
CIMI : Conselho indigenista Missionário 

Regional da Amazônoa Ocidental 

Setor de Educação Indígena 

' -----: 

ielatório de Acompanhamento la Escola Kulina da aldeia Cacau 
Rio Tarauacá -AM 

1- Localização: 

A aldeia Kulina do Cacau localiza-se na margem esquerda do Ig • . 
Cacau, distante cinco kiiom~tros de município de Envira(anteriormente 
Pacatuba}, ligada à este mu~icÍpio por estrada não pavimentada. 

A via de acesso & Envira pode ser vencid~ por avião monomotot ~ 
Rio Branco/Envira em vôo de uma hora e trinta e cinco minutos ou 
Riõ'Branco/feijÓ em uma hora e vinte somados à dois dias de via flu 
vial no ~recho feijÓ/Envira. 

__ Neste percurso o rio Envira ~ plenamente naveg&vel em qualquer 
época do ano por emb~rcação de pequeno porte. 

~ 

2- Uistórico: 

O contato dos madija do gacau com a escrita deu-se em 1978 a 
través de um professor, Sr. Adauto de tal, contratado pela Prefei 
tura municipal-daquele município para desenvolver junt~ aos madija 
trabalho de alfabetização na língua nacional. 

A escola, denominada Capitão Velho, esteve sob orientação do 
professor Adauto at; 198~ quando este candidatou-se l vereador pelo 
município de Envira sendo substituído em seu cargo pelo professor 
Francisco de tal. 

Em todo seu período de funcionamento a escola não concluiu o 
processo de alfabetização de nenhum madija, mas levou _os alunos à 
prática da assinatura nominal, necessária para aquisição do título 
eleitoral que elegeu o sr. Adauto. 

Na reali9ade,os madija do Cacau desejavam uma escola que atendess~· 
às necessidades. do contato(imediatas) e fornecesse condições de comu- ., 
nicarem-se em seu idioma,dada·a circulação de notícias através de car- - · 
tas e jornais onde publica-se notas das assembléias de liderança. ·: 

Não obstante, o contato do madija com a técnica da escrita, mesmo .. ; 
sendo na língua nacional, deu condiç~es ~ alguns alunos de se auto-al~ ·:j 

i 
fabetizarem na língua materna usando o material produzido nas experiin- ,; 
cias educacionais do CIMI junto aos grupos madija de outros rios. 
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Dois alunos, Rijo e Huarama, adquiriram maior domínio da escri 

ta e foram indicados pela aldeia para ser~m os futuros alfab~~izado 
res em língua Kulina na escola do Cacau. 

Em dezembro de 1985 ambos participaram do I Curso de formação de 
Monitores para Alfabetização em L!ngua Kulina, promovido pelo CIMI e 
realizado em Plácido de Castro-AC é, posteriormente, assumiram ativida 
de como professores na aldeia do Cacau. 

3- Assessoria: 
r/ 
/ 

A escola Kulina do Cacau funciona em dois turnos: Pela manhã um 
professor,' Sr. francisco, contratado pelà prefeitura municipal de . 
Envira, d& aulas de alfabetização em língua nacional e iniciação à a~J;.i 
ritmética à doze alunos adultos. No per!odo da tarde• os dois moni- , 
tores exercem suas atividades. 

Das aulas do sr. Francisco percebe-se que os madija assimilaram 
os fonemas, embora com dificuldades em pronúncias, por falta de ex 
ercícios de oralidade, mas não têm o domínio da compreenssão pele 
grau de compreenssão que têm do português. 

Usando o material pedagógico da rede oficial de escolas do muni 
cípio, o professo~ Francisco não tem preocupação em adaptá-lo à rea 
lidade onde a escola funciona. 

Com referência~ aritmética, até as operações básicas são ensi 
nadas seM de forma mecânica sem os alunos perceberem nenhuma aplica 
ção desses sistemas no seu cotidiano. 

O f~to de um professor ocupar a parte da manhã, limitou o espa 
ço dos dois moni~ores que disputam entre si a mesma sala em horário 
simultâneo e com turmas diferenciadas. Assim, das des·eseis horas em 
diante, a sala torna-se um aglomerado de adultos e crianças com dois 
monitores falando ao mesmo tempo e duas lousas com metodologias di 
ferentes sendo ensinadas. Por outro lado, os madija desejam que o pro 
fessor Francisco continue '1fministrando aulas em português. Não ape 
nas por uma questão de prestígio diante da sociedade não-india, mas 
também por necessidade mem estar em contato com o mundo exterior à 
aldeia e dominarem um dia os seus signos. 

