
.•. Brasíliar OF; 16 de dezembro de 1~993 • 

~TAP :J:RAPÉ 

Reuniio d~ Deputados, Prereitos da Regiio7 Fazendeiros7 
Associa~~º de Class~ e Empresários com o Senhor Ministro da Justi~a. 

FATOS: 

1) Os inGios Tapirapép cuja Reserva está localizada na Foz do Rio Tapirapé 
com o Rio Araguaiap ~ora~ deslocados de sua ald~ia ati o loc~l 
denominado Urubtl Branco, vizinho da Destilaria Gameleira7 situado a 
cerca de 1S0 km do local original. 

2) A pretexto de uma Portaria do Presidente da FUNAJP de outubro deste 
ano7 que d~terminou o estudo sobrR a irea do Urubtl Brancor ~oram 
trans~2rídos Índio~ Tapirapé d~ sua reserva para a região mencionad~~ 

3) A ,reado Urubtl Branco e as ireas vizinhas estKo ocupadas a dezenas ~e 
anos por empreendimentos que caracterizam a região com um dos polos de 
dEsenvolviillento mais expressivos do Estado de Matn Grosso. O Governo 
Federal hi virias anos vem reconhecendo a inexistincia de ocupaçio ou 
po~s~ indígen~ nessas ,reasr ~az~o por~ue o Estado de Mato Grosso as 
destacou para o domínio privado de~de i.957. Quanto aos Índios 
Tapirapi~ eram eles apenas 5! indi~Íduos ~ue habitavam uma dnica aldeia 
às margens do Rio Ara~uaia a cerca de 150 km em questão (Charles 
Yargle~ - indios Ta~ira~~ do Brasil C€ntral pig. 65). 

4) A irea onde se localizam hoje os Índios Tapirapi foi objeto de 
negociações entr~ ~roprietários e S?I - Servi~os de Prot~~ão aos 
Índios, em Junho 1e 1967, tendo sido atribuído aos Índios 9230 ha. 

5) Posteriorment€r apds amplas e dificultosas ne~ocia~ies foi 
DEFJNI~TVAMENTE estabelecida a reserva indígena TAPIRAP~-KARAJI com 
aplia~ão da irea ~ara mais d€ 66-000 ha. (Portaria FüNAI 1093/E, dP. 26 
de agosto de 1981). 

6) As ireas s5o hoJP tamb~m ocupadas po~ centena~ de pequenos produtorEs 
que se dedlcam a produçio de bananar mandiocar milho e outros produtos 
a~rÍc91as~ por pecunristas e por empresas de ?orte como a Destilaria 
Gameleirar Sapevar Codebrar Santa Laurar Porto Velhor Agroselvar 
Frenovar Codear~( Lucrianr Sobloco etc. 

7) Em ~acE do ex~ostor i um absurdo admitir-ser COM APOIO DO GOVERNO~ DA 
FUNA!r que ?OUcos indios e seus incentivadores possam ?ertubar milha~~s 
de pessoas que estio produzindo~ em,r2~adas na re9iio. 

8) ~ :MPERATIVA A RETIRADA dos poucos índios que se encontram regi~o e que 
a FUNAI ~ o MINISTÉRIO DA JUST!CA coibam a~Ões ilegais e arbitrárias 
co~o a que estio ocorrendo nesta prdspera regi~o do Estado do Mato 
Gros~o- 

9) i Importante lembrar que TOCAS as empresas localizadas na região que 
:: i v12ram seus ?raj etos apr-ovv.dos r obt i vera.m da F1JNA! certidão neg:ai: i va 
de exist&ncia de aldeiamentos ou presen~a indígena na região. 

~
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qp PORiOVELHO 

S~O PAUL04 13 de dezembro de Í993. l 
- ••.•. •~·-,-~ •• r.,, ·-tt,1, •• ,... •• ~ •• 

FAX: (061) 321.5145 

Ilmo. Sr. 

MINISTRO DA JUSTIÇA 

Dr. MAURICIO JOSE CORREA 

Ref.: INVASAO DOS INDIOS TAPIRAPES 

Vimos por meio desta comunicar a V. Excellncia grave 
ocorrlncia em nossa regi~o. 

Tomamos conhecimento da invas~o dos índios Tapirapés na 
Fazenda Agroselva e Fazenda Frenova. propriedades próximas à 
nossa. 

