
nhor Presidente da República, com.base no que fora deliberado na 12~ Rcu 
n iiio do Gf. ScgW1do o Senhor Superintendente de Assuntos Fund i íir ios da 
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FUNAI, SUAF, ta~bêm o Senhor representante do CSN do GT 88.118/83 deveria 
}'J./ · . assin.ir o documento, por co~siderar que muitas áreas relacionadas se si~ 

( .- . J:\ · t uam em faixa de fronteira. Li da a minuta ap resen tada , após d i seu t ir-se o 
\ , texto e ponderar o Senhor Procurador Geral da FUNAI que mantinha sua posi 

"f v-{:A/'? câo anterior, ou seja, acreditar que tanto o decreto de declaração d~ 
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ATA DA 13~ REUNIÃO - GT. 88.118/83 
DATA: 10 de dezembro de 1986 
LOCAL: Sala da Presidência da FUNAI 
PRESENÇAS: RC1.,ffiRO JUCÃ FILI-KJ- Presidente da FUNAI (),lembro)-Coordenador 

RENA10 d'AI.NEIDA LEONI- Consultoria Jurídica-MIITTER (membro) 
ANDJU! Jill\QUEIRA VILLAS BOAS - :-.URAD (membro) 
ANTONIO CARLOS CARNEIRO DA SILVA- Secretaria Geral-CSN (membro) 
MARCO AfffÔNIO BMBOSA - SUDELPA 
RONALOO ~ONTENEGRO- Procurador Geral da FUNAI 
DANiEL MARQUES DE SOUSA- .Superintendente SUAF/FUNAI 
ROBER10 LUIZ TEIXEIRA COSfA- SG/CSN 
CYRO LISITA - ~HRAD 

VALTER FERREIRA 'IENDES- Assessor/SUAF/FUNAI 
SÔNIA DE ALMEIDA DE'-IARQUET- Chefe da DID/SUAF 

- 
Aos dez dias do mês de dezembro de 1986, ãs 15:00 h, reuniram- 

-se na sala de reuniões da Presidência da FUNAI os membros do Gf 88.118 / 
83, assessorados devidamente, para dar andamento aos trabalhos planejados 
para o ano em curso e constantes de pauta previamente distribuída para 

análise, confonne a praxe. Abrindo a sessão, o Senhor C~ordena<lor do GT e 
Prcs idente da FUNAI ressaltou a necessidade de se encaminhar ao Banco ?\fun 

dial, confonne o que lhe fora solicitado, ~na resolução ou parecer nonna 

tivo <lo GT sobre o encaminhmncntG de documentação (decretos) ao ExmÇI Se 

oc_upac.;:io indígena quanto o decreto de homologação de dcmarcaciio erum nc- 
ccss.ir íos para comp lcmcnta r-os trabalhos, a mesma foi up rovuda e assinada 
pelos membros do cr, nos termos seguintes: "Parecer no rmat ívo n<? 0~8~ 
<lo GT instituído pelo Decreto n9 88.118/83. Senhores Ministros, te( y { 
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vista o que ficou acertado em rewiião realizada no dia OS de novembro de 

1986 o Grupo Intenninisterial de Trabalho instituído pelo Decreto n9. 
88.118 de 23 de fevereiro de 1983, apresenta o seguinte parecer. 1. as 
áreas indígenas demarcadas por decreto com base nos procedimentos detenn! 
nadas pelo Decreto n9 88.118/83, não necessitam retornar ao ar e nem ao 
Exm9 Senhor Presidente da República para homologação da demarcação, cabe~ 
do à FUNAI providenciar junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Coma.!: 
ca <le Situação e ao Serviço ~o Patrimônio da-União, os respectivos regis 

tros. 1.1. Quando houver sensível alteração entre o memorial descritivo 
constante no Decreto e o da demarcação, deverá ser submetida ao GT insti 
tuído pelo Decreto n9 88.118/83, com vistas a retificação.dos limites. 2. 

