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Sr. Assessor Chefe da AESP 

O PI SORORÕ/2~ DR, onde habitam os fndios Suruf/ 

Mudjetirc teve suas terras demarcadas em 1977, num total de 

26.257 ha, num dos mais rápidos processos da história fundiária 

do fndio brasileiro. 

Pela Portaria Executiva nQ 1370/E de 24/08/82, a 

~rea foi declarada oficialmente terra indígena. 

Em 30/08/83, o Presidente da República, atrav~s 

do Decreto n2 88.648, homologa a "Area lndfgena SororÓ". 

A área est; registrad~ no SPU e em Cartório em 

Marabá. 

Em 14/08/82, o Dr. Jo;o Paulo Botelho Vieira Fi 

lho, m~dico e professor da Escola Paulista de Medicina, dedicado 

amigo dos SuruÍ/Mudjetire aos quais presta assist;ncia 

peri~dica e desinteressada desde 1970 (antes mesmô da criaç~o do 

PI Soror~), envia carta ao Presidente da FUNAI solicitando a am 

pi ia~~o da ~rea indigena Soror~, conforme pedido feito a ele 

pelos Índios (Processo FNI/BSB/1778/82 - Fls 201). 

Em julho/83, a antropóloga Iara Ferraz, assessora 

da Cia. Vale do Rio Doce e conhecedora dos Surur desde 1975, en 

via relatório e croquis tamb6m sot'icitando acréscimo à area indJ. 

gena Soror~ (Processo FNI/BSB/1778/82 - Fls 226, 227, 228 e 229). 

Em abril/83, Tiremé SuruÍ, líder da aldeia, envia 

carta ao Presidente da FUNAI, tamb~m solicitando ampliaç~o da 

;rea (Processo FNI/BSB/1778/82 - Fia 300). 
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Em julho/agosto de 1984, a Pesquisadora da FUNAI 

Thereza B. Baumann, envia relat~rio afirmando que realmente a 

terra dos SuruÍ é pouca e que os Índios desejam a ampliaç;o de 

sua ~rea (Processo FNI/BSB/1778/82 - Fls 274, 275, 276, 277,278 

e 279). 
A minha participaç~o pessoal no processo fundi~- 

rio do PI SororÓ foi grande. Fui o primeiro chefe do PI SororÓ, 

tendo chegado ~quela ~rea em Julho de 1973. Fiz parte do GT 

que elegeu a ~rea em 1976. Fui pressionado, chantageado e ame~ 

çado pelos fazendeiros vizinhos e nunca abri rn~o da Única e d~ 

finitiva certeza: os SuruÍ que ter suas terras de volta. fui o 

pr1me1ro servidor da FUNAI a ouvir as queixas dos Índios, a an 

dar com eles pelas matas onde existiam seus sítios tradicionais 

a comunicar~ 2~ DR seus problemas. Em 1975, devido a minha 

posiç;o intransigente na defesa de suas terras, fui punido p~ 

lo deleJado da zg DR, sendo retirado do PI e perdendo a funç~o 

de Chefe de PI. 

Lamentavelmente, por força de servir em outras 

ireas da FUNAI (1977/78 - Acre, 1978/79 - Guajar~ Mirim el979/ 

1980- PQARA), n~o pude acompanhar o restante do processo de 

demarcaç;o do PI SororÓ e suas consequencías. Em julho de 1980 

saf dos quadros da FUNAI e n;o poderia estar junto a este pr~ 

blema. 

O que me preocupa e faz pensar~ que, na verda 

de, desde 1977, nenhuma das unidades administrativas da FUNAI 

na ~rea (Ajudancia de Marab~ e zg DR), nunca manifestaram em 

documento, nennhuma preocupaç;o com a demarcaç;o do PI SororÓ.A 

demarcaç;o terminou em 1977 e, o primeiro documento solicitando 

a ampl iaç;o da ~rea; de 1982 (Carta do Dr. Jo;o Paulo Botelho). 

