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j MINISTÉRIO IX) INTERIOR
FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - F Ü N A I

C E Dl - P. 1. B.
DATA 0 5 ,0 }.  J>6
CÜD. AG. S 5*)

-  DE ATBAÇffO ABAFJt -

POSSO DE VXSILAHCIA -  1 
(Grupo Arara do Sul, Em 120 da Rod» Trancamaonica)

#rea interditada pala Portaria 528/K de 30 de novembro de 1976* Necctg

sário as seguintes correçÕess

' a) 0 ponto n£ 2 ©sta fora do loca l correto no 1

que diz respeito a sua Latitude* A Portaria*

528/H ik la  em 03e 32* 00“S, quando seu valor 

correto deve ser 035 41* 47" Sc Essa diferen
ça desloca 0 ponto em aproxijuadamente 17*250 

para o Norte, colocando-o do outro í&do da ' 
Hodovia Transanaaoni ca j

b) A área era amarelo, ao Suados Pontos 1 e 2 1

fo i  alienada pelo IHCISA antes da interdição* 

s, encontra-se ocupada pela Jlasenda I.íaraoajá 

com grandes pastagens, sendo por iseo In&til 

aos índios?

c) 0 retângulo tracejado entre os Pontos 9* 10* 

e 11 encontreu.se ocupado por colonos com mo

radia efetiva  o culturas permanentes*

-co.nfi 02;

Considerando a necessidade de correção do Pon

-  Considerando quo as áreae "b" e "C" estSo 

seridas dentro do perímetro interditado e que seu aproveitamento pa -  
los índios torna '"d ifíc il pela derrubada da flo resta  primitiva j

-  Considerando que as áreas "b*1 e "cH são p&ssi 

vois de desapropriação e as conseqüentes indenizações?
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-  Considerando que pressionados pela ocupaçao* 

naia Intensiva do laáo da divisa Este, 00 Arara sSo obrigados a es

tenderem suas p©rambulaç<5es alêm do lim ite Oeste?

-  Considerando que 25 a 30?S da atual área in  -  

terditada será alagada quando da construção da Hidroelétrica do Xin

-  Considerando que as terras contiguas à d iv i

sa Oeste encontrara*-se praticamente isentas de ocupantes;

-  E finalmente considerando a necessidade de 1 

nos anteciparmos aoa problema futuro a* assegurando uma área adequa 
da à sobrevivencia do povo Arara„ sugerimos*

Que a títu lo  de campenoaçSo a área interditada 

pela Portaria 528/n, eeja ampliada no sentido Oeste, cujos lim ites ’ 

serão objeto de estudo conjunto entre IÍTJHA.X e INCHA,

Base da Prente Atraçao Arara 

Altamira, 09 da Dezembro de 1981*
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