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Br a s Ll La , l 

Para: 

Syãney Possuelo 

D.D Presidente da FUNAI 

Brasilia - DF 

_/"'_' e--,-"' ... 

Senhor presidente, 

PROC 

õe a o :J!" t -:. 

Eu José Pio,cacique dos Tapirapé, juntamente com os índios que me 

acompanharam a Brasília, assinamos este documento em nome de todo o p~ 
vo Tapirapé, pedindo ao Sr. que mande reestudar a área Tapirapé com vi~ 

ta à delimitação e demarcação da área denominada Urubu Branco, de pos 

~e traditionil-dos· Tapirapés. 

.--. \ 

10 Urubu Branco é área habitada tradicionalmente pelos Tapirapé e 

lá se encontram sepultados seus antepassados, segundo consta no Relató 

rio de Feestudo e Definição da Areado PI Tapirapé conforme Portaria 

841/E de 30/09/1980, elaborado pela antropóloga Maria Auxiliadora Cruz 

de Sá Leão. , 

20 Em Urubu-Branco _situava-se a aldeia Tampiitawa, corno se pode 

ver nos mapas anexos. 

30 Nesse local, "Em julho de 1914, os dominicanos franceses Domi~ 

,,,-. gos Carrerot, Sebastião Thomas e Francisco Bigarre, visitaram a aldeia 

Tapirapé situada a cinqOenta quilômetros do Rio", Herbert Baldus - Tapi 

rapé - Tribo Tupi do Brasil Central 1970, pág. 47. 

40 Essa aldeia era exatamente a Tampiitawa conforme atesta Char 

les Wagley: "O primeiro registro explícito de uma visita não indígena a 

uma aldeia Tapirapé data de 1911.Naquele ano,urn grupo de cearenses lid~ 

rados por Alfredo Olímpio de Oliveira, subiu ao rio Tapirapé e andou 40 

a 50 quilômetros de savanas em direção à floresta. Foi bem recebido em 

Tampiitawa. "Lágrimas de Boas Vindas - 1988. pág. 57. 

SQ "Poucas semanas depois de nossa última visita (em 1947) os 

Kayapó a~acaram Tampiitawa". Baldus o.e. pág. 50 

60 "As doenças e os brancos constituíram problemas aos Tapirapi . 

••. h última grande aldeia foi quase extinta exatamente pelo grupo Ka~ 

põ ... O ataque dos Kayapó aos Tapirapé data de 1947.A redução e conse 

qüente desestruturação do grupo, levou a uma redução do território efe- 

tivamente ocupado. Apesar deste: fatos, os Tapirapé continuarr. fa 

a Urubu-Branco, mantendo um elo magico de culto zendo incursões anuais 
aos mortos. 

...· .•. - 



O território ocupado pelos Tapirapé nunca foi de 

caçadas periódicas caminhavam por toda a área ... A ocupação 

-- :201m 
i . os. f+.:. - 
Ftchilca~-- 

em 

grada ti- 

va da região por mebros da sociedade envolvente, os desrnatarnentos cons 

tantes feitos pelas faz.endas, conduziu os Tapirapé a reivindicarem a a 

rea ~~critamente necessaria para sobrevivência do grupo ... A falta de 

matéria prima rutal ou artesanal, a redução da caca, atividade produti 

va tradicional •.. Se hoje este fato não constituem problemas, não pode 

mos deixar de levá-lo em conta pelas consequências futuras." ( Relató 

rio da Antropóloga Maria Auxiliadora C. De Sá Leão). 

70 Cada vez mais os Tapirapé vêm sentindo essas consequências: 

a - a população da aldeia cresceu 400% 

b- na mesma área habitam os Karajá, também em aumento 

e - 2/3 da área alagadiço, impróprio para a agricultura 

d - as visitas à área Urub-Branco estão sogrendo restrições por 

parte dos que a invadiram, e poderá ocorrer um choque, caso não 

reconheça o direito dos Tapirapé àquela área 

e - consta que os invasores estãç tentando lotear a área 

f - a atual área é" insuficiente para nossa sobrevivência". 