As áreas indígenas identificadas, delimitadas, demarcadas e declaradas de 
ocupação indígena, na vigência do Decreto·n9 76999/76, ~oderão ser demar 
cadas com base na doct.nnentação apresentada ã época e posterionnente sub~ 
tida a homologação da demarcação, _através do GT instituído pelo Decreto 
n9 88.118/83. Nessas condições submeto à aprovação de V.Excia. o presente 
parecer. Brasília, 10 de dezembro de 1986. Ass.: Romero Jucá Filho, Rena 
to d'Almeida Leo~i, André Junqueira Ayres Villas Boas". A seguir o Senhor 

representante do MIRAD infonnou ter recebido notícias preocupantes ,;obre . . 
q 1~rca Indígena ZORÔ, contando que a Polícia Federal estaria deixando a 
área, mostrando aos membros do GT ser a situação difícil e delicada, pois 
poderia haver confronto ~ireto entre índios e invasores. O Senhor Procur~ 
dor Ccral <la FUNAI retornou ao tema do encaminhamento da documentação so 

brc áreas indígenas ãs autoridades competentes, ressaltando que, a seu 
ver. os dois decfetos - de declaração de ocupação e de homologação - sao 
necessários, considerando atê que o primeiro poderia ser dispensado, mas 
o segundo deles sendo essencial I pedindo que sua posição fosse ma reada na 

ata. ün seguida o Senhor Superintendente de Asswitos Fwidiários apresen 

tou o Dr. ~-tarco Antônio Barbosa, Advogado da SUDELPA, convidado pela 

Fl.JN:\i para participar da reunião, -por estarem em pauta áreas indígenas <lo 
Es t ado de São Paulo e que recebe rum homo logncâo recente por parte <lo 1:xm<?. 
Senhor (;overnador ·\n<lré franco f.lontoro. O Senhor Superintendente 
hém se dirigiu aos presentes desculpando-se pelo número de 
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apresentados para análise pelo GT n~ 13~ Reunião, vinte ao todo, mas res 
saltou que tal trabalha significaria muito para os povos indígenas envolvl 
dos e encerraria de fonna positiva as atividades de 1986, pois nova reu 
nião do GT só terá lugar em janeiro de 1987. ComW1icou igualmente que, P! 
ra o ano próximo, a FUNAI deseja estabelecer tnn cronograma de atividades 

relacionadas ao GT 88.118/83, mediante acordo com os demais membros <lo 

Grupo, prevendo-se a pauta com uma antecedência mínima e cabível. Após, o 
Senhor Representante do CSN fez a apresentação de seu substituto eventual 

no GT, o Senhor Cel. Roberto Luiz Teixeira Costa, fazendo votos de pro 
fícuo trabalho e de bom entrosamento entre todos. Como primeiro item da 

pauta foi apresentada a Ãrea Indígena ITARIRI pois, com a presença do Se 
nhor Representante da SUDELPA, o Senhor Coordenador do GT houve por bem 
deliberar acerca de todas as áreas indígenas do Estado de São Paulo, em 

pauta, para depois se discutirem as demais. Quanto a Itariri, o Senhor R~ 
presentante ~a SUDELPA apresentou-a-e historiou-a, explicando.a alteração 
de limites havida no caso e dando conta de sua homologação pelo Exm9 Se 

nhor Governador do Estado de São Paulo. O Senhor Superintendente-SUAF de~ 
tacou que se constituiu recentemente GT para proceder ao levantamento fll!!. 
diário da área, composto por técnicos da SUDELPA, FUNAI e INCRA. Acrescen 
tou ademais que, no caso das áreas indígenas paulistas, tanto as Exposi 
ções de Motivos quanto os decretos deveriam não só destacar o caráter de 

