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ML"-0 N9 002/CCXJRD.-GT/~-l 

Do.: Coordenador do GT criado pelo Decreto n'? 88 .118/83 
Ao<;:.: Membros do GT instituído pela Portaria n9 002/83 

k,s: Área Indígena ü\.l\Jl'tl 

Rl:F: Proc. RJNAI/BSB/3503/83 e 2660/80 

Submeto ;1 .rprec iaçáo de V. Sas . , tendo em vista o Grupo de Traba 
lho mencionado no parágrafo 39 do Decreto n'? 88.118/83, os dados referentes 
~ :~rea Indígena CND1ü, 1 ocalizada no município de COLIDER - Estado de Mato 

Grosso. 

I . CONSENSO HI STÔRI CO 

As terras que constituem o CAPOTO são consideradas pelos 
dios TXUCA.RRAMÃE, como UlT'a área sagrada,visitadasistematicamente pelos 

~ 
1n 

mem 

hros daquela comunidade, onde estão enterrados os ancestrais das atuais lid~ 
r.mças TXUCARRAMAE e onde realizam cultos religiosos. 

Trata -se dC' tuna área de campo C CA.roTO) onde aqueles indígenas 
se suprem de grande pa r t e do material utilizado para confecção de utensílios 

e .rrtesanatos . 
As peças constantes nas pastas que passo às mãos de V.Sas. com 

provam a imemorialidade indígena da área. 

. I l . ÃREA PROPOSTA PELA FUNAI PARA D:EM.A.RCA~O 

A área proposta corresponde aquela reivindicada pela comlUlid! 
do TXUCARRAMJIE, discuti Ja pelas lideranças indígena do Xingu com os Senh~ 
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res Ministros do Interjor e MEAF, em reuniões realizadas nos dias 30 de 

abril e 1 de maio do corrente ano, com pequenas alterações de ordem técnica 
p3ra aproveitar limites naturais, representados por cursos d'água. 

A supcrf íc.: i e abrangida pela proposta ê de aproximadamente 
186. 000 ha r .ento e oi tenta e seis mil hectares) com perímetro também apr~ 

.ximado dez:.:~ Km (duzentos e vinte e cinco quilômetros). 

111 • SITUAÇÃO ATU.A.L 

Na áren proposta não há ocupação de não índios, não obstante 

admitir-se como certa a existência de alguns títulos de domínio. 
A área em apreço foi assegurada às lideranças indígenas do 

Xingú pelos Senhores Ministros do Interior e MEAF, por se constituir de area 
imemorial indígena e p~r~ dissipar a tensão reinante na região do Parque ln 
(. Igena do Xingu. 

Não existem recursos disponíveis para demarcação, devendo ser 
tcatado junto as autorjdades competentes os meios necessários à realização 

d.i·demarcação. 
H.i notícias de presença de índios arredios na ãrea, ainda nao 

devidamente comprovada pela RJNAI. 
Arenc .i os.uncn te, 

IA~~~IRA 
Superintendente Executivo 

VIM/rm. 
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