Por todas estas 

de urgência por 

~~~ 

razões pedimos uma tomada de posição com máximo 

parte do órgão de assistência. 
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FUNAI 

- ~ FUNDAÇAO NACIONAL DO INDI 
-FUNAI- 

Rfõ.:F. cr , MQ 161/ADRA/91 DF' ?3/()8/91. 

Sr. Superintendent~ 

I - A.n6~~ç_ontr;to entre este Administrado1 

e as Lideranças Indígenas do P in Ta pira pé, ond e deu-se o de: 
_________ Locamentc em con.junt_o a loco lidede denomimida Serra do Urubu' 

Eranco. t ivf'mos a oportunidacie de constatar uma área, onde os 
________ f~+o~d:.!....,!,i~o~s!_..!.r.~.o~n~s~ideram um lugar sagr~do, haja visto a existência ' 

de um ccmit~rio ond~ est;o sepultados parenteR dos mPsmos. 

próximo a vestígios de uma Aldei8 Tapiraeé; 
II - C0nsid~r~nrlc ~ue constatou-se t~mhém 

a :pros12nç2 de v~rios garimp'niros 1ent,!"~ r:!::i área~ pleiteada, h; 
jLy_i2 to a descoberta de um garimpo de_ ouro, ond e a d ias a1 
teriores,. vários Índios se deslocer?-m à érea e colocaram e!?. 
ça de 160 (cento e sessenta) garimpeiros para fora, chegando 
inclusive a·~ ir:tplantarem placas ind icl'!tivas como área ind !gen, 
nc J.ocg 1, ou seja d,:,ntro da êrea ccrrespondente a Fazenda ~ 
pe,ra , ( Frehova) 

III - Admitimos ~ue tal atitude deu-se dev 

do a preocupação dos silvícolas em assegurar e preservar 
, - j - i • terra1 atP ~nt~o h~ a uma n~gociaçao entre os propr etarios 

da Fazenda Sa.2eva (t<'renova) e a J;'!!NJI. I, isto temendo também 
~--·~---~-g~r~a~n~1P. acesso de garimpeiros o ~ue pod~ri~ vir a dificultar 

controle da situação; 
IV - Preocupndo com a situação a nua I e s t 

curamos um contato com o Dr. José C?rlos CArneiro, através~ 
sujeita g um choque entre ocup3ntes com Índios tapirapé, pr.f 

tP.l~fon9 815.32'2-~P, se~do o m~~mo um dos proprietários ô 

F'azend?. ~a peva, (li'reno'ln). 
~onseguimos a5 cépias-xerox das escriturn~ 

dn ~r~a pleiteada e no senti~a de trnn~uiliza-lo ~uanto ~ 
~/ notícias destorcidas, vind/Js di'l r0gião ccmforme consta no f: 

'i iogr::::1m~ n!'I 2078/6ª ~UP.R de 14/10/~1, asseguramos ao mesmo· 
'-. 

- , i - ~ 'JU<? a prP.ocupo ça o d os 1n~ os da-:--"' em e o~seriuenc ia ,; a perm~ 
nência de gRrimpPiros na ~rea, o ~ue po1eri~ vir a dificult~ 
um acor1o entr"? os proprietérios da ti:?rra ~ =-? f.'l!Nl1I • 

Segue •••••. 
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FUNOAÇAO NACIONAL DO INDI 
- FUNAI - 

RP.F' CI tl!l 161Í/\0R/l/91 DF. -;J/08/91. r:'ontinuaçÕc •••••• 

, - e 1 • T • ccnsid~rando tamhern a d~clar~çao ~o ,ac que jose Pio~ ap~~ape 
.c..Q.nfor-rne conste no n~latório em ~n'?XO, ~ue os Lnd los :3guard,ê_ 
mm um~ :::;alução r!a FUNA.I junto ao~ proprietários da ireA plej 
t~artn, e nue no mom~nto a situação P,ncontra-~e ~eh control~. 