declaração de ocupação indígena como também o de homologação da de:narca 
ção levada a cabo pelo Estado de São Paulo, concomitantemente, visando f~ 
cilitar o processo, com o que concordaram todos os ·presentes. O Senhor ,., 
Representante do MIRAD destacou a história dos Guarani paulistas e sua . . 
resistência cultural e também r~sistência à aculturação. Disse igualmente 

que as áreas Guarani são mÍnl.!113.S e que devem ser garantidas para esses 

indígenas. Além disso, completou, é necessário destacar a ação firme e 

<letcnninada <lo governo elo Estado de São Paulo em fazê-lo, respa Idando ju.:?.. 
tas reivindicações indígenas e apoiando os Guarani em seus direitos e in! 
cintivas, o que há muito não se vê cm ~mbito de governos cstu<l11ais. O Se 
nhor Representante do CSN destacou não haver uma tentativa <lc aculturação 
forcada quanto a grupos Ind Igenas e considerou que a mesma devia ~ 

/ r: / 
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ver-se de maneira paulatina, gradual, e que, no cado dos Guarani, supunha 
que tal aculturação viria, mais dia, menos dia. Acrescentou finalmente que 
o Governo Federal deveria criar Colônias Agrícolas para facilitar o pro 
cesso de aculturação. Nesse ponto o Senhor Coordenador do GT ressaltou que, 

enroora houvesse dispositivo sobre o tema Colônia Agrícola Indígena no Es 
tatuto do rndio, o mesmo não estava regulamentado e haveria necessidade 

de se fazerem estudos aprofundados sobre o assunto. Ouvidos os especiali~ 
tas. O Senhor Representante do MIRAD acrescentou que a figura da Colônia 
Agrícola nunca fora discutida no GT e deveria, sim, ser estudada, mas não 
caberia no caso específico dos Guarani; acrescentou ainda que a resistên 
cia Guarani ã aculturação é tun fato e que caberá ao Governo Federal, Est! 
dual ou Municipal encontrar wna fónnula de desenvolvimento compatível com 

a cultura indígena, apoiando quaisquer iniciativas que reaL~ente levem os 

índios Guarani a LUll efetivo e hannônico desenvolvimento. Ressaltou, ainda, 
que para isso não haveria necessidade de ·transformar as terras Guarani em 
colônias agr!colas. O Senhor Representante do CSN assegurou que não adi3.!!_ 
ta apenas demarcar as terras indígenas, pois é necessária toda urna estru 
·tura de apoio e vigilância e nem o Exército conseguirá impedir invasões 

em áreas indígenas em futuro prôximo. Retomando seu ponto de vista, o Se 

nhor Coordenador do GT solicitou que se estruture urna proposta de colônia 
indígena viável, considerando o grau de aculturação tribal e partir · de 

estudos acurados a nível técnico e outras .ímpl Icaçêes cabíveis, a ser 

apresentada futuramente aos membros do GT, com o que concordaram os parti_ 
cipantes da reuni~o. Voltando ao assW1to ITARIRI, o Senhor Representante 
da SUDELPA afirmou ser de interesse do Estado de São Paulo o reassent~nen 
to dos ocupante~ não Índios que vivem naquela área e que o GT deve fazer 

gestões jLmto à SUDELPA, para·que tal se proceda, sem muita tardança. À 

SUDELPA, portanto, caberão as providências nesse sentido. O Senhor Repre 
sentante do CSN levantou, por sua vez, o problema dos laudos antropológi 
cos, que minimizam ou desprez am a situação <los não Ín<lios cm :Írca indígena 
C' que, a seu ver, ê tão importante de ser res sa l.tuda quanto a <la popu 
cão indígena. Nada ma is havendo a discutir, a ,~rea Indígena I t3.riri 
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aprovada, através do Parecer n9 143/86. Ao assiná-la, o Senhor Representan 
te do CSN solicitou que se constasse da Ata e da Exposição de Motivos a 

necessidade de se transfonná-la em colônia agrícola, argumentando o Se- 
. . 