3.1- l'letodologia 

Os monitores j& haviam passado a cartilha. "lcca Huahua 1n. 
Rijo exercitava as palavras existentes na cartilha para·formar· 

sentenças, digo, formando sentenças na Jous~. f inte~essante ~bser- 
·--··-. - ·-. -· --------- . 

~~r_gue o.~bjetivo dessa pr~tica era mais para dar um conte6do_ls 
PS.lavras, que na cartilha não estabamligadas à nenhum contexto. 

o monito~ tentava na frase explicar o sentida de-cada palavra 
estar alÍ. Das frases que anotei todas tinham esse sintido. 

~- 
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Amopa bijini abari. 'O carangueijo é aquele que vive·na à~ua' 

Amapi emane onini. 'Ama(diferença dialetal de emene) é como 
chamamos o sangue• 

Amipi icca ami onini. 'Mãe é como chamamos~nossa mãe• 
Eropi odsadsa maditani. 'Barata.é aquela que mora na casa' 
Ettipi etti onini. 'Nossa fala(lfngua) é como chamamos nossa 

fala' 
Esopi imecote onini. 'Eso(diferença dialetal de imécote) é co 

mo chamamos nosso irmão menor' 
Enepi ene onini. 'Nariz é o nome do nariz' 
Essas fras~s eram repetidas várias veses,mas de uma forma tão 

mecânica( O monitor siquer apontava as frases no quadro) que não con 
seguia prender a atenção do~ alunos. Depois disso as ~rases eram co 
piadas nos cadernos, pelos-~lunos, e lidas em conjunto ou individual- , 
mente. 

A facilidade com que memorizam os enfileirados de palavras e 
frases causou-me profunda impressão. Alguma palavra que o aluno não /~~ 
consegue identificar no caderno constitui rara excess~ . =, / o 1JJ- 

Nenhum dos monitores· estava usando o sistema de ~' E tam~ 
pouco na parte de m_atemática estavam usando qual.quer objeto( sementes e 
tc.} para clarear a idéia de quantidade e facilitar as operações. 

Tanto um como outro monitor arma a conta no quadro, calcula men 
talmente e repete em voz alta para os alunos sendo seguido prontamen 
te por esses. 

Huarama, em duas aulas seguidas utilizou uma técnica, se não di 
daticamente corret~, pelo menos interessante,para fixação das sílabas. 
E·screvia no quadro a sílaba que estava impressa em verm.elho na carti 
lha e perguntava: 

1 i 
1 

silaba ajijaro nejeconaja. 'Que s!laba é essa!' 
Ba. responderam. 
Silaba ajijaro nejeco huajine. 'Para que serve essa's!laba?' · 

-Babo huajine. 'para escrever babo'carrapato•. Responderam os alunos. 
Dessa forma Huarama completava a palavra no quadro e passava à 

sílaba seguinte. 
Reuni-me com os monitores e discutimos a metodologia usada. Con 

feccionamos fmchas contendo as palavras e· os fonemas de cada lição com 
as famílias silábicas e praticamos algumas aulas juntos. Passamos tam 
bém a usar sement~s da mata para os cálculos e utilizar giz para dese 
nhar traços e pequenos círculos no quadro para visualizar melhor as o 
peraçõesimatemáticas. 

Nas aulas seguintes usamos a cartilha "lcca huahua II". 
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3.2 ... Assimilação do conteúdo: \ .JJVf ./ ; · 

. '<-'-fai.C\ . 
80% dos alunos dominam a leitura das palavras dat cartilha e ~o'\ 

caderno, mas apenas 30% consegue juntar sílabas e formar palavras.~ 
Na parte de matemática o aprendizado ainda é muito lento. Poucos 

contam até trita sem errar. Outros conhecem pouco mais que uma deze 
na. Cálculo, não saíram ainda da repetição mecânica. 

Demastram facilidade em assimilar os conteúdos dado, do contrá 
rio não estariam se alfabetizando com técnicas tão controvertidas. 

