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- , , * SOBRE /\S INVASOES DAS /\íll'.:J\S IND.I GJ•:NAS M/1.KUXI ( f{R) E PROVI - 
DfNCIAS A SEREM TOMADAS PELO INCRA/M1R/\.D 

A grande maiori~ das árc~s deíinidas como indigenas, 

e de posse e ocupação dos Makuxi de Roraima, se encontram in 

vadidas por r~~endeiros n~o lndios, os quais t~m relutado em 

se retirar, embora muitos deles já tenham sido indenizados ou 

têm suas indenizações corresponllcnt.es depositadas na Justiça, 

pela FUNAI. Agrava ainda mais a sJtuaç~o o fato do INCRA local 

jn ter p r-ov t de nc í ado cm vários momentos terras para mui tos 

dos r-e Ce r-Ldo s I'azerrdo Lr-o s , a í.erido nclo d I t.arne s do Decreto-Lei nQ 

88.695 de 13/09/83, sem que os mesmos tenham aceitaci0 ou se 

transferido. 

Pelas informações disponíveis, ainda que bastante pr! 

cárias, um total de vinte e cinco nrcas Makuxi se encontram 

invadidas por nio Índios, os qunls inclusive t~rn praticado to 

ria sorte de viol~ncias contra os ind1genas, conforme reitera 

das denúncias (CLDOC.PASTA ÍNDIOS DE HORAIMA, C'l'I/MIRAD) en 

caminhadas às autoridades competcnLes. 

Os invasores ctas Áreas Tndigenas Anan~s, Aningal, A 

raçá, Cajueiro, ManguE>iré\, Manoá-J'jum, Ponta da Serra, Ouro, 

Santa Inês e Sucuba foram benef .l c l ado s pelo Decreto-Lei supra 

citado, o qual pode ser facilmente caracterizado como anti 

co~stitucional, pois fere fronlaln1enle o art. 198 da Constitui 

çio Federal vigente. Por este Decreto-Lei a licitaçio para a 

lienaçio de glebas desLinallas ao reassentamento dos invasores 

em questio ~ dispensadA. Al~m rio n1niR tem-se noticia da exis- 

tênc- La de um acordo no s cn Lido lla dc:r-; t.Lnaçjio de área scme l han 

te em extensão e condições ecolÓr,icns nos invasores, o que, a 

lém de ilegal, d l ficul ta aob r-cmnno i r-a qualquer Pncami nharnento 

* Outras n~ções indígenas tan~~m vJvem ~estas ~reas, como~ o 
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para a solução definitiva do problf>mél do reassentamento. 

No decorrer do ano passado n FUNAI organizou e en 

viou para a área um Grupo de Trabéllho, o qual não contou com 

a participaçio do MIRAD, nio fol considerado como produtivo 

pelas lideranças Makuxi (Cf.LIMA, 1987) e, pelo que sa sabe, 

até o mome n t o nÕ.o np r-e ae n Lou rnlnLé>J'1o conclusivo sobre a prQ 

blemática investigada, nem mesmo soluções para o encaminhamen 

to da mesma. 

A considerar o exposto e cm que pese a exislancia de 

um levantamento qur notjcia a exlsL~n~in de cento e trinta e 

nove invasores ou ocupantes n~o inJios das terras Makuxl (Cf. 

FUNAI, 1986), torna-se crucial um lrv~nl.amento detalhado da 

situaçio, o que permitir~ ao INCílA/MlRAD 11ma soluçio a curto 

prazo, pois os indlgenas nio t~m mnis condiç~es de suportar 

a presença dos invasores, e muito menos as constantes ameaças 

e Lodo sorte de vlol~ncla de que s5o vi Limas. Isto posto, 

a CTJ/SG/MIRAD prop~P que o INCRA/MJílAD formem um Grupo de Tra 

balho a ser composto por seus técnico~ e que convidem a FUNAI 

para participar, pois a problern~tica a ser investigada se de 

senvolve em área de sua jurisdiç~o. É de bom alvitre que os 

Makuxj tamb&m sejam convidados R pnrLiclpRr do GT, indicando 

para lnl seu/seus rcprcscnt.anl"n. 

Como tarefas o GT cm quest~o dever; precisar o n~mero 

real de ocuj- .i t o s não :Índios d as d l vr-r-sns áreas Makuxi, incli- 

caras ~reas n serem desaproprindns ~/u~ arrecadadas para a! 

f'e Ld v aç ao do r<',18:c:C'nl:·1111P11l.0 r. r1w:1111i11llr11· soluções p ar-a a que a- 

tio das indcnizaç~es, inclusive pnrn aquelas depositndas em ju! 

7.0 e nno r-o c o b I dnt,. 

Coel.~neamenLe ~s Lurcrns sugeridas para serem desem 

penhnt1ns pC' 1 o GT, n f' roeu r ndo r ln Jur.i rLc a do INCRA deverá ques 

Con t. *: e ano <los Lng a r Lk o , 'l'é'l.ur0rrinr; 0 W·r-ipxana. 
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tionar a constituclonnlidade do Dcrrclo-Lci B8.69S/83 e ga 

rantir o reassentamento dos ocupanles não-indios das ~reas 

Makuxi conforme as diretrizes previstas e preconi?-adas pelo 

PNRA/85, a saber, de conformida~P con, o mbdulo rural local. 

O INCRA tamb~m dcvFr~ dar inlclo nos proce~sos de desaproprl! 

ção com v í s t ,«, ao r-e as s cn t amcn t o , c on t.r i bu Lndo assim para a 

agilizaçio deste processo. 

As nções e mo d í dn s aqu I p r-opo s Las visam basicamen- 

te restr111r;-i.r n ordem o n t.nbo l o cl da prln Corrs t t t u í cjio Fe de r-a I 

e Lei G.001/73, no que se refere nos dirritos territoriais 

indtgE·11ns, no caso M:-1k11><l, l.o l.n l mc-n l o rsbultinrlnr; por invn.so- 

res, os quais por suave~, contnm com o respaldo de autorida 

des locais (Cf.LlMA, 1987). A posRP e o usufruto efetivo das 

terras e recursos reconhecidos como de direlto imemorial, é o 

que urge garantir para os Makuxl de Roraima. E para que tal 

aconteça em prazo relativamente curto o papel a ser desempe 

nhado pelo INCRA/MIRAD ser~ funrlnmPntal. 

Brasilia, 02 de Fevereiro de 1987 
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