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Relatõrio Diario de Atividades
Redefinição dos limites a Leste da Area Indigena AWÃ.
Ordem de Serviço nQ008/SUAF/89, de 13/06/89.

..

14/06/89 - Parti de Brasilia, as 10:30 hs, no v6o VP-282, juntamente com o Indig~
nista We 11 i ngton Gomes Fi guei reda - Chefe Substituto da
Coordenadoria
de Indios Isolados-, chegando em São Luis-MA ãs 13:30 hs
aproximad~
mente. Uma viatura da FUNAI nos aguardava no aeroporto, e
seauimos
viagem logo em seguida para Santa Inez, onde chegamos ãs 17:30 hs, indo
direto ao NÜcleo de Apoio de Santa Inez, onde fizemos uma reunião com o
Coordenador - Samuel Cruz, que nos expôs a programação dos
trabalhos.
Senti que aqui êles trabalham com idealismo, se sacrificando até, para
atingir o objetivo. A ünica coisa que não gostei foi das minhas
dii
rias, aqui êles utilizam a diária de campo com alimentação (aquela
de
NCz$ 4,44 que estã congelada
desde janeiro). Quase voltei para
Brasi'
lia na mesma hora. Depois, analisando com mais calma resolvi dar apoio
ã equipe, para não atrapalhar os trabalhos, que não podem ser adiados
pois dizem que existe uma ameaça de invasão na ãrea, o que acarretaria
fatalmente na morte de um suposto grupo de indios Guaji ainda isolados.
Quem sou eu para atrapalhar um trabalho dêsse tipo!!! Nem que
precise
pagar para trabalhar, não posso recuar nêsse momento. No campo,
onde
está a atividade fim desta Fundação, não existe muito apoio, tem-se que
trabalhar com sacrificio, infelizmente. Pernoitamos em Santa Inez.
15/06/89 - Tudo estã organizado para a viagem ã A.I. AWÃ, somente um
imprevisto
impediu a nossa partida. Um índio Guajã que iria compor a equipe como
interprete, adoeceu e foi necessãrio encontrar um substituto. No final
da tarde conseguiram um índio chamado TÕ-ô, que não e o ideal para êsse
trabalho, pois é muito jovem e o ideal seria uma pessoa mais experiente
para fazer o contato com os índios isolados. Para não atrasar mais
a
viagem. vamos seguir amanhã bem cedo com o indio TÕ-Õ mesmo.
Pernoite
em Santa Inez.
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16/06/89 - Partimos, numa Toyota da FUNAI, com destino ao povoado de Alto Alegre ,
ãs margens do Rio Pindare. Chegamos ãs 11 :00 horas e seguimos de barco
subindo o Rio Pindare e entrando pelo Rio Caru. Viagem muito
sofrida
esta. Num barco para 5 pessoas estamos viajando em 10, e levando manti
mentos par~ o trabalho e para o Posto de Vigilancia. Resultado: mal s~
brava lugar para sentar. Foram dois dias e meio nessa luta,
viajando
durante o dia e parando para pernoitar ã noite em alguma casa na beira
do rio. No domingo ãs 11 :00 hs cheqamos ao Posto de Vigilancia n96, ãs
margens do Rio Caru, um pouco acima do Igarapé Ãgua Preta, que é um dos
pontos definidores do limite da ãrea AWÃ, onde pernoitamos.
19/06/89 -·Hoje uma equipe de 04 homens, chefiada pelo Samuel foi atê um local pr~
ximo daqui (uns 2 Km) onde foram vistos sinais dos Índios isolados, p~
ra levar alguns brindes e tentar uma aproximação. Meu trabalho
ficou
programado para iniciar amanhã, na confluência do Igarapé Ãgua Preta com
o Rio Caru, entrando pelo limite leste com uma bussola e procurando ve~
tigios dos índios isolados e definindo as áreas desmatadas por civiliz~
dos, procurando, assim, elaborar uma proposta racional para limite
da
ãrea nessa região. Pernoite no Posto.
20/06/89 - Iniciamos os trabalhos. Ai é que fui descobrir a finalidade dessa mis
sao. A intenção é abrir uma picada seguindo aproximadamente a direção
do limite estabelecido pela Portaria Interministerial n9 076, de 03 de
maio de 1988 e deixar os funcionãrios do PV6 fazendo a vigilância, imp~
dindo a entrada de civilizados. Otima idêia, só que não temos base le
gal para tanto. Ocorre que houve uma modificação nos limites da
area
através da Portaria Interministerial nQ 158, de 08 de setembro de 1988
(mapa anexo), revogando a Portaria nQ 076/88. O caminho agora
seria
submeter os problemas que estão ocorrendo na ãrea, ao Grupo de Trabalho
instituído pela O.S. nQ 003/89-SUAF~ de 31/05/1989 que, posteriormente,
poderã constituir um Grupo de Trabalho especifico para reestudar a ãrea
em questão, conforme estã previsto no Decreto 94.945, de 23 de setembro
de 1987. tsse Grupo de Trabalho específico deverã apresentar uma
pro
posta e argumentação que serã submetida ao G.T. Interministerial
(Art.
3Q, § 19 do Decreto 94.945/87). Apôs a aprovação dêsse trabalho ê que
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teremos base legal para materializar alguma coisa em campo, através de
picadas, marcos e placas proibitivas, impedindo a entrada de
invas~
res. r o meu modo de ver as coisas. Por isso, resolvi retornar a Br!
silia, apõs dar uma orientação ã equipe quanto ao uso da Bússola, para
que dêem.sequência nos trabalhos. Convem ressaltar que o trabalho d~
senvolvido .pelo SPAG (Sistema de P~Óteção Awã-Guajã), sediado em Santa
Inez-MA, ê de.extrema importância para a FUNAI. São homens que estão
na linha de frente, realizando a atividade fim dêssa Fundação. Devemos
trabalhar para dar mais apoio a êles, mais embasamento legal aos trab!
lhos que precisam ser realizados, para que êsse trabalho não mais
se
constitua em atos de heroísmo. Pernoite no PV6.
21/06/89 - A equipe deu sequencia nos trabalhos, entrando na mata com mantimentos
e tudo o mais, para um trabalho previsto para uns 20 dias.
Permaneci