3.3- Horiri~ e Freguencia: 

O fato de terem um professor ·não-Índio utilizando a escola pela 
parte da manhã limita, comç·.já me referi arrt e r Lo rmerrt.e, ·a -distribui 
ção do horário da tarde entre.~s dois monitores. Sugeri que os moni 
tores, am invés de coastru!~em uma outra escola, como haviam proposto, 
separassem adultos e crianças usando parte do turno da manhã, já que 
o professor Francisco utiliza o horário apenas até dez horas aproximaâ 
damente, com uma das turm~s e a outra ocupasse o horário da tarde. 

Nosdias que permaneci na aldeia a frequência às ·aulas foram de 
quase a totalidade ~os alunos. Essa .frequ&ncia; favorecida pelo se 
dentarismo das famílias que habitam o cacau em função da proximidade ·1 
da aldeia com os limites do município de Envira. 

3.4- Caligrafia: 
l. 

Os monitores ·não estão tendo suficiente preocupação em passar 
para os alunos a sequência de traços corretamente para desenhar as 
letras. 

As crianças, principatment~, não t~m ainda o domlnio do espaço 

regular do caderno para localizar a escrita. Nesse sentido fiz alguns 
exercícios com os alunos e recomendei aos monitores que repitàm com 
constância essas práticas para fi~á-las melhor. 

i 
1 

3.5- Outras orientações: 

Expl~citei aos dois monitores a questão salarial dos monitores 
do Acre e Sul do Amazonas com relação à contratação com vínculo empre 
gat!cio nas moldes da rede oficial de éscolas do Estado. E o motivo 
do atraso de seus salários. 

Orientei~ os também quanto ao auxilio médico-hospitalar, onde 
ar. Renato Degaspery, médico da unidade sanitária de Envira, colocou 
se à disposição para qualquer eventualidade. 



Encaminhei ~o caso de um Índio picado de cobrai Eirunep6 para . . 
internamento. E no Último dia do assessoramento discutimoa a proposta 

de repensar os limites da área proposta em função de reivindicação 
da prefeitura local (vide relatório e documentação anexa). 

4.- Conclusão: 

A escola Kulina do Cacau tem uma tradição de dez anos de escola 

oficial, bem nos moldes de escola tradicional. Mas com um agravante: 
Com alunos cuja primeira llngua não é a língua na qual a escola, no seu 

sentido mais amplo, se expressava. 
A escola do professor Adauto era a escola do"saber de mundo do 

branco". A escola do madija é a escola lúdica onde, de posse da téc 
nica da escrita, ele registra o seu mundo cotidiano pontilhado de fo 

!.º;M.t.... cantos e mi tos. (õo pÓ~to de vista dos Kulina, a escola serve: 
para a'comunicação com os parantes e o registro de seu mundo sob to 
dos os aspectos, mas à médio prazo~ salto para a língua do bramco. 

Nisso que o madija chama de papeohuahuade 'falar através do papel' 
está a característica lúdica da escola. 

A tentativa de passar aos madija a técnica da escrita de uma lín 
gua que o grupo nio domina siquer 30%, lógicamente foi falha. 

A escol~ de Rijo e Huarama; profundamente marcada pela influ~n 
cia do"ar professoral"do sr. Adauto. falta o "humor madija" nas au 
las. Mas o agravante maior é a carência alimentar na aldeia que, ob-. 
viamente, reflete-se na melancolia da escola • 

. ÚL.PJ-y~ 
(bel b. Sil.vL (;enaú) 

Assessor do Setor de· Educação 

Rio Branco, Agosto de 1986 
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or, ns 36/86-RM 

ESTADO DO AMAZONAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRÂ 

ENVIRA, 27 de junho de 1986 

Senhor Superintendente. 

Esta Prefeitura pede a especial atenção de v.sa. para 
as questões abaixo levantadas, à respeito da definição de uma reser 
va ind:ígena para os :ú:ulios CuJ1nas habitantes da área Caoau/Tat'aua= 
cá, de acordo com o Processo FUNAI/BSJ3 nQ 0442-86. 

