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pelo·Decreto n9 88.018/83. 
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A proposta de desinterdição da Área Indígena ARARA II aprf 
sentada pela Achninistração Regional de Altamira, no sentido de solucionar o 
problema de invasores na AI ARARA I que está sendo demarcada, é procedente, 
uma vez que a referida área foi abandonada voluntariamente pelos índios, que 
juntaram-se aos parentes da Área ARARA I, após 13 anos de separação, devido 
à Rodovia Transamazônica que seccion(;ltd seu território. 

Todavia a questão dos invasores deve ser estudada com cri 
tério, tnna vez que o levantamento fundiário realizado pelo G1' Port. n9 2024/E 
de 17.03.83 relaciona apenas 9 ocupantes localizados no Rio Iriri. Quanto aos 
demais, em número já próximo a 400, sem ocupação efetiva, caracterizam má-fé, 
devendo seu caso ser estudado em conjunto com o MIRAD para o assentamento na 
área a ser desinterditada. 

Deve ser considerado o parecer do Coordenador dos Indíos 
Isolados, que alerta para a necessidade de compensação territorial à área do 
Iriri, cujo território será reduzido presumivelmente em 30% com o alagamento 
do Complexo Energético do Xingu - fato que n-ao poderá ser desconsiderado. 

Torna-se necessário também a designação de um Gf para Ideg 
tificação/Delimitaçâo da área a ser destinada aos índios que estão sendo cog 
tatados no Igarapé Cachoeira Seca, com participação da Coordenadoria de fn 
dios Isolados, uma vez que essa área encontra-se no limite da área interdit~ 
da ~ela Portaria n9 1854/E de 15.03.85, mas ficará excluída da AI ARARA I~u~/ 
esta sendo demarcada. 

Com todos esses acertos, e o levantamento fundiário co a 
imprescindível participação do MIRAD, a desinterdição da AI ARARA II poderá 
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ser o caminho pacífico e hannonioso para a solução dos problemas dos invaso 
res da AI ARARA I . 

Anexamos as Portarias n9 1854/E de 15.04.85 e 506/ 
/N de 26.06.78, com os mapas correspondentes às 
áreas interditadas e a que está sendo demarcada. 
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de 1988 . 
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