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SOBRE A REITRABA E ASSEÜTAMEUTO BE POSSEIROS IMWASORES BA AREA II
AMASSA I/PARÁ.

A Área Indigena Arara I foi declarada como Area de
i

Ocupação Indígena pela Portaria Na 528/N de 30 de outubro de 1978, 
publicada no D.O.U. em 23/11/1978.

Nesta Área habitam imemorialmen,te os índios ARARA, gru 
po de língua Karib. 0 contato com a sociedade nacional, através da 
FUMAI, só foi alcançado nos anos de 1981 e 1983, após longo perío 
do de tentativas de aproximação, com imensos recursos dispendidos 
e indigenistas flechados.

Em 1987, a FUNAI começou a demarcação da Área Indígena, 
mas os trabalhos não foram concluídos.

Pela proximidade e vizinhança com a Rodovia Transamazo 
ni C ci 9 cá. ■' C idade de Medicilândia e a Usina Abraham Lincoln, a Área In 
digena vem sofrendo grave e massivo processo de invasão.

Face ao volume de população invasora a FUNAI decidiu 
que a solução para a retirada dos posseiros deveria ser negociada, 
não usando o podep" de polícia que a lei lhe confere, de solicitar 
tropas federais e simplesmente expulsar pela fôrça os ocupantes.

Em■novembro de 1987, foi realizada a primeira grande 
reunião envolvendo mais de 400 invasores, Sindicato Rural, Delega 
do Regional do MIRAD-PA, FUNAI e Policia Federal. Ficou decidido 
que a FUNAI, o MIRAD e o Sindicato Rural, efetuariam um cadastra 
mento dos invasores, o que foi realizado em Dezembro de 1987. Foi



constatada a presença de 486 familias ocupando ilegalmente a Área 
Indígena, sendo que a maioria ali estavam há menos de 02 anos.

Ficou certo nesta reunião que a Área Indígena., de posse
imemorial dos Araras era inalienável e inegociável e que quanto aosi
posseiros/invasores seriam reassentados em lotes a serem conseguii
dos pelo MIRAD:

Ém 2 de Março de 1988, como nehuma medida efetiva havia 
sido tomada houve nova reunião onde ficou claro o desejo dos posse_i 
ros de abandonarem a Área Indígena Arara, desde que o MIRAD os reas 
sentassem. Foi decidido realizar uma reunião em Brasília onde a 
questão fosse colocada diretamente ao Sr. Ministro da Reforma e do 
Desenvolvimento Agrário e ao Presidente da FUNAI, isto para que se 
apressassem as tramitações e o problema fosse resolvido ainda em 
1988.

No dia 16 de março de 1988, no gabinete do Sr. Ministro 
da Reforma Agrária se reuniram o então Ministro Dr. jáder Barbalhc, 
o sr. Secretario da SEASC, e Sr. Delegado Regional do MIRAD no Pa 
rá, o Sr. Superintendente Fundiário da FUNAI, o Administrador Regio 
nal da FUNAI em Altamira-PA, o Presidente do Sindicato Rural de Medi_ 
cilãndia - PA, o Presidente da Cooperativa CIRA-PACAL, o Diretor da 
Usina Abraham Lincoln, um representante dos Posseiros e o sr. Wanden 
Kolk Gonçalves, Deputado Federal pelo Pará (vide memória anexa).

Nesta reunião os representantes da FUANI entregaram ao 
Sr. Ministro E.M. 001/PRESI de 16.03.88, assinada pelo Sr. Presiden 
te da FUNAI na qual era historiada a situação e propostas algumas me_ 
didas: I

- A FUNAI cederia definitivamente à União, para que o 
MIRAD utilizasse com fins de Reforma Agrária, a Área denominada Ara 
ra II com 46.232 ha, situada ao Norte dea Transamazonica, pois o 
grupo indígena desta Área após grande depopulação preferiu transfe 
rir-se para a Área Indígena Arara I, "não havendo mais, na mesma, 
nenhum índio, nenhum propio da FUNAI".



- A FUNAI cederia também 443.000 ha da Área Interdita 
da pela Portaria Ne 1854 de 15/04/85 (D.O.U 18/04/85), destinada à 
atração de outro grupo Arara já entao localizado e com seu territó 
rio definido.

- Cederia portanto a FUNAI, 489.232 ha ao MIRAD para 
que se assentassem os posseiros da Área Indígena Arara I. Esclare 
ço que este ■trTpo de cessão tem amparo legal no artigo 21 da Lei N9 
6.001 de 19/12/73.

Na reunião de 16.03.88, após ouvir as diversas partes 
o então Ministro Dr. Jader Barbalho, disse que de forma alguma o 
MIRAD contrariaria direitos dos indios e que os posseiros deveriam 
deixar a Área Indígena. Disse que colocaria a máquina do MIRAD à 
disposição dos posseiros para que seu reassentametno em nova Área 
se desse o mais rápidamente possível. Recomendou o Sr. Ministro ao 
Secretário da SEASC e ao Delegado Regional do MIRAD-PA, que inicias 
sem imediatamente estudos para que ainda em 1988 houvesse o reassen 
tamento dos posseiros. 0 representante da FUNAI garantiu que a mesma 
indenizaria as benfeitorias dos posseiros que estavam na Área quan 
do do Levantamento Fundiário ocorrido em dezembro de 1987.

Como até a data de hoje não foi viabilizado mais efetiva 
mente as propostas, o clima de tensão eclodiu na Área com enfrenta 
mente entre indios e posseiros. No dia 25.10.88 os posseiros ocupa 
ram o PIC Brasil Novo do MiríAD para pressionar este órgão a agiliza 
ção de medidas que possibilitem a saida dos mesmos da Área Indígena.

As informações contidas em TELEX dirigidos ao Sr. Minis 
tro e ao Sr. Secretario Geral do MRIAD, bem como em contatos telefô 
nicos havidos com esta Coordenadoria de Terras Indígenas revelam 
uma situação de extrema animosidade, ânimos acirrados tendendo a 
piorar' com conflitos de nivel imprevisivel.

Tendo esta CTI estabelecido contatos com a SEASC e a 
DR-01 MIRAD - PA temos a informar que as providências tomadas no 
momento sao as seguintes;
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- A DR-01 - Para, procedeu o levantamento de areas va 
gas no P.A. Surubim, licitou estraàas vicinais a fim de possibilitar 
remanejamento das famílias.

- A SEASC em 04.11.88. aprovou e autorizou a contrata 
' »çao de obras relativas a construção de estradas no P.A. Surubim

(Processo 4423).
DR-01 - Pará está verificando o levantamento da s_i

tuação ocupacional na Área do Km 145 com a finalidade de propor
criação de Projeto de Assentamento pára as famílias excedentes do
P.A. Surubim. \

Afirmamos que se estas importantes medidas estão sendo
encaminhadas, não serão suficientes para conter o conflito caso não
forem operacionalizadas com URGÊNCIA! A solução do problema só esta
rá concretizada com a execução do assentamento em todas as suas etai "
pclS *

Acrescento que, referente ao problema do desintrusamento 
da Área Indigena Arara I, esta Coordenadoria de Terras Indigenas, 
em nenhum momento foi chamada a opinar ou acompanhar a questão, como 
seria praxe, passando a atuar somente agora, quando o problema se 
agravou. Inclusive tivemos que recorrer á FUNAI e outros órgãos para 
reconstituir a documentaçao consultada, pois dada a sua condução; 
não a possuiamos em nossos arquivos, nem foi localizada na docu
mentação do Gabinete do Sr. Ministro.
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