Oomo já tivemos'· op_ortunidade de expor pessoalmente ao 
Sr. Superintendente Regional. da'FUNA.I-51 Região, Sebastião Amâncio, 
na presença do Sr. Delega.do Regional da FUNAI-AC, Antônio Pereira, 
Neto, e em opinião dooumentada entregue em. mãos à Presidência da 
FUNAI, em Bras:Ília, no ano passado, a demarcação das terras indÍge- , , 
nas tomando como li.mi te oom a Cidade de Envira o Igarape Areia, so 
traria problemas para os agrioultores e moraderes da mesma, como :pa 
ra os próprios OnJinas. Com esta delimitação seriam prejudicadas aS 
atividades agr:Ícol.as de subsistência, indispensáveis pa;ra a sobreVi 

À - - venoia da popuJ.a9ao urbana, causando o estrangul.amento do cresoimen , - - to da Cidade, em gJ.eba ondeja estao situadas estradas vioinais e 
colônias produtoras de arroz e mandi.oca.. Além disto são terras que 
não interessam à comunidade Oulina, .em :face da absoluta inexistên 
cia de seringueiras e a pouca. caça, :pesca e madeiras de lei._ 

Na real.idade, o que continuamos à reivindicar é a re ~ , - visa.o de J.imi.tes da !:U"ea proposta, destacando o fato de estarmos 
buscando uma so1ução em que, obrigatoriamente, sejam respeitados os 
legÍtimos direitos indigenas. Neste sentido é que, autorizados pe 
los habi tantas da Aldeia Oaoau, inolusi ve seu tuxaua Chico Oapi t·ão, 
propusemos e continuam.os a propor'os limites da futura reserva. pe- 
1os Igarapés Caoau e BuritizaJ., af1uente do Cacau, obtendo a compen 
sa.ção para a perda deste lote com uma nova faixa, que ating.lria. ·Ü 
proximidades do Rio Ams.rrã. 

Nossa proposta é fruto de um verdadeiro entendimento 
comunitário, em que os próprios CnJinas manifestaram a. sua. vontade 
de abrir mão da área em questão em troca de mais abundantes lotes 1 
nos fwidos do terreno delimitado. 

Gosta;ríamos de ressaltar que a nossa adminjetração, 
desde o seu início, sempre se pautou por uma pol.Ítica de verdadeira 
defesa das comunidades indígenas locaJ.izada.s no ?v!unic:Ípio, ao ponto 
de termos mantido, às nossas custas, um trabalho de educação e assis 
tênoia. à saúde, bem como de conscientizac;ão dos Cu1ina.s .face à p.ce= 
tendida exploração por elementos inescrupulosos, da Cidade e dos se 
ringais. Entendemos que nossa posição à .favor dos índios, na buscã 
constante de um relacionamento harm.Ônioo, seja. levada em considera 
ção no estudo de uma solução equilibrada para o problema que ora se 
apresenta. 
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ESTADO DO AMAZONAS . 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA - 02 - 

Há urgência no reexame da questão, afim de evitar a 
demarcação da :reserva de maneira tão prejudicial, com a provocação 
do estrangulamento da Cidade em sua ár-ea de natural. crescimento e 
expansão agrícola. O que sugerimos, de forma ooncreta e objetiva, é 
a manutenção do lote agrícola munioipal situado entre os Igarapés 
Oaoau e Preto, onde há te:ITas firmes adaptáveis à agriou1tura, com 
a finalidade de evitar atritos que viriam a prejudicar à todos, os 
Índios e os demais habitantes da Cidade. Desde que, oon:form.e nossa 
idéia, fiquem preservados os interesses dos ~ndios, obedecendo à um 
anseio oo1etivo, não vemos porque a FUNAI não possa determinar uma 
nova delimitação para a referida reserva. Esperamos que v.sa., a~ 
t.:1im. como os demais setores da Fwid.ação ligados à este asswito, de 
terminem um.a nova orientação, em que não seja ignorado o nosso posi , - cionamento construtivo e seri.p, baaeado numa realidade perfeitamen- 
te plausível, a de que 11.á possibilidade de se demarcar a. área dar,! 
aerva sem p~ejudicar a Cidade e, ao mesmo tempo, levando em conside 

N · A - raçao os interesses autenticos doa Oulinas. 

outro aspecto importante a ser ressaltado é que, na , ... "" , , a.rea em questao, nao existe nenhum latifundio ou gr&nde proprieta- 
rio e que as estrada.a vicinais construídas pela Prefeitura servem à 
pequenos agricultores, quase todos de pura subsistência, cujo peque 

