terra Firme outras propriedades.

Tal proposta dada conhecimento aos índios e 
ã população ci vi, l i a d a , provocou uma rcaçao por parta do pre_ 
feito e proprietários, que mobilizaram varios políticos, o go 
vernador do Estado do Amazonas e a Confederação Nacional de 
Agricultura. 0 problema tratado pela alta direção da FUNAI e 
do Ministério do Interior, levou a constituiçãode uma Comiss- 
saoj onde se fizeram presentes representantes da FUNAI ( Ali- 
pio Levay), do INCRA ( Raul Castro Martins) e da CNA (Alvar o 
Augusto Coureiro Belota). Essa Comissão, procedeu aos estudos 
com base nos elementos constantes nos processos FUNAI/BSB/NPs 
1918 e 1919/77 - DRP/DGPI - vistoria no local, nas varias en
trevistas e propÔs os limites para a Reserva. Referida propos 
ta abrangia terras de propriedade da Pre feitura. Inclusive r 
parte do Bairro de Terra Firrn^, onde vivem e trabalham muitas 
famílias de civilizados ettf terras devo lutas.
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A proposta nao contentou aos civilizados , 
principalmente o Prefeito e nem aos índios. A tensão aumenta

va entre os índios e civilizados até que culminou com o embar_ 
go do roçado de propriedade do Sr. MARIO DIOGO DE MELO, de ma 
neira violenta.

Com o acontecimento, acirraram ainda mais 
os ânimos, e praticamente toda a população local se voltava ’ 
contra os índios, verificando-se outros incidentes, de peque

na monta. Com a situaçao tensa e com éminente perigo de con - 
flitOj foi constituída uma comissão para oferecer solução. Re_ 
ferida comissão, criada pela Portaria 408/E/78, formou o PROC 
/FUNAI/BSB/3393/?8, constituída de servidores da FUNAI ( Eco

nomista, Anturopólogo, Agrônomo}a&sessoradòs . por Chefe de Posto) 
ofereceu tres alternativas para os limites, todas com 03 ’

proa e con tras. Foi mantida a propsta anterior e oo problemas 
como era de se esperar, surgiram e continuam com sérios ris - 
cos de acontecimentos irreparáveis. A demarcaçao esta com os 
trabalhos de campo quase conclui dos mas sem condições de ter

minarj mesmo que o sejam, a comunidade não,, aceitará os limi

tes demarcados e simplesmente permanecerá a tensão.

PROPOSfA PARA SOLUÇÃO

Pelo relatorio a area em demarcaçao não 
atende a comunidade' como primeira sugestão, poderia ser cria

do um grupo para estudar novos limites. Uma segunda opção se 
ria a de aceitar a alternativa "C" constante no relatorio da 
Comissão da FUNAI mencionado processo/FUNAI/BSB/3393/?8, em 
que os limites propoatos sao em meio termo entre a proposta r 
homologada e a reivindicação dos í n d i o s .Em anexo, proc.3393/78.

Brasí lia, J 0 de julho de 1.979.
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