nhor Coordenador do GT e Senhor Presidente da FUNAI que tal observação po 
deria constar da ata, isto sim, mas só faria parte do corpo da E.M. após 
estudos pertinentes. Apreciada pelos membros, em seguida apresentou-se a 
Área Indígena BARRAGBI, SP, igualmente historiada pelo Senhor Representan 
te da SUDELPA, caracterizando-.a como território mínimo e área de passagem 
imemorial das migrações Guarani pelo Estado de São Paulo, sendo grande sua 

. população. O Se!111or Representante do MINT.ER perguntou sobre a situação 

da massa falida da Rádio Tupã, sendo-lhe prestados os esclarecunentos de 
praxe pelo &enhor Representante da SUDELPA. Este ainda explicou as ra 
zões do Judiciário paulista, no que diz respeito às. ter ras indígenas em 
São Paulo, apoiando integralmente os Índios em suas decisões. O Senhor Re 
presentante do CSN indagou acerca da alteração da superfície da Ãrea Indi_ 
gcna Bur ragem, para mais, observada a partir da leitura <la documontncão 

apresentada pela FUNAI, recebendo novas explicações sobre a pennanência e 
ocupação dos Guarani na região. O Senhor Superintendente e.la SUAF destacou 
o caráter da imemorialidade e situação atual da área em deliberação, di 

zendo ter sido a mesma homologada através de despacho do Exrn<? Senhor Go 

vernador Franco Montoro, ou seja, com o respaldo do Governo de São Paulo. 

O·Scnhor Representante do CSN disse que, <le acordo com o relatório do Se 
nhor Engenheiro Sérgio de Campos, assessor da SUAF, o material enviado ã 
HJNAI pela SUDELPA não estava dentro dos padrões e nonnas técnicas do Ór- 

=-- 
gão indigenista-oficial, sendo que o Senhor Representante da SUDELPA afir 
mou que o problema já fora sanado recentemente. Completando, o Senhor Re-. 
presentante do CSN solicitou.à FUNAI um respaldo técnico para a inclusão 
dn massa falida da ex-Rádio Tupã dentro da Ãrea Indígena Bar rugem, confor . - 
me os trabalhos desenvolvidos pela SUDELPA. Finalmente, a Ãrea ln<lígc11a 
Bar rngem mereceu aprovação, através do Parecer n<? 144/86. Uma vez mais o 
Senhor Representante <lo CSN solicitou que se ressa l tnssc cm ata o estudo 
da transformação <le todas as áreas incígcnas do Estado de São Paulo cm e~ 
lônias agrícolas. A seguir passou-se ã discussão <la Área Indígena ;.f o 
Brunco , com introdução e histórico desenvolvidos pelo Senhor ~15í~s.e1tant 

c;f P Qu,1dr o1 7112 4-ul ' ... 
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da SUDELPA. O Senhor Representante do CSN fez indagações a propósito da 
demarcação efetuada pela SUDELPA, que aumentou consideravelmente o terri 
tório indígena, fugindo ã proposta inicial da fUNAI, acrescentando nao 

poder assinar tal parecer, com dúvidas desse tipo. Segundo o Senhor Supe 
rintendente da SUAF, os membros do Gf que estivessem de acordo com a apro 

vação da área que assinassem o respectivo parecer, ficando apenas penden 
te a assinatura por parte do CSN, _que a faria a posteriori. A FUNAI po 
sicionou-se favorável ã aprovação da Ãrea Indígena Rio Branco, junt~1~nte 
com o MIRAD; este justificou sua posição a partir de uma homologação jâ 
feita pelo Governo do Estado de São Paulo, considerando a área jâ aprova 
da e não havendo nenht.DTI impedimento para deixar de fazê-lo. Concluindo, a 
Ãrea Indígena Rio Branco ficou pendente, no aguardo de relatório antropo 

lógico a ser enviado brevemente pela SUDELPA, confonne solicitação do Se 
nhor Representante do CSN e para anexação ao processo de identificação.Em 
terceiro lugar foi apresentada a Área Indígena Ribeirão Silveira. O Senhor 

