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Ref.: Proc.FUNAI/BSB/0447/79 
Ass.: Área Indígena WAIÃPI 

Senhor Superintendente da SUAF, 

Através da INFORMAÇÃO N2 015/89, datada de 14.04.89, 

manifestamo-nos a respeito da área indÍgen~ em questão, no sentido 

de harmonizar a proposta original, apresentada pelo GT - Portaria 

N2 1651/E, de 16.06.84, com ~uperfÍcie de 543.000 ha e perímetro 

de 410 Km, aprovada na 7ª Reunião Ordinária, em 30.08.88 e post~ 

riormente, aiterada na 8ª Reunião Orinária, com a inclusão de uma 

Floresta Nacional, em função da referida área ter sido baixada em 

diligência, para ser "mais uma vez estudada", nos termos da ata da 

10ª Reunião Ordinária, em 14.02.89. 

Em nossa proposta de harmo~iz9ção,a referida· área 

ficaria com uma superfície de 416.000 ha e perímetro aproximado 

de 320 Km, associada à dita FLONA. 

Entretanto, submetemos nossa proposta à considera 

çao da comunidade indígena Waiãpi, através do Superintendente 

4ª SUER, por ocasião das comemorações do Dia do Índio/89, em 

pá e, posteriormente, à Coordenadora do GT que identificou a 

indígena, estando ambos contrários à nossa proposta, uma vez 

não atende à sua preocupação maior: inclusão na área indígena 

cabeceiras dos rios INIPUKU e AIMÃ. 
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Dessa forma, gostaríamos de retirar o que propuse 

mos através da referida informação e solicitar que a questão fosse 

apreciada novamente pelo GTI, levando-se em consideração os termos 

do Telex n2 2573, de 31.05.89, do Administrador Regioal de Macapá, 

Sr. FREDERICO DE OLIVEIRA, que apresenta a reivindicação da comuni 

dade indígena: 

11fndios ficaram apreensivos ao saberem que haverá 

exclusão nascentes rios Inipucu e Aimã ... alertamos V.Sa. probl~ 

mas que advirão FUNAI oriundos tais decisões 
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forme técnicos DNPM, trecho sequer representa área de importância mi 

neral ... lembramos ainda que Exmo. Governador Estado do Amapá, Dr. 

JORGE NOVA COSTA, em reunião com técnicos GTI e Superintendente A~ 

suntos Fundiários da FUNAI, em Macapá, em 07.07.88, se posicionou fa 

vorável a demarcação da AI WAIÃPI com os limites da época de 543.000 

ha ... Tememos que alteração prevista AI, modifique radicalmente bom 

relacionamento Índios/FUNAI ... bem como perdermos todo trabalho rea 

lizado junto esse grupo, o que terá reflexos negativos na boa imagem 

que a FUNAI possui hoje no Estado de Macapá11• 

Outrossim, através da CT N2 124/SUAF/89, de 23.04.89, 

foi solicitado um pronunciamento técnico da Coordenadora do GT que 

identificou a área, Dra. DOMINIQUE GALLOIS, que através da Carta s/n 

de 28.04.89, anexa, reafirma que a área proposta pelo GT/FUNAI-84, 

aprovada pelo GTI em 1985, "corresponde à área mínima a ser garanti 

da, como posse exclusiva, para a comunidade indígena" ... integran 

do, "de modo contínuo, todas as terras ocupadas pelos Waiãpi, sem a 

sobreposição de "florestas. nacionais", considerando que estas sao 

destinadas à empreendimentos econômicos~ que irão resultar na de~ 

truição do habitat indígena e, conseq~entemente, numa grave ameaça à 
integridade do povo Waiãpi". 

Pelo exposto, estamos revendo a nossa posição apresen 

tada anteriormente, retirando a prop0sta que harmonizava a Floresta 

Nacional com a Área Indígena WAIÃPI, concluindo, pela defesa, junto 

ao GTI, da aprovação da área original, apresentada pelo GT/FUNAI/84. 

Brasília-DF., 17 de julho de 1989. 
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