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QÍV .13® Ql4/$?&nú® âe Atração Arara Ba 14-/12/QZ

Da 9 Ibrente fie Atr&gÉo Arara (

Ao * Sr® Manoel Andrade Ribeiro ( STAR - Serviços Topográficos } 

Assunto t informações (M Z)

Sr® Manoel Andrade Kíbeiro*

Sezaos a infoísiar que a área onde a firma$ de que 

Y® Sa* I responsável - STAR «, Serviços topográficos esteve reali - 

fcando trafcalkos de campo,, trata-ee de uma área onde habitam •,“21 grupo® 

indígena arredio* conforme confirmaçao? in loço? dos servidores da * 

Erente de Atração Arara* realizado nos dias 07#08 © 09 do corrente**.

Esclarecemos ainda que mantemos® às margens do 5 
' w . ■ * 

rio Xririj um destacamento desta Erent© de Atração que prosara fazer6;

a' aprc"‘:imaçso com o citado grupo índigena** Oausou-nos ©xtranhesa qu&n

do soubemos das penetrações m  área® 0 Instituto Nacional do Colonisa

çao e .Bef oxma Agrária -» INCHA — ê sabedor da presença tais índios^ ®

tendo em vista o expediente acompanhado de mapa q,ue para lâ reme temo st

GP* ns 016/30 «• Isente de Atração Arara ao Dr« Odair Jercnimo BavdLas»

S&eoutor do HC/Altamira «. Agrêpolis Brasil l$QVà &m 4S& m  09 de1

Setembro de 1980*

Citamos* a título d^ ©ôoiareôii&entôf 0 art& 55 * 

do capítulo IX qjxe trata das terras? ocupadas peles Ín&íost * Art 35*

Ü recorde cimento do direito dos índios © grupos tríoaie I  psase r^tjna 

jfâsnte das terras por eles Imbitadan nõs termos do antigo 198*' í*3 Óons 

titulçao J*eder&X® independera c!q sm demare:-.^* é será assegurado -pe 

%o Srgao federal de assistência doe ciivícólae*' atendendo à ’ situar, ~b* 

atual e ao ooncenso hietSrico sobre a antiguidade da o^paçSc-i, sem J 

pre^uiao âa« medidas cabíveis q.uef o& onissao ou. erro do referido $r- 

gar-.. toma,:;.* qualquer dos Poderes da ^pfibiica*”



MINISTÉRIO DO INTERiOR
fu n d a ç ã o  n a c io n a l do índío

FU N A l

Alertamos para o fato de qiie qualquer penetração
, * •'

rua Irea indígena em questão está sujeita à incidentes* quiça irrepara 

veis* envolvendo índios e nao índios»

Estamos à disposição de Y. Sa? para qualquer ou~ 

tro esclarecimento gtie se fizer necessário»

Sem maisp somos mui,

1 A tenciosam ente*


