
• PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
Gabinete Pessoal do Presidente da República 

Oficio nº 111 /2000-Gab/PR 

Senhor Ministro, 

Brasília, 22 de agosto de 2000. 

Ministério da Justiça 

Gabinete do Ministro 
08001. 006310/2000-48 

7J 108 / (Y-0 , 

De acordo com o despacho do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
encaminho a Vossa Excelência nota entregue ao Senhor Presidente, pelo Governador do Estado 
do Pará, Almir Gabriel, contendo informações referentes a "Terra Indígena Baú". 

A Sua Excelência o Senhor 
JOSÉ GREGORI 
Ministro de Estado da Justiça 

Imprensa Nocional 

Atenciosamente, 

JOSÉ~DANTAS 
Chefe do Gabinete Pessoal do 

Presidente da República 
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Informações sobre a TERRA INDÍGENA BAÚ: ~- ~(\ ~) _ 

1- Cronologia da identificação e reconhecimento da Terra Indígena Baú M. 
1960 - primeira proposta de identificação da área pelo SPI, com 890. 000 hectares, 
incluindo as reservas Bau e Mekragnoti; 

no período 1972/81, há uma série de propostas de definição da área, ainda 
levando em conta a unificação das terras Baú e Mekragnoti; 

1986 - um grupo de trabalho criado no Ministério do Interior, pela Portaria 2.024/E, 
de 17/03/86, identificou a área Mekragnoti, mas não contemplou o território dos 
índios da aldeia Baú. 

1990 - Portaria 162, da FUNAI, datada de 16/02/90, institui o grupo de trabalho 
para identificar a área da terra indígena Baú; 

1991 - a delimitação da terra Indígena Baú, no total de 1.850.000 hectares é 
aprovada pelo Ministério da Justiça, através do Despacho nº 18, da 20/09/91. 

Em 21/12/91 o Ministro da Justiça assina a Portaria 645, determinando que a terra 
Indígena Baú seja demarcada (DOU 24/12/91) 

2. Fatos 
A Terra Indígena Baú, do grupo indígena Kaiapó, está jurisdicionada à Administração 
Regional da FUNAI/ Colider- MT. Atualmente a aldeia tem 129 índios entre adultos e 
crianças. 

A presença deles entre os rios lriri e Curuá data de 1943, tendo sido contatados em 1957 
pelo sertanista Francisco Meirelles, 

Em 1982, a União discriminou administrativamente e arrecadou as glebas Curuá, 
Curuaés e Gorotire. Nesta ocasião foram identificados e mantidos cerca de 200 
ocupantes na área (margem esquerda do rio Curuá). No entanto, levantamento realizado 
em 1996 identifica que apenas 40 lotes acima de 450 hectares estão presumivelmente na 

área indígena. 

No que se refere à Gleba Curuaés, em 16/07/80, o Ministério do Interior já havia 

informado ao INCRA que a arrecadação desta Gleba incidiria sobre praticamente toda a 

área das aldeias Mekragnoti e Baú. 



3. Comentários 
Projetos de Assentamento INCRA: 

Conforme o mapa fornecido pelo INCRA (datado de janeiro de 1999) os projetos de 
Assentamento Santa Júlia e Nova Fronteira, estão fora da área da Terra Indígena Baú. 

Ministério da Justiça 

Em 1991, o MJ edita o Decreto 22, que regulamenta o Art. 231 da Constituição Federal, 
garantindo a demarcação das terras indígenas. 

Em 1996, o Ministro Jobim, tal qual havia feito como advogado contratado pelo Governo 

Jader Barbalho e lris Resende, transforma sua defesa particular em decreto e edita o 
1775/96, dando aos Estados, aos municípios e aos particulares, o direito ao contraditório, 
para contestar as demarcações garantidas pelo decreto 22. 

O mesmo Ministro deixa uma "brecha", ao editar o Despacho 18, citado anteriormente, 
referindo-se, no caso da TI Baú, recomendando à FUNAI o refazimento da divisa oeste 
do rio Curuá, alegando não haver comprovação do uso permanente pelos indígenas da 

referida parcela. 

