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Relatório da viagem a área interditada 
para atração dos índios Araras, para 
embargar m a  estrada da COTRIJUÍ, com 
o apôio da Polícia Federal,

Senhor Delegado,

Em. cumprimento de ordem dessa chefia, o* 
signatário do presente em companhia do Agente Federal Jaime Con 
rado Brasileiro Filho, deslocou-se x3ara ALtamira dia 10 do flu 
ente, na aeronave desta Fundação, para em conjunto com a Ajudân 
cia de Área de Altamira, proceder o embargo dos serviços de * 
construção de uma estrada dentro da área de atração dos índios 
Araras, que estava sendo executada pela COTRIJUÍ, partindo do 
Km0 120 da Rodovia Transamazônica em direção do Eio Irirí.

Chegamos naquela Cidade por volta das 
11:00 horas da manha, indo diretamente para a sede da Ajudância 
onde expomos para o Sr. Salomão Santos, o objetivo da nossa via 
genu

ÍTessa ocasião tomamos conhecimento que 
no dia 06 do corrente, uma equipe da FURAI que estava assentan
do umas placas indicativas da área de atração, na altura do Km. 
120 da Transamazônica, deparou-se com uma turma da COTRIJUÍ que 
com várias máquinas pesadas (03 tratores de esteira D-8, 01 mo 
toniveladora, 03 tratores com carregadeiras, caçambas), estavam 
construindo umajestrada em direção ao Rio Irirí, já tendo alcan
çado o acampamento da FUIíAI, distante 15 Em. da Transamazônica0
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us -XJ-T--^  —Segundo ainda ̂ ■jçnef.e^a^judancia de AL
tamira, no mesmo dia e ocasião, isto é, dia 06 do corrente, a 
Equipe da PUlíAI embargou os trabalhos de construção da estrada, 
determinando a evacuaçao das máquinas para fora da área indíge 
nac No dia 09 seguinte foi expedido o ofício n? 032/JA/79, con 
firmando o embargo e recomendando imediata providencias para a 
retirada do pessoal e maquinário lá existente» (v. cópia anexo).

Com a nossa chegada em ALtamira, achamos 
por bem nos deslocarmos no mesmo dia para o Kme 120 da Rodovia* 
Transamazônica, a fim de, cumprindo ordem do Sr0 Delegado veri 
ficarmos a invasão da área indígena dos. Araras, interditada pe 
la Portaria n2 528/N, de 30 de outubro de 1978 - e procedermos* 
o embargo da estrada que estava sendo alí construída, com o 
apoio da Polícia Eederal0

Essa nossa iniciativa foi providencial * 
porque ao chegarmos na estrada, encontramos as mesmas máquinas* 
trabalhando, e inclusive estavam abrindo uma clareira de 500 m. 
em quadra, visinho ao acampamento da FlINAI, onde seria construí 
do o acampamento do pessoal da. COTRIJHÍ encarregado do prosse - 
guimento da estrada até o rio Irirí*

Assim, às 16:00 horas do dia 10 do cor - 
rente, fizemos o embargo da construção da estrada, e mandamos * 
que todo o pessoal se retirasse imediatamente, levando todo o 
equipamento possívelo E assim foi feito, ficando na clareira so 
mente um trator D-8 de esteira.

Retornando para Altamira, no Km0 92 en 
iramos na vicinal que vai até a Usina Pacal, onde a COTRIdUf * 
tem o seu Escritório Administrativo, La fomos recebidos pelo Sr 
WEKRER WAGNER, Gerente. Geral, que ficou ciente do embargo, e la 
mentou o mal entendido do seu pessoal, que desobedeceram a or
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ordem da FuNAI de pararem o serviço de construção da estrada0 Na