~ - no excedente de produçaoàiende boa parte da demanda de consumo ur- 
bana. são pessoas pobres, que não possuem alternativa. de plantio em 
outros locais, devido serem estas as terras firmes não alagáveis 
próximas à. Cidade. Por outro J.ado, conforme nos atestaram em diver 
sas ooasiões, inclusive na presença testem.unhada de missionários in 

, A - dígenas, os CnJjnas tem verdadeira pre:ferenoia por estender a sua. ., , 
reserva nos fundos, ai sim onde ha caça, pesca, madeiras de lei e 
seringueira em abwidânoia. Temos assim a convicção de que v.sa. te 
rá a sensibilidade para compreender que, em nosso oaao nio há inten 
9ãó de dolo ou má-f$, mas sim de equil:Íbrio e preservação do que in 
teressa aos :próprios Índios. - 

Não queremos pôr em ·dúvida as boas intenções do Grupo 
de Trabalho que reallzau a tarefa da delimitação da área, .maa a.ten 
tamos para o fato de que não nos foi permitida qua1quer·eapéoie ,de 
colaboração, mesmo que à título de opinião sobre o prob1ema. De fa 
to, ainda é tempo de se instituir um novo grupo de traballlo da. 
FUNAI, que se enc~egue de verifioa.r em. 1000 as nossas informaçõ~s 
e viabilize as providências sugeridas em com.um acordo, por esta Pr,! 
fei:bura e pela comunidade Oulina do Cacau. 

Sugerimos assim, que esta Superintendência envide os 
esforços necessários à redefinição de 1im1tes da reserva, colocan 
do-nos à disposição para discutirmos em detalhes o que aqui foi ex 
posto e solicita.do. 

Desta forma, esperam.os que esta importante questão se 
ja examinada oom a urgência que lhe cabe, afim de que se impeça.·a 
~orm.ação de situação de conflito desnecessário numa das raras comu 
nidades brasileiras em que o próprio centro de poder poJ.Ítico 1ocaJ., 
ou seja a Prefeitura, sempre esteve ao lado dos !ndioa e seus 1eg! 
ti3os direitos. 

Acr4d.item.oa que a sinceridade desta exposição revele 



CÓPIA 

ESTADO DO AMAZONAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA - 03 - 

a nossa visão objetiva para uma so1uç~ de interesse comum., da 
FUNAI e da PREFEITURA, e, principalmente, dos-índios Culina.s e dos 
demais habitantes do Município de Envira. 

Certos de poder contar com a·vossa máxima a~enção, e 
cônscios de estarmos cumprindo um verdaeiro dever de oonsciência 
ética ao apresentarmos esta proposta, em contribuição ao trabalho 
da própria FONAI, que sempre respeitamos e apoiamos, ficamos no a 
guardo de uma resposta de v.sa. à nossa reivindi.ção. 

,Aproveitamos a oportunidade para apresentarmos os 
nossos protestos de e1evada estima e distinta consideração. 

Atenciosa.mente,. 

~~ 
Luiz Castro Andrade Neto 

Prefeito,Mwu.cipal 

1 •• ~ f,. l ~v 

Ilmo. Sr. 
Dr. Daniel Marques 
DD. Superintendente de Assuntos Fundiários da 
Funda9~_Nacional. do tndio - FUNAI 
BRAS!LIA . - DF · 
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Of. n2 59/86 

ESTADO 00 AMAZONAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA 

Envira, 09 de agost~ ·de 1986 

Senhor Delegado. 

r 
·.J 

Conforme ha:v:Íamoa proposto no Of. ns · 36/86, datado de 
27.06""86 (cópia em anexo) onde solicitáva-mos a revisão de limites 
da área indÍgena Kulina. Cacau do Tarauac~~ temos a comunicar que: 

a) em recente reunião entre representantes da comuni 
dade i.ndigena e desta Prefeitura, na qual esteve presente o Coorde 
nador do GT da FUNAI/INCRA/ITERAM, o indigeniata ABEL OLIVEIRA DA. 
SILVA, a comunidade ind.Ígena é cordata à transferência de limites 
da ~ea 1oca1izada entre o Igarapé Oaoau e a Sede do Município; 

b) a área proposta ficaria·, neste caso, aensi velmente 
ampliada, em número de hectares, em favor da co~unida.de indÍgen.a; 

e) esta solução, tom.ada em conjunto dos interesses de 
coexistência entre comunidades, viria favorecer a inexistência de 
conflitos desneceaaá.rios, que à médio prazo poderiam vir a ocorrer, 
dado ao estrangulamento do natural cresoimento da Cidade; 

d) a área proposta, cujos l.im.ites estão 1ocalizados 
; nos fundos da reserva (Seringal A.marrã), reduta em vantagem para o 

grupo indígena, uma vez que existe melhor oferta de ~esca, caça e 
seringueiras, em detrimento da área anteriormente delimitada; 

