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Lavamos ao conhecimento superior hierárqw.0011 e..e afirmações preetadae 

peloo po.rtioipantea da referida rew1ião o Devemoa ~-ossaJ. tar que o assunto t~ 
tado na pauta0 foi a upresentação da E~uipe T5onica(con:tor~e determina a Po1: 
ta.rin PP nQ 367 do l8o04o69) e oomunioa.r que ir!amoe iniciar o levantamento• 

i'nnd.1~~:..c o tor,ogré.fico(aviventeçeo üoe limitoa)o 

A reunião foi aberta c on a:prosont&çê:o noci.~o.l doa i;~~tici:pe.r..tea e em 

aef;t:1d s. e Coorde1~ador de. Equ.ip~ do Tro.balho O esclareceu de :f'oma. baa tanta 11 

cle.r11, a forme doe t:-:-e.:~~.:L"ioa que eerão deeenvolvid-:>s na hea0 inolueive d9n' 
do bn.ot0-."'lte ent'aee na pu.,te do lovant&.e19nto ftu-i.diário II devido a sua 1mport8ll 

eia ~o_~ subsidiar informações precisa aos goverLos Pedaral e Eate.dual.11 se~ 

eaq,uecar oe Representantes doe Posseiros J no senti.d.e, de tu·t;uras indenizações 
e reassentamentos das pepsoe.~ incido=.tes na Área Inõ.:Ígene Pa.n.ke.raruo Após e_! 

ea ~x:;ilc;..-ia~ã-?, o S3~i:,.cr 'Y.:-inv;.~ V'cle::lcia de- Anar!.'..1/Il,CRJ..11 eX!)licou a part1' 
G cipação do seu. Órge.o, quanto reRsse:itam~nto e ror diveraes vezes foi queeti2 

nado eobre que ti:.:o de oE.tl"U.t°':~"a ~ue seria o:fel"0cii!o aos possíveis reaasent!; 
dc s e onde sez-La s.aeae ter~s, pois a ~l~~çê:o apre e~~t~a ne sua. quaec tot~' 

1idade não :f'oi e,pra-1r:.~.a Jle1o '!J!".ge:-Jr:::i..:t'o }..31"Ôn~mo i~o J>nlo Si.."'ldic~ 1 °'l>.stifi ' 
1 ~ - 

d , - ;. ,, . t õ-L . , • - 'I... - • e cs.n o ~ue ae e..reae $aOJ arenooas e ~o ua:u:o ,ser &.:!'5~-ª e acsin 11.Bo ..J.C;.veria 

co~o de~~ouparam ums. lL-e.e ce "te:-r~ bc~~ ~UE iã viven há mais de s~cv1os0 ' 
.,. 

pois aegll..~o depoimen.toe pres~i:-.dcs, e aaaa g1cf":..•~B ãe te~ vsem de pa.í e para 

filhos(citamos como exe~~lo ~ depcirr.0~to dos~& O~il0n Go:c.es Maurício) e 
~ l>d - t"" ,.- _., •.•• apce ae di vera as pare.1izaç eo ~ oxpl.ar.:2..çc:,O .io •... r,, ~ aneue em e onjv.11 to e om o 

servidor Antonio Carlos ~e Cé....T>Va1cc/Cc~iss~? Eeta::.~al da Planeja.monto Agr{c~ 

G la de l'F.!~e.l'lbuco - C.EPA0 e~~rirru:i que oc re7:.1rc.,ae::1ir.u::tie~ u:prco~n.tr.!E-Oe áreas' 
:para estudo de identificação p~e um pos3!vel as!39nt~9n~o e ~ue foi ignor!!;' 

do Bel!!. r-el;\l)OBta.s palpa~eia, una vez que l)Ol' 6.ive:r-sas ve naa conversas para.12,' 
l~e ciu~braYa o r.lma e.a rcnJ'..iÜo a fu segllt-:l~-\ o servi1o~ lhvio nE.:.tc...1 Lop'3e de 
Oli veil~~- /FUNA!, e;.."'!)l.icou de fo:?~ .. a S"l)..GC!~Yt:~ e téo:-ü.oa o seu traba1ho, porém' 

os re:.iré.3G:1t~tes do PolC\ P, dos :posseiros :fcrE!!!:: ·oastar!te claro en e.firmarem 1 

que ~le não t~rie. euc e aao na eua c:.:!.ss~o, uma ve z que o "povo'' ~e. áree., iria' 
inter~omper oa trabalhos de cam~o, Q'l;.anto o servidor Wilton l'-2.dson Andrade./ 