Procurador Geral da fl.JNAI observou que a mesma está sob__pe_~9:ê_~~-i-~ __ _j~<!i. 
cial, sendo que os Peralta, parte interessada, apresentaram ao orgão uma - proposta de acordo com o órgão. O Senhor Representante da SUDEL~A esclare 

ceu que a dita questão judicial é entre indígenas e particulares, com li 

minar favorável aos Guarani, e que a FUNAI vem acompanhando o caso. Nada 

mais havendo a discutir, a·Ãrea Indígena Ribeirão Silveira recebeu parecer 

favorável, de n9 146/86. Seguid~nente foram discutidas as Ãreas Indígenas 
JARAGUÁ e KRUKlJTU, com pareceres respectivos de números 147/86 e 148/86 , 

( }~ 
1 

favoráveis à suà aprovação. Concluídas as discussões e delib~rações sobre l_/f / as áreas indígenas do Estado de São Paulo, a FUNAI agradeceu a participa 
,~/ J-t' cão positiva e profícua do S~nhor Advogado da SUDELPA, ~!arco Antônio Bar° 

basa, louvando o interesse do Estado de São Paulo na resolução dos proble . . 
• mas Guarani e na defesa irrestrita da causa indígena, sugerindo o GT tuna 

ado cwnprimcntan 

. {.J la ini~iativ~. Ainda com rcl~ção _ãs áreas Gu::irani: os m~mb~os do G'~ pc<l_~ 
,,. · ·· rama inc lusão , na pauta de Janctro de 1987, das arcas ind Igonas Ih 

.,,., . ...- 
co-Sl", M 'boi Mi rim-SP e Peru íbe-SP, para de liberação. Dcspedind.6:-se 

( 

-)7 

~Jt ~ . 
E: . 

~· 
FUNAI 

f~ Nacion~I do früo 
UNSTUUO DO MERIOA .6. 

(UNTINUAÇÃO DA ATA DA 13:]. REUNIÃO - GT.88.118/83 

- ·- - -_- -:·.-:_ J::'. 



