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REF.: OF. n2 44/80 PI LeonErdo de 10.06.80 

Assunto MadificaçÕes dos limites d3. área do PI Jarina 

Sra. Chefe da D!D, 

~eferi~o-nos ;s reinvidicaçÕes da comunidade indÍg.s!_ 

n~T;<ueatar:-ãe , sediada na área do PI Jarina ( Município Chapada dos 6ui 
- "T) ;r.araes, 1.. , ~ue requer alteraçÕes dos Lí.mí, tes da área, na parte norte. 

e leste. 

Para analisar a presente situação é preciso relatar 
su~citar.E~nte as modificações , às quais os limites do Parc,ue indigena 

do Xingu fora~ sujeitas, a fim dG identificar os fatores ~ue deter:r.i 

narem a atual diíilCnsÜa da proble:-:a. 

O Parque indígena ào Xingu, antigo Par-cue Nací.cna I 

co XinGu, foi cri~~º pelo Governo Brasileiro e~ 1961 (Decreto n9 50. D 
455 cs 1~/~/61) a regular.,entaElo· 13elo Decreto n2 51.0e4 de 31.07.61, ~Ç- -·:-1• 

gunco as limites: sar.ipre a 40 Km pare ambas as margens ao longo do 

rio .'<ing-u no li:ni te leste e oeste, desde a praxir.âc'.ade do paralelo 10° 

na *-a\tura·· e.a cachoeira Von l,brtitis no limite norte, e a sul até o p~ 

rnlelo 12° (posteriormente com aumento até o paralelo 12~30' por Düare 

to n2 63.082 de 06.08.68). A construção cb Rodovia BR 80 tornou neces 

sária u~a alteração nos li~ites da Parque, visando evitar atritos entre 

a sociedade envolvente e os grupos indigenss residentes na região. O 

Decreto nQ ES.9C9 de 13.07.71 estabeleceu assim como limite norte a Ro 

devia ag - 80 e a sul e paralelo 13º, a leste se::,pre 40 ~~ equidistan- 

teca i!Brge~ cireita da ria xingue a oeste a linha do meridiano 54°, 

o Rio Arraia e ur:ia linha reta até a cabeceira do ria Jarina na BR-80 

onde estes li~ites nunca são inferiores a u~a aist;ncia de 40 KN a 

p~rtir da ~arge~ esqueroa do rio xingu, 

Em vista desta ultima delimitação, a grupo Txucar 

rame recusou-se a sair do \seu habite.t original,\ao norte da BR-80, Pe, 
'"'- 1 •·••r, .• ;--,1!"' •. ; • .-·~·-·,........_~"""-"''- .fll'&? ,....,~~-.--------- 

ra ser ençlobadonos novos li:nites do Parque. Por isso justificc.u-se a 

criação do PI Jnrina pela Portaria FUNAI n!! 359/~ de 26.05. 76, ~.endo ' 
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os limites assim estabelecidos: ao norte desce~ cabeceira cachoeira 

Von t.~rtib's na altura do paralelo 10° e ao sul a SR - 8G, a leste o 

rio Xingue a oeste, nunca inferior a 40 Km equidistante da ~argem do 

rio Xingu. A derrarcaçãa foi ef'atiuaoa pela firma PLANTEL em 19?? 1 co 

mo foi confirmado pele relataria de viagem de inspeção de·02,12.?7,Jd~ 

funcionarias da FUNAI Sergio de Campos e Ronaldo :uirino do Nascime_Fl 

ta (confor;-;ie instrução Técnica Executiva nº 033 de 14.10.77). 

Segundo dados fornecidos verbalmente pelo funcio 

nário da FUNAI José Jai:.e Mancin, uma alti~o do limite norte teria• 

base na €Xistencia de ur:a area de aaça conhecida como "Caputo", loca 
o 

lizade acima do paralelo 10, além dos Índios sustentartlr.1 urna delimi- 

~ação que, cont~ndo 73 l~u como limite oeste, a partir de um ponto 3 

relativo~ ur.ia referencia errada da BR-80, estaria a 12 Ktt acima do' 

ponto 2 rcnl, che;~nda consequJtemente a um ponta 2, 12K7. aci::a do 
o 

paralela lQ 

O cacu~ento ce 29.04.80, assinado pela Sr. Presi- 

dente ce Fl.Jn1.I o pelas !nc:ios Rooni e t.le~t1on, considere que •• a 

FUNAI estudará a possibilida~e de aumentar a área indígena jarina, umu 

f~ixa ao lonJo do rio xingu, li~~!:...]:~te, objetivando resçuardar a 
" pesca à~ucln comunidade. O Of. ng 44/BD PI Leonarco de 10.05.80, 

do adr::inistador PJXIí'J Frencisco de Assis da. Silva, descreve aconteci 

mentas relativos a ur.u derrubada realizada a aproxir.adar.snte 5 K~ do 

rio Xingu, er.i direção leste e a norte da BR-80. Os indios Txucarr<1 - 

~e expul.sarnra os peoes t parando a derrubada t em considereç&a do 

local estcr dentro da área pretendida por eles e prometida pelas ge~ 

tões anteriores c:a FLJl'.!AI. Tal área compreende ur.E faixa de apr~xima 

ca~ente 15 K~ a leste do rio Xingu, estendendo-se pare. o norte até a• 

f'nzencc Agrapoxin nas vizinhanças d:!. ccchoeí.r-, 'Jon Lbrtnts, incluin 

do trcs ~uilo~etros centro da Fazend:: Santa Fé. 

Falt~ndo docu~entação que possa apresentar de 

maneira sister.atic:i a vontade dos indios do PI Jarina, ressaltamos a 

necessi.:bce de un estudo no local, a fim de nn3lisar de forma objeti 

va as rcinvindicaçÕes tetTritor.iAis:sacomunidade incügena, para ulte- 
1,100. 123r< 



6h • 
PROC. N."_ÍÍ2.foQ ~Q 

F LS. lj fi> < ..- 

RU 8 RJCA _ '-.l.J.,-·-- 

j 

MINIST~RIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 
FU NA 1 

N , • / 

rior~ente coordenar u~a soliçao segundo crite~ios cntropola;icos, visan 

do ín3nter a equilibrio entre çrupo indigena e i:leiD ambiente, e,contra ~ 

tritos entre o r:ioswo e~ sociedade envolveDte. 

A ter.eia se. r.ien te 
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