YJNAI, voltou a explicar, o~ ~elhor ratif'icanco as p~~evras do Cocrdenp~or ' 

da Eq_,,;.ir,e de TrabE>.lho, quantio ao Levan t2-~~,:.::to f ll.l;.dilrio, poré:::l for!:.cs info~ 
dos Que a Equipe terebém não teria sucesso noa trabalhos, pois não teriu o ai 

nãrao de inf'or::n.açcoe r,eE>Bo1:iE;; e des ca.:-ec-terÍ1?ticas dos i!:l.Jvcis i:1ccr:.~i· .... a na 
, 
ar-e a , 

e·, 
oJ 
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ApÓe essa 19 etapa. da reunião O onde oe preaen tes pa.aea.rem 
conheoer e. pt>sição do cada :lntog:rante da. :Fxj,uipe0 doeonrolou-ae com - 
versas leve.das pelo sentimento p como acharam um absurdo o Sro Presi- 
dente da nepÚblioa José Sarneyp assinar o Decreto Presidoncia1 nn 
94;603 de 14;07;870 eem ter enviado um emies&rio a &rea antes do as 
sinar o mencionado Decreto0 diante desse n!vel por divorsaa vezes fo e=, 

ram feitas ooloca.ções sem nenhuma utilidade aos trabalhoei Dai a 
Equipe oome2ou a perguntar porque ~ S1nd1aato não :trl.a participar do 
levantam.ento O uma vez que o Presidente da FUNAI os convidou a xia,rt:1= 
oipa.rem da Equi:pe" dá.! a.presentaram a Equipe de Trabalho0 o&pia de 
um telegrama envia.do a POUAI·11IRCRA e CEPA'o a razão pelo qual não ~ ._ 
ticipa.rie.m; Que é principalmente por entenderem que houve um descasa 
dos órgão envolvidoa11 em não discutirem numa mesa aa propostas apre 

V sentadas que é fundamental a. permanência das comunidades e raças ( 
'.Bemqu.erer0 Calü.eirâo e otti--a.s) sem prejuizos a.os índios Pa.nkaranip ,t 

d.essa fo:rma e. comunidade ind:Ígena deveria abrir xnão de aproxima.damen 
t,05 

te 2o'l00 ba. no sentido Sul da área0 e poderia ampliar no sentido les 
ce 

te11 que a.tingi.ria a.proXime.damente 4 a 5 fazendaciae(com poucas benfe.!, 
toria.s)\ onde o 'custo para o Govern~ cairia muito~ 
Em linhas gera.is0 conclui.mos que quanttb ao levantamento fund.1ário0se 

• !,,O 

rá mui to dificil o prooe~nto do mesm.o·0 uma vez que os Representan - 
tam # " tes acredi que niguem irá receber mal os integrantes da Equipe .• 

,,,___ - <r ,... " ,,. " - de .;n~.b1=..1.uo, porem nao sera fornecido 1nformaçoes1 consequentemente• , ~ 
o fracasso do levantaoento :fund.iario., Quanto a. eviventa.ça.o dos li.I:r1.c. 

tes foi'tW. ola.roa em a.firmarem que have:rá inq>edim.entot1 pois a FURAI 9 ,.. ... 
va.1 criar um problema onde nao exieteô 
Apesar d.o descrédito com relação s. trabalhos desse n!ve10 por partes 
de Índios e não inàios0 em razão do levantamento procedido em 1984 o 
por tEfcnioos da. FtXUAI e do INCP..A,segundo as alegações estes foram o 
ba~seados atJ::uves de infonna.çÕes da SUOJ.Mp o que gerau este àesored! 

to; 
Deslocru::aos nessa d.ata de 06007.890 com. 1.n't-uito de :proce 

der o leve.ntaner.1.to :!\.,nà.iáriop baceaão nas infomações de que não so 
freria nenhum tipo de l.)ressãoo porem coclu:i.I:l.os,õ.epob de dois dias de 
tentat~vas onde f'o:trun ratificada.e as )?a.l.avras à.a.quales representan-0 

tes quando a.f'il~.n?.m (l'U.C nos não iria.aos obter nenh~ inf'Ol'I:la~eo ~ _À 
:ra o cunprdricrrto do leventonento f'undi1fr:10.- ~ ~ - 

' ~ 
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