~~,t 
~~~:~ 

~~ 
FUNAI 

Ftnb;.io N.x:ioNI do lndio 
M.NIST~ 00 INTERIOR . 7. 

(X)NTINUAÇÃO DA ATA DA 13'1- REUNIÃO - GT. 88.118/83. 

Senhor Representante da SUDELPA, retornou-se ã rellllião com a Área Indíge 
na KRAOLÂNDIA, submetida ao GT para homologação da demarcação levada a ca 
bo pela FUNAI, merecendo o parecer favorável n9 149/86. A área seguinte, 

~SANGRAIX)URO/VOLTA GRANDE, foi apresentada como já analisada e não aprova 

da anterioI1T1ente pelo GT. 88.118/83, reapresentada nesse momento para re 
definição de limites. O Senhor Coordenador do GT mostrou as justificati 
vas para a redução da área que, segundo ele, foi feito de acordo entre os 

Xavante e os fazendeiros locais. Os Xavante aceitavam os novos limites ora 
propostos, de acordo com a Presidência da FUNAI. O Senhor Representante 
do ~fIRAD esclareceu que a área já havia sido apreciada pelo Gf, havendo à 
época o Senhor Representante do ~HNTER solicitado docLDTientação pertinente 
complementar, sem assinar portanto o parecer. O Senhor Coordenador afir 

mou que, caso não fosse assinada a nova proposta, o problema Volta Grande 

tenderia a ~gravar-se, podendo.os fndios voltar atrás e não aceitar o 
acordo feito, rejeitando os limites do território recentemente interdita- 
do via Portaria Presidencial. De acordo com o Senhor Representante do 

MIRAD, do processo Volta Grande deverá constar a situação atual de modo 

bastante claro, para que no futuro não haja dúvidas sobre o acordo feito 

entre comtmidade indígena e empresários regionais. O Senhor Representante 

do CSN questionou, no caso Volta Grande, tratava-se de outra Área ou de 

) 

/ 1 e r ,_l 
um acréscimo, ao que o Senhor Superi~ten<lente da SUAF respondeu que 
nüo se cons~ituía em acréscimo, por não ser esta a prioridade da FUNAI 

tal 
, 

e sim território reivindicado há muito pelos Xavante, desde a época <la. <le 
~ - 

n~rcnção da área de Sangradouro. O Senhor Representante do MJRAD perguntou 
5ohrc o levantamento fundiário executa<loJ enquanto que o Senhor Rcprcscn-; 
tante do CSN afi rmou ser necessâr ío fazer-se um processo específico para 
Volta Grande, desmembrando-se documentação constante do processo inicial 
S~ngra<louro. Segundo o Senhor Superintendente da SUAF, ele próprio e o Se 
nhor Presidente da FUNAI sobrevoaram a área em questão, não constatando a 
presença de benfeitorias dentro da área ora proposta, a não ser um barr3- 
co <le madeira, sem ocupantes. Segundo deliberação <lo GT, a Ãrea Indígena 
San~radouro/Volta Grande baixará cm diligência, até que as recomenda 
propostas sejam colocadas em prática, ou seja, que se justifiqu~ 

C.fr ()11.ul,.1 :-01 c;ul ... 
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te a redução sofridà pelo território Xavante de Volta Grande, bem como se 
execute o levantamento fundiário nécessârio. Também como recomendação a 
RJNAI deverá proceder ao desmembramento de outras peças futuramente, como 
memorial descritivo e croqui demonstrativo. Nada mais havendo a deliberar, 

passou-se à discussão da Ãrea Indígena RIKBATSA que, depois das análises 

e discussões de praxe, mereceu o Parecer n9 150/86, favorável à aprovação 
de sua demarcação administrativa, efetivada pela FUNAI. ApÓs, apresentou 
-se a Ãrea Indígena ll'-!UfINA, para homólogação da demarcação. Discutidos 

seus pontos principais, recebeu parecer favorável de número 151/86. Pm s~ 
guida os membros do GT 88.118/83 analisaram a proposta da FUNAI para a 
Ãrea Indígena IRANTXE, visando a homologação de sua demarcação~ tendo o 
Senhor Assessor da SUAF Valter Ferreira Mendes historiado sua situação ao 

longo do tempo. O Senhor ~fendes falou acerca dos decretos antigos da Área 

Indígena Irantxe, destacando sua base cartográfica falha, daí não se obter 

o fechamento de seu perímetro durante algum tempo mas que, com mapas mo 

dernos, tal fato pôde ser efetivado. Acrescentou que houve tuna pequena r~ 