Além da invas~o os índios. com auxilio de funcionários da 
FUNAI, est~o declarando de que várias fazendas da regi~o 
est~o sendo analisadas para futura demarcaç~o, e consequente 
ampliaç~o da reserva indigena da aldeia Tapirapé. 

Solicitamos urgentes providlncias para a retirada dos índios 
das propriedades invadidas, e também punic~o dos 
funcionários da FUNAI envolvidos neste absurdo procedimento 
que repercute de forma a atrapalhar o bom desenvolvimento de 
nossos empreendimentos 

Infelizmente nossa regi~o tem 
movimentos desestabilizadores 
agora por movimentos indigenas. 

sido constantemente alvo de 
ora por invasbes de terra e 

Acreditamos que as autoridades responsáveis n~o possam 
concordar com estes fatos que degradam uma regi~o produtiva 
em franco d~envolvimento e que se contrapoem com a ordem 
jurídica e institucional do Pais. 

' ~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_.-) 



qp POR10VELHO 
.,. t: ;,: ..••• ~ 

S~O PAULO. 13 de dezembro de 1993. 

FAX: (061) 226.8782 

Ilmo. Sr. 

PRESIDENTE DA FUNAI 

Dr. DINARTE NOBRE DE MADEIRO 

Ref.: INVASAO DOS INDIOS TAPIRAPES 

Vimos por meio desta comunicar a V. Excel~ncia grave 
ocorr~ncia em nossa regi~o. 

Tomamos conhecimento da invas~o dos índios Tapirapés na 
Fazenda Agroselva e Fazenda Frenava, propriedades próximas à 
nossa. 

A 1 ém da invasg{o os índios. com au x I 1 io de funcionár-ios da 
FUNAI. est~o declar-ando de que várias fazendas da regi~o 
est~o sendo analisadas par-a futura demarcaç~o, e consequente 
ampliaç~o da reserva indígena da aldeia Tapir-apé. 

Solicitamos urgentes provid~ncias para a retirada dos índios 
das pr-opriedades invadidas, e também punic~o dos 
funcionár-ios da FUNAI envolvidos neste absurdo pr-ocedimento 
que repercute de forma a atrapalhar o bom desenvolvimento de 
nossos empreendimentos 

Infelizmente nossa reqi~o tem sido constantemente alvo de 
movimentos desestabilizadores • ora por invas~es de terra e 
agora por movimentos indígenas. 

Acr-editamos que as autoridades responsáveis n~o possam 
concordar com estes fatos que degradam uma regi~o produtiva 
em franco desenvolvimento e qLte se contrapoem com a or-dem 
jLtrídica e in,,e;titucional do País. 

i 
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qp P0'1~ O VELHO 

S~O PAULO. 13 de dezembro de 1993~ 

FAX: (065) 313.2895 

I lmo. Sr. 

GOVERNADOR DO ESTADO DO MATO GROSSO 

Dr. JAIME CAMPOS 

Ref.: INVAS~O DOS INDIOS TAPIRAPES 

Vimos por meio desta comunicar a V. Excel@ncia grave 
ocorr~ncia em nossa regi~o. 

Tomamos conhecimento da invas~o dos índios Tapirapés na 
Fazenda Agroselva e Fazenda Frenova, propriedades próximas à 
nossa. 

AI ém da invas~o os índios, com aux ; l io de funcionários da 
FUNAI. est~o declarando de que várias fazendas da regi~o 
est~o sendo analisadas para futura demarcaç~o, e consequente 
ampliaç~o da reserva indígena da aldeia Tapirapé. 

Solicitamos urgentes providências para a retirada dos índios 
das propriedades invadidas, e também punic~o dos 
funcionários da FUNAI envolvidos neste absurdo procedimento 
aue repercute de forma a atrapalhar o bom desenvolvimento de 
nossos empreendimentos 

Infelizmente nossa regi~o tem sido constantemente alvo de 
movimentos desestabilizadores , ora por invas~es de terra e 
agora por movimentos indígenas. 

Acreditamos que as autoridades responsáveis n~o possam 
concordar com estes fatos que degradam uma regi~o produtiva 
em franco desenvolvimento e que se contrapoem com a ordem 
jurídica e institucional do Pais. 
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