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índio lti-'•~:._22.. _ ?~ r,:· 1~ ~- Fundação Nacional do 

Ministério do Interior - 
CJ.. n2 01/GT. Port/PP/126, de 16.02.90 

DA: Coordenaoora do GT. Port/PP/lBa, de 16.02.90 

AO: Sr. Superintendente ~xecutivo ílegional.da 4ª SUBR/FUNAI 

REF. Proc/FUNAI/BSB/1458/82 - Vol. I e II 

ASS: A.I. ~enkranoti/Kubenkokre 

Senhor Superintendente, 

Após a leitura de todos os Processos rela 

tivo a A.I. i'.Jíenkranoti/Kubenkokre, e considerando que: 
, , . ~ ... , ,, ,.i~-~;Jfi;;;;.J.. ::~ . 

1. Nos relatorios e I abo r-ado s pelo antropologo Gustaaf' Verswfjver· - ----- - ---.. - ·. 
(1976-fls. 140; 1977-fls. 171; 1978-fls. 186; 1979-fls. 207,; :ia{l).;:::-: . 

·,: .: "~.;;i~~}.'. ~ . 
fls. 274; 1981-fls. 303 e 1982-fls. 356), todos constantes do '.P.fcf' 
cesso da referência temos informações detalhadas da história ' .. ô.<5s~> 
Menkranotí e de sua forma de ocupação da área; 

2. O levantamento sobre a existenciB das ocup~çoes 

área reivJndicada pe~os Menl<ranoti, realizado pelo G.T.: instituio ., _ 
do pela. Port. n !! 2024 de 17. 03. 86, r eve l~u. QL1.e n~o havia,: ~~- _·épq,wrr I 
em que foi realizado, exp r-e s s í vas ocuoaçoes, e que portanto a ·de 

. - 
1 ' 

mar-caçáo da área não implicaria em conflitos aoc í.a.í s ou vultosas ' 

indenizações; 

3. Constam nos ~rocessos informações do INCRA (Proc/144/86), e 

ITERPA (Proc/FUNAI/BSB/ 1458/82), sobre a situação jurÍdic_p. das gle ·• 
bas que foram abrangida pela área reivindicada pelos Menkranoti; 

.<1. Os Menkranoti estão determinados em obter a demar-caçjio da .-área· ·I 

por eles reivindicada; 
5. Pelo o C]Ue se conhece sobre os Kay apo , dificilmente- .se consegui -!\ 
rá dissuadHos de tal intento, sobretudo agora que ~Qr.P":ii~·~··· 

---._ , .. ,' \~•.,:;,~~V~~i;~~~,--····, .;., 

.... / ... 
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- 
a demarcação de suas terras, depende apenas de obtenção de recur 

sos, o que levou-os, inclusive, a mobilizar seus parentes do Par 

que Indigena do Xingu, que liderados por Rop-ni (Raoni), já obti 

veram recursos para este fim; 

6. O maior entrave par-a o encaminhamento da proposta está sendo \ 

o Governo do Estado do Pará, que vem questionando a legalidade 1 1 
de terras do Estado virem a se tornar ~na, alegando di 

reitos, reconhecidos por Lei, com relação a parte das terras 

o 

abrangidas pela Área Indígena em questão (ver documentos as 

lhas 524 e 531 do Processo de referencia); 

7. O caso em pauta é semelhante ao da A.I., KayapÓ, o qual 

f'o 

- nao 

- 

foi resolvido por um G.T., e sim através de negociações direta 1 

entre as lideranças KayapÓ e as autoridades competentes. Cabe 
aqui abrir um parentese para observar que, no caso citado, mes~ 

havendo concordado com a demarcação de urna determinada área (no , 

caso de menor dimensão do que a área reivindicada), posterior 

mente os KaiapÓ voltaram a carga, reivindicando a área que ante 

riormente haviam concordado em dispensar, sendo as pendências re 

solvidas caso a caso ~om os "proprietários" das fazendas que se ' . 
instalaram na área por eles consideradas como suas, através de 

acordos firmados entre lideranças KayapÓ e "proprietários". (ver 

fls. 541/549 do Processo da ~eferência); 

- 

8. Finalmente, considerando a crise econômica em ~ue se encon 

tra o pais, que levou o Excelentíssimo Sr. Presidente da RepÚbli 

ca a adotar medidas drásticas, objetivando a contenção de desp~ 

sas pelos Órgãos pÚblicos; 

r-. 
Entendemos que a ida de um G.T à área 

pouco contribuirá para o encaminhamento da questão, visto aue: 