~~~~~~~~~~.~~--~~~~- _Me~i3nt~ o e~posto e con~iderando ~ue o 
i:is~\mto_encontra-s~ ~m traITiitr.iç_P.°o na S~d~ da FUNAI/B~B confor 
rne Pfl()Cr.:C::80 nº ?Ol.1,7 /9)-..,_ s o Lí.c it~mos seja junt~~o P-O m~smo 

rl.ocUlT'"!nb:~ção 0m paut~ v í sarví o um melhor esclarecimento da 
auest~o. on~P. aguardamos uma solução. no sentido ~~~trannuilj 
zr-lr oG silv!col"'ls riu!3nto as açõei: -por p~rte da FUNl'\I com r~1.i 
~ão ao ass_t,1~to. 

São F'~lix do J\ragua ia-MT, 17 .10. 91. 

~r!. de 08/0B/91 

~mxo 
- Cópia xerox RDG 616/ArRA d~ ~l-º··~º~9~•~9~1~~~~~~~~~~~ 
- Carta I id'":'ançns Ind {genas PIN Tapirapé • 
•• Cépia xerox Mapa área pretendida. 
- Ofício Fazenda Frenova encaminh2ndo cópia Registro Imóv~i 

--~. _:___-:-., .,-----=~ 



Já mantivemos diversas vezes contatos com 
as autoridades da FUMAI, 61 SUER e Brasília, como também com o Procur~' 
dor Dr. Walter Gonçalves da PROCURADORIA GERAL DA REPÜBLIC.l. f em Bras1 
lia. 

Voltamos novamente. a tratar do assunto' 
porque achamos que, ademals das razões que tínhamos, anteriomente, para' 
requerer a recuperação da área, tradicionalmente nossa, no momento se e~ 
tabeleceu um grave atentado contra os nossos direitos garantidos pela 
Constituição do País e um profundo desrespeito ao meio ambiente, uma ve2 
que os pretemdidos donos da Fazenda Sapeva, que se apoderaram de nossas' 
terras, hoje estão atutorizando oficialmente a entrada de centenas de g§_ 
rimpeiros nas nossas terras, como pudemos veri~icar, mais uma vez, no 
aia 08/10/91, acompanhados do Representante da FUNAJ Sr. Edson Beir!z,' 
que teve oportunidade de documentar tudo totograficamente (ver fotos an~ 
xas) 

tREA 

Limites: 
Oeste 
O marco referencial situa-se na estrada' 

particular interna, que parte da estrada que liga Porto Alegre do Norte' 
Vila Rica, aproximadamente a 6.250 metros aquém da entrada para o Retiro 
da Fazenda Sapeva (há um porta 1 no loca 1). Deste ponto segue em linha r!i!, 
ta, rumo norte, numa distância de 10.000 M. e no rumo sul 11.000m. 

Leste. 
O limite leste corta a referida estrada' 

a 4.000 metros, aproximadamente, da porteira (guarita que controla o ln 
greseo), junto à estrada que vai à sede da Fazenda Sapeva, situada ao 
sul da área. Deste ponto segue em linha reta, rumo norte, aproximadamen' 
te B.750 metros e, no rumo sül, 12.000 metros. 

Norte 
O limite norte é uma linha reta ligando' 

as extremidades das linha oeste e leste, ao norte da área. 

ê.l.11 
O limite sul é, igualmente, uma linha r~ 

linhas oeste, ao sul da área. ta liga 

Superfície 
Aproximadamente 30.000 Ha (ver mapa an~ 



JUSTIFICATIVA 

-:- . .-.-- ~ç"Fl 1 .: 

kul11i,.1· ~ -- Elegemos essa área como uma m!nima part -~-·- 
tal ocupada por nossos avós até que em 1947 foram atacados pelos Índios 
Kayapó, quando morreram muitas pessoas e al! se encontram enterradas. 