dução da Área Indígena Irantxe, com plena aceitação da comunidade indíge-· 
na. Acrescentou ainda que, a seu ver, deve-se fazer simplesmente wn decre 

to único de retificação de limites e de sua homologação, concomitantemen 

te, no que foi ~poiado pelo Senhor Superintendente da SUAF. Como posição 

final do GT, o parecer foi considerado aprovado por seus membros, restan 

do simplesmente refazê-lo e à carta, eliminando-se o segundo (29) parágr!_ 
fo da piigina três (03) <lo parecer. Entretanto, só será assinado após a 

· correção solicftada. A próxima área a ser apresentada foi a Ãrea Indígena 
IHAf, RS, também conhecida por Toldo Irai. Para o Senhor Representante do 

~llR:\lJ, a faixa de terra próxima ao aeroporto local é a melhor para a 

agricultura,. ressaltando estar a mesma sendo arrendada para os regionais. 

Recomendou então que tal faixa seja prioritária para os indígenas, dan 

do-se a estes a preferência no caso dos trabalhos agrícolas. o Senhor Re 
presentante do CSN perguntou se a área onde se encontra o Tol<lo Irai é ur 
bana , no que o Senhor Assessor t-lendes, da SUAF, juntamente com o Senhor Rc 

presentante do MIRAD, respondeu negativamente, estando. separado o To ldo 

da 00113 urbana de Ira í pelo rio do Mel. Novamente o Senhor ?p~ 
c;fr C)u.ulr.l ~('~ <;ui 
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·.) 

do CSN propõe novo estudo de Colônia Agrícola,desta vez para os Kaingang 
de Irai. O Senhor Superintendente da SUAF af írnou então, corroborando as 
palavras do Senhor Presidente da FUNAI e do Representante do MIRAD, que 
o caso da colônia agrícola deve ser estudado com cuidado por um grupo in 
tenninisterial, do qual faça parte inclusive antropólogo com comprovada 
experiência indigenista. Segundo o Senhor Representante do MIRAD, caso não 

· sejam feitos os estudos competentes ~al questão deverá criar tuna polê 
mica muito forte, tanto a nível interno quanto externo. O Senhor Represe!! 
tante do CSN contraargumentou, dizendo que, segundo orientação superior 
por ele recebida, também nas áreas de fronteira deverão ser instituídas 
colônias agrícolas, em se tratando de índios aculturados. Nada mais have!! 
do a discutir, a Ãrea Indígena Iraí foi aprovada, recebendo o parecer n9. 

1 

153/SQ. Seguidamente passou-se à discussão da Ãrea Indígena CARRE'fÃO, pa 
ra homologação da demarcação reaJizada pela FUNAI. Diante das questões l!:_ 
vantadas, a Senhora Chefe da DID colocou restmlidamente a história do al 
deamento, existente desde o século XVIII e tendo atravessado diversas vi 
cessitudes ao longo do tempo. O Senhor Representante do CSN solicitou es~ 
clarecimentos quanto à área ser composta de duas glebas distintas, se!! 
do-lhe explicado que, com o processo de colonização implantado na região 

,. 

__ .• ,ª 

e consequente invasão de territórios tribais, sobrara para os indígenas do 
1 

Carretão apenas as duas áreas descontínuas. Assim, sugeriu-se que na ExpQ 'I 
s ícão de lfotivos conste a área Carretão I e a área Carretão II, e também /j 
que se façam dois decretos correspondentes, constando inclusive do Pare 
cer essa indicação. Nada mais havendo ~·discutir as áreas foram aprovadas, 
a serem assinadas logo que se procedam às modificações solicitadas./lmedia 

I - 

·tamente foi apresentada a Ãrea Indígena ARARA (Ukarangmã), sendo que o sê 
.nhor Represehtànte do MIRAD se encarregou do desenvolvimento da questão 
Arara, ~esde a passagem da Transamazônica pelo seu território tribal-pas 
sando inclusive sobre uma aldeia - atê a fragmentação do grupo em decor- 
rência da rodovia, com a necessidade de a fUNAI "Atrair e pacificar" os 
Arara arredios. Isto significa que seu território tradicional sofreu so 
frível redução, com impacto negativo sobre os indígenas e dimi 

S(P Qu:adr.1 702 !iul 
t .t.,,. . . 
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suas áreas de caça, pesca e coleta. Alertou-se para a questão premente da 