no posto aguardando, o barco que ira baixar no domingo.
25/06/89 - Segui de barco atê Alto Alegre, e dai, na Toyota atê Santa Inez, chega!!_

do ã noite.

Pernoite em Santa Inez.

26/06/89 - Segui de ônibus ãs 11 :30 hs com destino a São Luis, chegando ãs
16:00
hs. Ocorre que sõ havera vôo para BSB ãs 1 :10 hs, amanhã de manhã, com

conexao em Fortaleza e Recife, com horãrio de chegada previsto para as
11:00 hs. Aguardei no aeroporto, seguindo para BSB e chegando no horâ
rio previsto.

Brasília, 05 de julho de 1989.
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MANOEL FRANCISCO COLOMBO
EngQ Agrimensor-DDF/SUAF
CREA SP 64.889/D
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•
Sr. Superintendente
da SUAF

Encaminho a V.Sa. o Relatório de Atividades, do EngQ MANOEL
FRANCISCO COLOMBO, referente âs ocorrências da viagem a 'A';T!" AWÃf autorizada atra
ves da O.S. n9 08/SUAF/89 de 13/06/89.
Esta chefia apôs tomar conhecimento dos fatos ocorridos expre~
so no presente Relatório, entende como1p~y~encictJ:::~.'~cte.C't~ma..g~;P,~l.o~-EngQ·~c~,.. ,
f"lombo~em1desligar-s~ da equipe e retornar ã B\asilia, pois os serviços que se efetj
vam diferenciavam dos objetivos da PROPOSTA DE TRABALH0-49 SUER apresentada inicial
mente pela CII, documento anexo.
Atenciosamente,
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