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RELATÕRIO SOBRE A SITUAÇ~O NA AREA IND1GENA JAGUAPIRÉ: 

A Area Indígena Guarani-Kaiowá JAGUAPIRÉ, de 2089 
hectares, localizada no município de Tacu ru-MS, foi 
identificada e delimitada pelo Grupo Técnico formado pela 
Portaria 1824/E de 14/03/85 e ratificada pelo Grupo Técnico 
formado pela Portaria 032/91 e reconhecida oficilamente pela 
Portaria Ministerial nQ 0244 de 20/05/92, assinada pelo 
Ministro da Justiça Célia Borja. 

A população dessa Comunidade indígena, 136 
pessoas, ocupa hoje apenas uma pequena parcela da Terra 
Indígena reconhecida, nas proximidades do Ribeirão Pu i t ã , 

limite sul/sudeste da mesma. Todo o restante encontra-se 
invadido por dois fazendeiros, que ali instalaram cercas e 
campos de pastagem, tendo estas atividades já destruido 
grande parte dos ervais nativos e das matas, fontes de 
subsistência dos Kaiowá. Esta ocupação se deu ao longo dos 
últimos anos, tendo os fazendeiros se utilizado de 
intimidação e meios violentos para remover os índios e, 
fraudulentamente, apagar os sinais de ocupação indígena 
naquela região. Tudo is to se deu, inclusive, diante da 
omissão de funcionários desta Fundação, que nada fizeram à 
época para evitar o esbulho sofrido pelos índios. 

Em reunião do Atyguassú ( reunião grande Guarani 
Kaiowá envolvendo todas as comunidades), realizada na Terra 
Indígena Porto Lindo durante os dias 16, 1 7 e 18 de maio 
p.p., na qual estivemos presentes, pudemos constatar as 
enormes dificuldades de sobrevivência que afligiam a 
Comunidade de Jaguapiré, que das 136 pessoas que a compõem, 
95 são crianças, abaixo dos 12 anos. Daí, a necessidade 
urgente da demarcação daquela Terra, assegurando aos índios 
pleno domínio sobre a mesma e pondo fim à situação de 
conflito latente. 

Diante disso, e tão logo tendo tomado conhecimento 
da s s s ína t.u r a da Portaria de delimitação pelo Ministro da 
Justiça, deslocamos funcionários da ADR de Amambai para 
comunicar aos índios a recente providência ministerial e 
assegurar-lhes que a equipe de demarcação começaria 
imediatamente seus trabalhos no local. Ocorre que, ao 
chegarmos ao acampamento dos índios, verificamos ser a 
si tu ação ainda mais grave, visto que os fazendeiros, já 
conhecedores da decisão ministerial, deram início a uma 
série de ações, como sobrevôos e ameaças de embargos à 
demarcação, agravando sobremaneira o estado de tensão já 
existente. Sendo assim, dei ordens aos funcionários da 
FUNAI ali presentes para que permanecessem no local, a fim 
de assegurar a integridade física dos índios. Solicitei 
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ainda a presença de agentes da Polícia Federal de Ponta Porã 
para apoiar-nos nesta tarefa, tendo, entretanto, encontrado 
algumas dificuldades em agilizar esta colaboração. 

o que causa preocupação é a possibilidade de os 
fazendeiros buscarem, na Justiça local, ainda que 
indevidamente, proteção para os seus- interesses. Sabedores 
da disposição dos índios de Jaguapi ré e demais lideranças 
Guarani-Kaiowá presentes no Atyguassú, de não abrirem mão de 
seus direi tos históricos, é que tememos o acirramento dos 
ânimos, gerando uma situação de conflito aberto. Desse 
modo, urge o contato com a direção da Polícia Federal em 
8 rasília para que acione os agentes locais a fornecerem 
proteção aos funcionários da FUNAI e aos índios durante a 
execução dos trabalhos de demarcação e desintrusão da Terra 
Indígena de Jaguapiré. 

É o relatório. 

Amambai, 23 de maio de 1992. 
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