1. Em 40 dias de .. tr.abalho 'e sem falar._a .1.i.n:gúa.:-dos. . Menkrandi-1.;:~_':. .. ·:· · 
~- . :: :,;,.:'•, ·.-;;~,~t.'...:'.x.~~,:~:;~;;,:: .. ~;" .~: :_ ·.: .1 :1~:;.t1.:::::. ·(. • .• · -·.-:· s: • •• ·~- • ., ._ ••••• ~~~ •• ~~~~i,;\·/11...;--1!~-:"'.:, ·;;tr. ", •. :;..,-!-.! _;: r .," "1- ,., 'I' ':" , ';v·:··1:~jx1;t .•• ~~- !•'"-. 

nenhum antrol)Óloeo obterá mais informações sobre a história do 

... / ... 

- 
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grupo e sua forma de ocupação da área, do que as que já foram ob 

tidas pelo antropólogo Gustaaf Verswijver; - 

2. O levantamento de ocupações não-indias já foi realizado, e se 

porventura novas benfeitorias foram implantadas na área após 

esse levantamento, as mesmas serão consideradas de má-fé, haja 

visto que é de conhecimento pÚblico que a área está sendo reivin 

dicada pelos Menkranoti; 

3. Os Menkranoti estão acreditando que a área por eles reivin 

dicada está assegurada, principalmente agora, depois da edição ' 
, 

ser.a 
um G.T. constituído por um antropólogo, um engenheiro agrimensor, 

um engenheiro agrônomo e um técnico em agropecuária, que 

guirá 9ersuadi-los de abrir mão de parte dessa área. 

conse 

- Isto posto, e considerando ainda que os 

próprios assessores da SUAF entendem que todos os trâmites 

cessários ao encaminhamento da questão, a nível técnico e. 

ne 

nistrati vo, já foram cumpridos ( ver documentos as fls 567 e 57·Ó····' ..• 

do Processo de refenência), não se justifica, na atual situação 

econômica do 9ais, dispor de recursos na ordem de Cr$ 800.000,00 

.,,..... 
' ' 

(oitocentos mil cruzeiros), para enviar um G.T. a campo, quando 

na realidade o encami~hamento da questão está na esfera polÍti 

,,-.. c a , 
Vale observar que a área atualmente 

reivincicada pelos ~enkranoti é ainda maior do ~ue a que.foi re 

gistrada em 1984, pelo G.T. instituído pela Port/E n2 1701 de 

06.09.84. 

Considerando que existem locais onde ) 

os Menkranoti já estiveram aldeados, que ficaram f'or=, da área ' 

atualmente reivindicada. ( re~~_!~. i~ª:.apé li~~~~~-~;~.>~--- .~:::.:~~~&.:;L/ ;~~ 
-. .. . ...••... ,,,Jl,W.b.e, -.,,1:!<;tL ••.•. - .• • ..,;.,,-~~~ ••. , 

... / ... 
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direita do Xingu), não será de surpreender se esse novo G.T. que 

pretendem deslocar para a área vir a registrar uma área ainda 

maior. 

Finalmente, tendo em vista tudo o que 

exposto, somos de parecer que só se justifica, financeiramente e 
para os Menkranoti, a ida de urna equipe a área, já para executar 

a demarcação , isto caso a FUNAI consiga, na esfera política, 

uma resolução favorável aos Índios. 

Atenciosamente, 

~ . ~~,~· --a;-,.,..~ ..•• "1411-:t-. - 
c•el• do 5•·· : ~ .. ; , .. -:-::i ~ · nou,s~, ,, ,· 

CSSA/iss 

\ 

Em, 06.0-4.90 

ciente. À Antropol.oga CARMEM AFFON 
SO, coordenadora do GT criado pel.a port. nt 126r (' 
pp, de 16.0~.90, para cumprimento dos term•s da• 1 
port. ne 220/pp, de 03.03.90, por força do Decre- r 
tone ~8.865, de 23.01.90, mesmo_porque as comuni 
da.dea Ind.Ígenas da ãrea em questão aguardam o es= 
tudo pÓr parte des-/Jr.. SUER• 

.. -:.: :::,~·;..±:~~t/- : .. ' ... -~~-;-~ = ! :)::·. -· ~-::·.t..:>:..: - 
,;. ... ··- ;;,- ·':,., · ..•. \:~-:~v~~('l.:r-~-:~.:.?·~.,.\ · -...-q ... :.: :,..,_,.. ·"1. -t, • ..:1,i,,.::-; ..• ~:~J::t,:"'>;~ - 

I· 
i r 
! 
' i: 

t 

l 
' 