do o prosseguimento na dependência de solução por parte da FUNAI e

0 Srt, G-erente da COTRIJIlf aproveitou a 
ocasião para fazer um desabafo dos percalços que vem caracteri - 
zando o relacionamento INCRjA/COTRIJUÍ/FXJNAIo Segundo êle, foram 
convidados pelo Governo Federal para desenvolverem um projeto In 
tegrado de colonização, agricultura e industrialização do álcool, 
e decorridos três anos, práticamente nada foi feito com relação* 
a transferencia de 2o200 famílias de colonos do Rio Grande do 
Sul e Paraná, em virtude da FUNAE ter interditado quase a totali 
dade da área objeto do projeto de colonização0 Quanto a parte de 
agricultura, nem uma pequena área central para expansão dos cana 
viais a FURAI quer liberar,* Até o momento, prossegue, a. COTRIJUÍ 
já gastou cerca de 180 milhões de cruzeiros, na recuperação da 
Usina Pacal, na Implantação de uma infra-estrutura operacional»* 
e na assistência a cooperativa dos plantadores de cana.

Em vista de tudo isso, resolveu o seguinte 
que iria ter um contato com o Exm2 Senhor Ministro de Estado do 
Interior aqui em Belém, quando de sua passagem para assistir o 
Círio, para conseguir uma definição do problema. Que esperaria * 
até o final desta safra de cana, isto é, até o final do ano,para 
tocar o projeto ou desativá-lo, entregando ao INCRA a Usina e re 
tornando com todo o pessoal para o Rio Grande do Sul.

Que lamenta profundamente esse estado de
coisas. Nao é,e nunca foi intenção da COIRIJUi se apoderar das
terras dos indios Araras. Enquanto a empresa que representa se
vê tolhida em suas atividades pela FUNAI, é voz corrente na re
gião, as invasões ora em curso na área dos índios Eararaô, que 
fica no Rio Irirí, sem que a FUNAI nada venha fazendoQue fez

ocasião nos esclareceu que após o embargo do dia 06, ele dera or 
dem para o p e s s o a l  sair de dentro da área interditada, devendo * 
se limitarem a  construção da estrada até o limite da área, fican



C O N F I O E N C I  Á-.l
MINISTÉRIO DO INTERIOR 

F U N D A Ç Ã O  N A C I O N A L  DO ÍNDEO - F U N A I

as seguintes denúncias: que a firma TABOCA MINERAÇlO, operando 
um avião Douglas, descarrega grandes quantidades de cassiterlta 
na Agrópolis do Km. 321 da Eodovia Transamazômica, retirada da 
quela área (Eararaô), onde mantém campo de pouso e acampamento. 
Uma outra empresa, a JUVILÂNTJIA MIPREENDIKENTOS AGROPECUÁRIOS,* 
èstá instalando um grande projeto agropecuário na dita. área, e 
já constuiu um campo de pouso* Entretanto, não são incomodados* 
pela FUNAI. Que a impressão corrente, em vista disso, é que em 
bre os índios de lá serão trazidos pela EUEAE para dentro da 
área da COTEIJUÍ, para efeito de liberarem àquela área.

Por outro lado, cresce dia a dia as in
vasões de posseiros dentro da área da COTEIJUÍ, sem que esta na
da possa fazer porque a FUEAE nao deixa0 Que segundo o último * 
levantamento já existem cerca de 180 famílias de posseiros alí 
instalados, alguns com derrubadas de 500 hae Nos citou o exemplo 
do Sr o JAIME PEREIRA, socio da. Cooperativa CIRA.. (Cooperativa In 
tegrada de Beforma Agrária do IHCEA), plantador de cana, e forne 
cedor da Usina Pacal, que já trouxe vária.s família do Maranhão* 
e as instalou dentro da área interditada pela PUEAIo

Einalizando, o Sr0 Gerente da COTEIJUÍ * 
nos informou que na hipótese de prevalecer a vontade da BUEAI,*
de não liberação da área e o subsequente abandono do projeto por
parte da COTEI JUÍ, êle próprio- se encarregará de denunciar em 
jornal, mesmo com matéria paga, toda essa escandalosa estória.