:-......,· 

e) exiate uma estrada planejada, em parte ji iniciada, 
ligando este Município a FeijÓ (AC), a qual. atravessa.ria parte da 
reserva; com a alteração de limites proposta, a estrada paaaaria.f2 
ra da reserva. 

Atencioea.m.entet 

~~ 
Luiz Castro Andrade Neto 

Prefeito Municipal. 
Ilmo. Sr. 
Dr. Antonio Pereira Neto 
DD. Delegado Regional. da. FUNA! 
RIO BRANCO - AC 
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d) a área proposta, cujos limites estão localizados• 
nos fundos da reserva (Seringa1 Amarrã), reduta. em. vantagem para o . 
grupo indÍge:na, uma vez que existe melhor oferta de pesca, caça 'e r 
seringueiras, em detrimento d.a área anteriormente delimitada.; .J,: 

' • ' , ' 1.: 
e) existe uma estrada planejada, em. :parte ja inioiada, .. > q. 

ligando este Município a Fei jÓ (AC) , a qual atravessaria :parte da • .. ::-:: t 
reserva; com a alteração de µ.mi t~s proposta, a estrada passaria f,2 · . : .. , :, I.'. 
ra da reserva. · : ! !. 

Tendo em vista a existência doa interesses e identid.a . :: r 
, ••• f - [. des comuns ent"re a comunidade indígena e a popu1a.çao deste Munici - · l· 

pio , conf'orme poderá ser devidamente averigua.do jwito a.o indigenis- ·::_: 1_: 

ta presente àquela reunião, vimos sol.ici tar a interveniência desta .. i :·· 
· · Superintendência neste nosso pleito, em prol de interesses comuns. ·. ··-:· )/J,'. ' ..... ·'' 1' 

. Aprovei tam~a a· oportunidade para. ap~esentar os nossos · ·,·; ··\) Jj : 
: . ·::··. :· · .· :protestos de el~vada estima e distinta conaideraçao. . ... --·:: ·.:·qi 

' ' . . ' '"'' ,-t.,lt' 
:.,"' ·. : ·, ·· Atenciosamente, : .·.'_'.::;)?! 

' '· "·''li ' .·.·((Ir!. 
' -Ó: ,,:::p 
.·._l,: /:.lll ' .·- ---- :,,, 

, • ·-1 • '/ i. f r 

: . : .-~· 1 ; 1 

•. 

ESTADO DO AMAZONAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA 

O:f. nQ 58/86 Envira, 09 de agosto de 1986 

Senhor Superintendente. 

_,· 

'Conforme havíamos proposto no Of. n2 36/86, datado de 
27.06.86 (cópia em·anexo) onde solicitáva-mos a revisão de limites 

, 1 , da area indigena Kulina Cacau do Ta.rauac~, temos a oomunioa.r que: 
a) em recente reunião entre representantes da comuni 

dade indígena e desta Prefeitura, na qual esteve presente o Coorde 
nador do GT da FU1lAI/INCRA/I~ERAM, o indigenista ABEL OLIVEIRA DA 
SILVA, a comunidade ind.Ígena é cordata à transferência de l.imites 
da área localizada entre o Igarapé Cacau e a Sede do Município; 

b) a área proposta ficaria, neste caso, sensivelmente 
am.pliada, em número de hectares, em favor da oomunidade ind.Ígena; 

e) eata eolução, tomada em oonjunto dos interesses de 
coexistência entre cÓ:munidades, viria :f'avorecer a inexistência de 
conflitos desnecessários, que à médio prazo poderiam vir a.ocorrer, 
dado ao estrangulamento do natura1 crescimento da Cidade; 

·/' 

·, 

·.~ 

Luiz Castro Andrade Neto 
Prefeito Municipal 

Ilmo. Sr. 
Dr. Sebastião Amâncio 
DD. Superintendente Regional. da FUNAI 
MA.NAUS - AA'I 
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