Até 1969 ainda havia parentes nossos hab1' 
tando aquelas terras, mas a implantação de fazendas, sobretudo a Sapeva, os 
obrigou a sairem da área. 

A confirmação do que ora dizemos acha-se,' 
amplamente documentada pelos Antropólogos Herbet Baldus e Charles Weglay, ' 
que serviram, juntamente com outros, como fontt·es para o relatório elabor,2.' 
do em 1980 pela Antropóloga da FUNAI Maria Auxiliadora de Sá Leão e que p~' 
de ser encontrado nos arquivos da FUNAI em Brasília. 

· Essa área foi abandonada por nós, mas ao 
ç.ontrário, continuamos a utilizá-la "segundo nossos costumes" conforme diz 
ª Lei 6.001, Estatuto do !ndio. Lá Íamos periodicamente coletar material p~ 

,--ra nossos artesanatos~ frutos do mato e, sobretudo, para cultuar nossos mo~ 
tos, ali sepultados. 

n,. J6 

Esses lugares foram desrespeitados pelos 
"donos" das fazendas.que se implantaram sobre nossas terras, não sabemos com 
que título legais. Transformaram nossos cemitérios em pasto de gado. 

~. como se não bastasse tudo 1sto, a partir 
de 1990 os Administradores da Fazenda Sapeva começaram a dificultar nosso' 
ingresso nas bossas terras. 

Por Último e mais grave é que, neste ano de 
1991, a Fazenda Sapeva está autorizando oficialmente e mediante pagamento a 
entrada de garimpeiros, que já operam na área, como dissemos no início, com 
máquinas e outros recursos. 

Pedimos, urgentemente e mais uma vez, ás ay ,,-.. . ... 
~uridades uma tomada·de posiçao antes-que se constitua mais um desastre ec~ 
lógico e um desrespeito aos·povos indígenas, cujos direitos são garantidos' 
pela Constituição e pela Lei 6001 e por acordos internacionais firmados p~' 
lo Governo Brasileiro. 

Se não forem tomadas as medidas necessárias 
e urgentes que a situação de total desrespeito aos nossos direitos e de ~ 
fronta ao meio ambiente, estão reclamando, lamentamos dizer que teremos oue 
tomar medidas por nós mesmos com-o apo!o-já·garantido de outros povos indj' 
genas e cujas consequências 5ão imprevisíveis e possivelmente trágicas, o 
que queremos a todo custo evitar, caso o Governo-nos der·apoio,-caso contrf 
rio, ele será o sponsavef~~~'tnte a opinião pública nacional e in' 
ternaeional, do qu a a~p'n~&_~~xatamente no ano do EC0/92. 

'\~ \...'\! .. ~.\.~ to~\ O Os T;._!J:i\:lt'lais Nacional e Internacional julg§!, 
rao nosso Governo,t1. 1)~:::,, aso venga-:··~t·s"dontecer. ~~ .... ··\.,, co~ _ .... ··\ .. :Ó~1.~ nossos espíritos protetores iluminem 
os Governantes e que !Jla·!l :· h#m,-t( sa coragem e decissão, no momento oport_!:!' 

/ <'o• ~,. '\., no. "" 1>,••'· ·• ,~?> 
\: \J 



Isto era o que t!nhamos a 
citar e a prometer. 

São Félix do A.raguaia-MT • 09/10/91. 

"'~ 4,.,. o.o 
X~lA1~R~ ~ PIO 

Cacique • 

.l/?,A'lt-AálY7YGiP~~;Jzrrpf X1tRIO JJ~ r~ 
AP~RAWYTYGI PAULO TAPIRAP~ XARIO DOMINGOS TAPfRAPt 

Conselho V ice-Cacique. 
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