Ho dia., seguinte retornamos à Belém,^ no
mesmo avião da FURAI. 3§ o nosso relatório, que submetamos 
V0Ŝ  sub-censura0 P

Belém, ÍL2 tôuts (13
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Fresador Senhor$

Conforme entendimento verbal mantido com V0 Sa0 vi
mos através do presente ratif,ic?.r' a infrigencia cometida por essa Coopr̂  
rativa ao proceder trabalhos d© abotura de estrada era área intordlt^&a
V

por esta Fundação»
20 ilsslm sendo recosnendaraos a imediata retirada do po_s
soai © mafuin-trio utilizados ns abertura da estrada do travessão do !'■’ 
120 que se encontram dentro da &rea interditada atravea c.-, portaria nQ 
528/N, d© 30/10/7$$ âo Bxmo. Sí„ Presidente da FtJMIj da qual essa Coo~ 
perativa' jã tomou conheelraentoe

Ao ensojo renovamos a V® Sa® nossos protestos d~ 
©stiiaa © distinta consideração.

FU im ç/ lo ] NACIONAL DO INDIO 
A k 't le  ARamira

Ilmo0 Sr.,

WERNI5R Ea WAGNER

DIRETOR 2BDUSTRI AL Dà COOPERATIVA, REGIONAL TRITÍCQLA SEfíRAKA LTDA. 
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REFERÊNCIA: RELATÓRIO DE VIAGEM

Viagem do servidor Raimundo Nonato Soares Holanda, Mvogado desta
DR, no qual relata denúncias colhidas junto ao Dirètor da COTRIJUI
Sr. Víerner Wagner, temos a informar o seguinte:
1Q - A afirmação de que existem mais de 180 famílias instaladas na 

área interditada pela FUNAI, não procede. Foi realizada no 
período de 02 a 10/10/79» uma vistoria e colocação de placas1 
proibitivas ao longo da área de atração dos índios Arara. Nes 
se trabalho, a nossa Equipe sob a Caefia do Aux. Encc de Fren 
te de Atração Gerson Reis Carvalho, registrou apenas a presen 
ça de um. posseiro no km 90, que notificado da proibição aca
tou a determinação de cessar suas atividades na área, bem co
mo o prosseguimento da estrada do Travessão do km 12o, pela 
COTRIJUI, que já se encontrava a mais ou menos 500 m além do 
limite estabelecido pela FUNAI.

2c - Com relação a TABOCA MINERAÇSO, esta localizada na região do 
Igarapé São José, à margem direita do Rio Xingu, a uns 2o km 
de São Felix do Xingu, enquanto que a Reserva KARARAÔ, se 
localiza a margem esquerda do Xingu com a foz do Rio Iriri no 
citado Pão, numa distância ajroximada de %Q0 km do local onde 
se localiza a Mineração Taboca, estando esta portanto total - 
mente fora de área índigena.

3ê - Quanto a Empresa JUTO&JDIA EMFREENDIííENT0S AGR0PECUÍRI0S£não 
se encontra instalada em área indígena, conforme podemos cons 
tatar no croquis anexo fornecido pelo INCRA, no qual também 
plotamos a reserva Kararao. Também f©i realizada uma vistoria 
da reserva via fluvial, não sendo constatado existência de 
campo de pouso e nem exploração de minério de cassiterita, a 
não ser a existência de 3 (três) posseiros alí radicados há 
mais de dez anos.

COTRIJUI, não procurou ouvir esta Chefia a respeito dos mesmas*

Finalizando Sr* Delegado, esclarecemos que nossa mis
são na área tem sido um esforço constante no sentido de zelar pelos 
interesses da FUKAI e dos índios da região, apesar dos limitados re 
cursos à disposição desta Ajudância, que nao nos permite uma melhor 
ação na solução dos problemas desta Unidade. Sentimos também que 
o Sr. Mvogado da FUNAI, ao relatar as denuncias e precalços da