Município de Novo Progresso 

A Terra Indígena Baú praticamente não incide no território do município. 95% dela está no 
município de Altamira. Portanto, o questionamento de que a área indígena inviabiliza o 
município de Novo Progresso falta com a verdade. 

Em relação à polêmica atual da "extensão" da terra indígena, é surpreendente isto ser 
lvantado agora, pois a delimitação ( de 1.850.000 hectares) está determinada de 1991. 

Coincidentemente, um dos argumentos da contestação da Prefeitura é exatamente a 
"brecha" deixada pelo Ministro Jobim no Despacho 18, e pedem o recuo da divisa ao rio 

Curuá Gá no município de Altamira e não em Novo Progresso). 

Ressalte-se que a Mineração Boqueirão Vermelho e Mineração Pitiatiá usam o mesmo 
argumento - o Despacho 18 - para questionar o Grupo de Trabalho contratado pela 
FUNAI em 1996 para diligenciar o processo de demarcação da Baú. 



Informações sobre a área BAÚ: 

A terra indígena Baú, do grupo indígena Kaiapó, está jurisdicionada ã 
Administração Regional da FUNAI/ Colider- MT. 

A presença deles entre os rios lriri e Curuá data de 1943, tendo sido 
contatados em 1957 pelo sertanista Francisco Meirelles, . 

A primeira proposta de delimitação da reserva data de 1960, que identificou 
890.000 hectares , incluindo as aldeias Baú e Mekragnoti Entre 1972 e 1976, 
a FUNAI identifica áreas separadas para cada uma das aldeias, mas entre 
1977 e 1981, é apresentado novamente um território conjunto 
Baú/Mekragnoti. 

Em 1986, um grupo de trabalho criado pela Portaria 2.024/E, de 17/03/86, 
identificou a área Mekragnoti, mas não contempla o território dos índios da 
aldeia Baú. 

Em 1990, é criado um grupo que estuda a área indígena Baú. A área 
reivindicada incide sobre as Glebas Curuá, Baú, Curuaés e Gorotire, de 
jurisdição do INCRA e sobre a Gleba Altamira Ili, do ITERPA. A delimitação á 
aprovada através do Parecer nº 18, de 20/09/91 e o Ministro da Justiça, 
através da Portaria 645, de 21/12/91, determina que a reserva seja 

demarcada. 

Neste meio tempo. porém, em 1982, a União discriminou administrativamente 
e arrecadou a gleba Curuá. Nesta ocasião foram identificados e mantidos 
cerca de 200 ocupantes na área (margem esquerda do rio Curuá) . No que se 
refere à Gleba Curuaés, em 16/07/80, o Ministério do Interior informa ao 
INCRA que a arrecadação desta Gleba incidiria sobre praticamente toda a 

área das aldeias Mekragnoti e Baú. 

Mais tarde, por forca de um litígio de grilagem. o Incra criou ainda dois 
projetos de assentamento na: PA Santa Júlia e PA Nova Fronteira. 

No Governo Collor ocorre a ampliação da área da reserva Baú em mais um 
milhão de hectares, incidindo sobre as terra da União anteriormente 

' 
arrecadadas e sobre os dois projetos de assentamento: 



A posição do Incra em relação ao conflito de dem§rcacão da área Baú é que 
sejam mantidas as ocupações e os assentamentos; gua se ofereça à ces1rvs 
uma "compensação" de área. a oeste ou norte/sul. incidindo sobre terras da 
Uião (Gleba Leite e Gorotire~açú) ou a leste. incidindo sobre terras do 
ITERPA (provavelmente a Gleba Altamira lllt 

{grifos ressaltam informação telefônica de hoje, dadas pelo Superintendente 
do INCRA Belém, Hugo Picanço, que está indo hoje a Brasília para discutir 
com o Ministro esta proposta. As outras informações são de relatório do 
Grupo Fundiário do IDESP/ fevereiro de 1996) 