Porque se passaram 6 anos? Ser; que os rndios nunca disseram "ã 
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da aos Chefes de PI que p e I o PI SororÓ pa s s ar-am (Nazareno Fo!!. 

tcs, Jos~ Ferreira Campos Júnior, Edmar)'?, ou aos Chefes da 

Ajudancia de Marab~ (Alvaro Maia, Mara, Jos~ Ferreira Campos/ 

Jr)?, ou aos Delegados da 2ª DR (Carlos Amauri Azevedo, Paulo 

c;sar Abreu, Salom;o Santos)?. Porque, s;mente pessoas alheias/ 

aos quadros da FLJNAI e 6 anos depois do fim da demnrcaç~o so 

licitam a ampl iaç;o da ~rea? 

Como membro do GT que elegeu a ~rea em 1976, de 

signado pela Port 931/P de 12/11/76, fiz constar no relat~rio 

as aldeias antigas que deveriam estar dentro da futura ~rea a 

ser demarcada. Iniciada a demarcaç~o, houve problemas - os 
, 
1 !!. 

dios ac~1ando-se prejudicados - e novamente voltei ~ ~rea pura 

solucionar o impasse (Port 396/P de 11/08/77). Hoje, vendo o 

processo, reconheço que, por desconhecimento de topografia er 

r omo e orn él I U\Jmns coo r-deue de s , M<tf.l, 06 Í ndi o a do r I f i z er am a 

demarcação junto com a firma contratada - Plantel, do modo como 

eles queriam e desejavam e n~s tamb~m. Assim é que no Processo 

FNI/BSB/3638/77 - Fls 115, o topÓgrafo da Plantel relata que 

a Comiss;o que fora~ area para resolver o impasse da suspens~o 

dos serviços (Comiss~o enviada pela Port 396/P de I l/08/77- An 

tonio Pereira Neto e Ami lton Ger3nimo de Figueiredo), juntamen 

te com ns fndios, sugeriu que os-·fndios mais velhos e conheced2 

res da regi~o acompanhariam os topógrafos, indicando os pontos 

por onde a demarcaç~o passaria, de acordo com sua vontade.Tanto 

; verdade que o Memorial Descritivo definitivo da ;rea s6 
ap~s a conclus;o dos serviços. E assim foi feito. 

saiu 

Temos agora o Memo. n2 1205/2ª DR/84 de 24/09/84 

onde o Sr. Almir Queiroz de Morais, a pedido do GETAT, solicita 

~ FUNAI, declaraç~o relativa e duas ;rea~ "suas" que seriam con 

frontantes com a ~reado PI Soror~ j~ homologada. 
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Tendo em vista as solicitaç~es do fndio Tir~ 

m~ Suruf, do Dr. Jo;o eaulo Botelho Vieira filho~ da antrop~- 

1 o~Ja Iara Fer-r-oz , da pesquisadora Ther-ez e Baumann e, sabendo 

se que o Sr. Almir Morais; confrontante com o PI Soror~ e 

que estas terras que ele quer regularizar junto ao GETAT in 

clucm ~rea imemorial Suruf (mesmo estando fora da ~rea demar 

cada, sempre afirmamos isto)1 sugiro ü imediata formaç;o de 

GT para se deslocar at~ o PI Soror~ e reestudar o limite Oes 

te daquela área. Na minha opini;o tal GT deveria ser formado 

por: Iara Ferraz, antropóloga e assessora da Cia. Vale do 

Rio Doce, Jos~ Ferreira Campos Jr., ex-Chefe do PI SororÓ e 

atual Chefe da Ajudancia de Marab~, Salom~o Santos6 Delegado 

da 2ª DR e I top~grafo da DPI a escolher. O trabalho deste GT 

dever~ ser anterior a qualquer ato da FUNAI com relação ao 

Sr. Almir Morais. 

A minha presença no GT n~o seria recomendável, 

Jcvido ao fato de, no C8SO da empliaçio da ~rea (fotalmcntc 

minl1a opini~o seria esta), parecer~ aos confrontantes que 

seria coisa pessoal. Desde 1973 que, de uma forma ou outra 

atrav~s da FUNAl1 venho contrariando os interesses pessoais 

de diversos "propriet~rios" da ~rea. 

. , 
Ja 

I 

Solicito que V.Sa. encaminhe este documento 

DPI paro as provid~ncias. 

' a 

Brasi lia1 24 de dezembro 1984 
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