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Coo._~~~.f!Ti~~br-, :J Relat6rio - -- 
DO: Administra.dor Regi. ona.l de Eun!lpol:\ s 
AO: Diretor DAS/BSB 

Senhor Diretor, 

Desde o dia 23 d~ wajo p.p., um grupo de (46) 
!am::!lta.s compostas de :l'nd:J oe de saldei aàoe remaneaoentes Pa ta.x6, ocupam 
a Pazenda Santo Amaro, lo~aljzada no balneário de Arraial DAjuda,· mu.ni 
cfpjo de Porto Seguro-BA. A liderança e inioiativa da oc~paçio, planejã 
da a me.1 a de \.lm ano, conforme nos a!i raou o líder "IP!". O Gru.po conta.· 
com o apofo de. ent:I da.de a como ·o "GA!PA- Grupo de Apoio ao l'ndio Pata.x6, 
que vem iornecendo alimentaçio e lonas de plástico, para a cobertura 
·dos barracos e, do "!~g.!~2-S!-~ir(!i!.Q.!L.Wfg~fil!!!:,, liderado.por um tal 
de Sr. Mário Banteli. 

~ata jurisdi9io tomoa conhecimento tardiame~ 
te do ocorrido atrav~s de radiograma n,s/BSB, datado de 28-05 p.p.,. ~m 
vista disso, comparecemos a aadiencia no lorum de Porto Seguro sem co~ 
df-çõês-a·ê co-ntifã-ta.çõês~·iio'a'" :ta t"õê-·esp-o·ê~crs--ncfs~·au-to·t:;--;· ·-1:1~m dêàta. ·tj-m.j'ta~' 

ção, en tendemoa que a !netituição,.por estar ligada ao Jainistlfrio da Ju~ 
tj ça , !i.ca em uma posj ção deli'ca.da ao ma.nj atestar-se jadi cj almente a !f! 
vor deste ato. 

A!im de tomarmos pleno conhec1me~to da sjt~a 
ção, vjsjtamoe o acampamento.da comunjdade instalada no local do ljtf 

gjo, em pleno interior da área~ no dja 18-06, onde oonatatamoa a cone-' 
trução de (19) barracos de pau-a-pjque, em torno de uma taba nuclear. O 
grupo teve o cuidado de não degradar a área, somente brocaram a vegeta 
çio rasteira, preservando as árvores maiores. A medida ew que revolveram 
a terra, foram encontrados inámeros fragmentos de ceramica, mujto ajmi 
lar, às encontradas na região oosterra, assim como resquícios de barro 
de forno, comprovando o indfojo de \.lma· tapera indígena mujto remota, fã 
ce a ocorrência de dendezeiros e jaqueiras. Con!orme o relato de am in~ 
dígena ocupante, forae encon~rado nas imediaç~es, um amontoado de cori~baa 
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de ostras, poejvelm~nte_trata-se de um "sambaquj". 
Vereficamos qae a ocupação foi feita de forma 

ordeira, planejada e pacífica e,que o grupo possui produtos agrícolas Pâ 
ra o cultjvo de mandioca e hortaliças, pois já derrub~ram una d~z hecia~ 
res de c~poeirae altas, sempre preservando a mata nattva. 
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Embora a ~rea ocupada seja 1mprodutjva, (toda 

,..,. 



coberta de vegetação e.dá!ioa n~t1va), não deixa de ser uma propriedade 
particular respaldada pelo sistema legal correspondente. Jato !a~ com 
que a situação torne-se delicada. pr1.ncipalmente pelo !ato de a sente~ 
ça ter sido favorável aos proprietários e o ixmo. Sr. Juiz tenha ord~ 
nado a remosaão da área. 

Con!orme o acima exposto, solicitamos uma pos1 
çào a reapeito do setor competente dessa Central, no sentido ãe prea-' 
tnrmos aaejstlnoja ao erupo de 1nd1gen~ que então v1viam como "Bojas• 
lrias pela vi~inhas do citado balneário e oon!orme rela~o doe mesmo& 
vão r•sietir qualquer tentativa de remoesão. 

~unápolis, 19 de Junho de 1.993. 

' - -- - -- . -· ~ 

--------·-·------ 


