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- 2.ª 
Administração Regional de Amamba! 

A ,rea Ind!gena Cuareni•Kaiowá JAGUAPIR{, de 

2089 hectarést localizada no munic!pio de Tacuru-MS, foi identificada e deli .... 
mitada pelo Grupo Técnica for~ada pela Po~taria 1642/E de 14-03-85 e ratifi- 

cada pelo G~upa Técnico for~ado pala Portaria 032/91 e ~econhacida oficial-• 

mante pela Portaria Ministerial n9 0244 de 20-05-92, assinada pelo Ministro' 

da Justiça C{LIO BOR~A. 

A população desta comunidada (cerca de 200 i.9. 
d!genas) sofreu duas açÕe5 judiciais em anda~anto• de despejo, áeter~inadas• 

através de li~inaras concedidas ~ela Justiça Estadual da Comarca de Iguatemi 

MS a José ruentes Romero e Octávio Jon~uaira Leite de Moraes, re~pectivamen 

te em fvGreira e setembro de 1988. A ação ~ovida pelo primeito encontra-se' 

no Tribunal Regional federal da são Paulo-SP e a do sagundo está em fase fi. 

nal na Justiça Estadual de Iguatemi. As fam!lias despejadas ficaram fora da 

posse de sua terra e pracaria~ente daspejadas nas superpop~losas ~reas !nd! 

genes de Jakare~y (PIN Po:to lindo - Mundo Novo/MS) e Ra~ada {PIN Sasso~Ó -' 

Tacuru-MS). 

Um dos processos judiciais• de Octávio Junque,! 

ra Leite de Mereas, ne 052/87, continua traAitandc na Justiça Estadual de • 

I9uatsmi-MS. em fase final para sentença, amba~a envolvendo área lndÍgena r_! 

conhecida, portanto interesse da UNI~O, o que impõe a sua lra~itação na Ju~ 

tiça fede~al. 

E~ Março/as, os Índios Já ha~ia~ 9ido expul-1 

sos violentamente, se~ respaldo legal algum pelo fazendeiro José fuentas Ro- 

maro que tesultou em inquérito policial e processo Judicial q~a éorreu na JU.,! 

~-~~:; 
E~ ra~niip~laa ram!lias despsjadas 

/J-K 
na ~rea indígena Porto linda, e1fl ltt.OS-92• depois de inÚ~eros sncarninhamentos 

realizados pelos Índio$ e prazos dados aos otgãos competentes, da~idiram ds • 

forma irredutível retornar a sua área tradicional. Cbti~eram apoio da Índios• 

de outras 17 á~eas guarani presantes e exigiram apeio dos funcionários da ru 
NAI de Bras{lia-Of e da Acimir.istração Regional de A~emhai-MS, inclusive o A-' 

tiç~ Co~ym de Iguate~i. 

dminist~ador Regional, para acompanhá-las no retorno. 

N$ noite de 20-05-92, 180 ind{genae de ~ago 
continua • •• • ' 
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••• continuação•••••• {COMUNIDADE JAGUAPIR() n, 02 

pir~, realiza~am e ~eter~o, acompanhados por out~os setante de outras 19 áreas 

Guarani do Estado, além da vários ae~vidores da FUNAI de Amambei 9 BraaÍlis, • 

que por rorça funcional e na egtrito cumprimento da deve~ deram segurança aos 
. d' 1n 1ge~as. 

Ap:a o ~etorno, cs ind!genaa temem reações dos 

prop~ietsrio$ litigantes e passiveis ações de despejo em razão da. ações Judi- 

! i , 
ciaie ec curso ainda. Os ind genae de sutras &rease os funcionarios da ,UNAI 

permanecem na área g~rantindo apoio à CCMUNIOADE JAGUAPIR~. 

E~ 20-05-92 a Área Ind!gena Jaguapiré, foi ra-• 

conhecida oficialmente pela Portaria Ministerial ne 0244• assinada pelo Minis 

tro da Justiça Célio Bo~ja, determinando a demarcação administ~ativa da área e 

sua intsrd!ção a não Índios. garantindo a ocupação a posse indígena. 
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