definição da área Arara, dadas as pressões violentas de madeireiros atua! 

mente, sem o que os indígenas passarão por novos problemas. Foi dito in 
clusive que a 4~ SUPE.'<-Belém tem encaminhado sucessivos rádios a Brasília, 

pedindo solução urgente quanto ã definição dos limites da Ãrea Indígena 

] 

ARARA. O Senhor Representante do CSN chamou a atenção para a grande exten 
são territorial proposta, com populaçã~ i~dígena mínima, sendo-lhe expli 
cado que tal se devia ao estágio cultural vivido pelos índios. ~1esmo·assim 
o Senhor Representante do CSN pediu.o processo Arara, para uma análise mais 

acurada, restando o GT aguardar a posição definitiva daquele Órgão da Pre 

sidênci~ da República. Fm seguida discutiu-se a Ãrea Indígena ALTO RIO 

PURUS, tendo dito o ~nhor Superintendente da SUAF que a mesma se incluía 

.em área do ff.1ACI e que sua demarcação e regularização fazem parte de co_!!! 

promissos inteniacionais asstunidos pelo Brasil (Banco ~h.mdial). O Senhor 
Representante do MINTER chamou a atenção dos presentes para o detalhe da . . 
existência de 9 seringais dentro da área, explicando o Senhor Assessor da 
SUAF, Valter Mendes, que no caso se tratava de seringa! nativo, sem ônus 
de incentivos governamentais via fina.ncimento tipo PROBOR, Banco do Brasil 

e outros. O Senhor Représentante do CSN afinnou que a ~rea em discussão 

se encontrava em faixa de fronteira e, portanto, não poderia aprová-la , 

pois havia, recebido orientação superior para que a mesma seja também 

transfonnada em colônia agrícola. Indagou sobre o estágio cultural dos Í,!! 
dígenas, o que l~e foi respondido. o Senhor Representante do ~tlRAD pediu, 

então, explicações sobre a orientação recebida pelo CSN, sendo-lhe dito 

pelo Senhor Representante desse orgão que, por necessidade de segurança 
• 

nacional e resguardo das fronteiras, a transformação das áreas indígenas 

em colônica agrícolas facilitará o deslocamento de tropas na faixa limítr~ 
fe, se preciso for, e que, no caso de·áreas indígenas, os obstáculos se 

riam bem maiores, cerceando ações militares. Acrescentou ainda o Senhor 
Representante do CSN que é preciso awnentar a população brasileira em zo- 
nas fronteiriças por 

limites das colônias 

razões ·de segurança do país, mas rcspcitanuo-sc 

agrícolas· indígenas. Assim, a Ãrcâ ln~o 

SEP ()u.,cfr:1 70! C:ul 
''. 
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Purus não foi aprovada ne-sa relDlião, aguardando-se decisão superior. O 
mesmo aconteceu com a Área Indígena PACAA-NOV.AS, recomendada igualmente 
para ser constituída em colônia agrícola indígena pelo CSN, por estar em 
área de fronteira. Também assim. se passou ~om relação à Ãrea Indígena RIO 
GUAPO~. Recomenda-se que sejam realizados estudos mais detalhados sobre 

a figura da colônia agrícola e que os mesmos, conforme nova proposta do 
Superintendente da SUAF, devam ser feitos pelos próprios membros do GT. 
88.118/83• tal proposta foi aprovada pelos presentes. Em seguida foi ana 
lisado o dossiê da Ãrea Indígena COATÃ-LARANJAL. Aps discussões sobre a 
situação fundiária e dos títulos incidentes, e por estar a área sub judi 

~, decidiu-se que todas as áreas que estiverem com pendência judicial se 

rão 1110tivo de uma reunião extraordinária, quando se convidaria a consulto 

ria e a Procuradoria Geral da República. Quanto ã Última área apresentada, 

· Ãrea Indígena RIO DA VÁRZEA, foi requerido tempo hábil para posicionamen 
to do ar. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reLU1ião e com ela 
as atividades ordinários do GT para 1986. Eu, Sônia de Almeida Demarquet,. 
secretariando os trapalhos, lavrei a presente ata que, caso lida e aprov!!_ 
da, receberá a assinatura dos membros do GT. 88.118/83 3 dos demais parti 
cipantes da rewiião. Brasília, 10 de dez~986.///1J:il)/////////// 

j 
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