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C.I. n2 139/ADRA/4a. SUER/87 Altamira, 19.10.87 

00: Administrador da ADR.A/ 4a.. SUER 

AO: Il.mo. Sr. Salomão Santos 
MD. Superintendente Executivo da 4a. SUER/FOllAI 

ASSIBfTO: Relatório· acerca de incidentes ocorridos no garimpo do Mane 
lãa, vizinho da A.I. Bacajá e que acabaram envolvendo a e~ 
munidade indigena Xikrin do PIN Bacajá, de 15.10.87 (Enca.mi 
nha). 

Para conhecimento de v.sa., estamos em anexo, encaminb.a:a 

do um RELATÓRIO ACERCA DE INCIDENTES OCORRIDOS NO GARIMPO DO MANEL.ÃO, 

VIZINHO DA AI BACAJÍ E QUE ACAB.ARAM ENVOLVENDO A COMUNIDADE INDIGEMA 

XIICRIN DO PIN BACAJÍ, de 15.10.87, de nossa autoria. 

Certos de sua atenção e inte.resae, despedimo-nos, renovB.,!! 
do protestos de consideração e apreço. 

{Ç_, ~ }. '(),J)~ 
~ ~-9,q. ~.,,.~-f.,_.ÀSt: 1 
~/Zú._{Á~ 

e...- {a_ ~ ?~ 
Antonio Pereira Neto 

Administrador 
ADRA - 4a. SU"ER 

ADM. REG. OE AL TAMIRA 
Rua Coronel José Porfírio, 2247 

Fone: (091) 515-1829 
CEP 68.370 - ALTAMIRA-PARA 
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RELATÓRIO ACERCA DE INCIDENTES OCORRIDOS NO GARIMPO 

DO MANELÃO, VIZINHO DA AREA INDIGENA BACAJÁ E QUE 

ACABARAM ENVOLVENDO A COMUNIDADE INDIGENA XI:r!RIN IX) 

PIN BAKAJÁ - ADRA(4a. SUER 

1. HISTORICO DO GARIMPO 

Contaremos a história do g~rimpo do Ma.nelão, sem muito cuida 

do técnico, a _p3.rtir de informações de quem lá está e que conhece bem 

a situação. 

Após os levantamentos aerofotograméticos efetuados na década 

de 70 pelo Governo Brasileiro, principal.mente visando a discriminação da 

jazida de Carajás, a região do alto Bacajá foi aventada como provável de 

tentora. de minerais nobres: ouro, zirconio, ferro, etc. 

Até 1980, o garimpo não existia. 

Em 1980, houve a demarcação da Area Indígena Bakajá efetuada 

pela firma S]Jl'AQ LTDA, que demarcou uma área de 192.12519930 ha. O e~ 
preiteiro gue tocou a obra, um Sr. conhecido como ALCIDES, de propósito, 

deixou fora da área demarcada, o local exato onde hoje funciona o garim 

po. Pressupõe-se que ele já conhecia a existencia de ouro e por causa 

disso, diminuiu o tamanho da reserva justamente no local de maior inci 
... 

dencia. Sobre este assunto, a ADR-Altamira encaminhou um relatório em 

12.11,86, assinado pelo sertanista Fiorello Pari~~ .(anexo 01)~ Os Índios 

Xikrin do PIN Bakajá, reclamaram e propus_eram,· ·junto 'com o pessoal da 

ADRA a revisão da ampliação da área. 
Já em 1980, este tal de ALOIDES (que demarcou a Area Indigena), 

associado ao Sr. NELSON BAHR abriram uma pista na beira do igarapé Man~ 

lão, iniciando o garimpo. Posteriormente, o ALCIDES vendeu sua p:1.rte p:tra 

um tal de MUCUIM; O garimpo funcionava com todas as carac§erísticas: 

prostituição, violência, drogas, doenças, etc. 
Em 1983, a firma NESTOR JOSÉ SCALABRIN através d9s Processos 

DNP.M 850,338/83, 850.339/83, 85Ó.340/83, 850.341/83, 850.342/83, 850. 

343/83, 850.419/83, 850.420/83, 850.421/83, 850.422/83, 850.423/83 e 

850.424/83, requereu e obteve ALVARAS, plra pesquisar ZIRCONIO em 109.000 

ha, óesta região. Dentro desta área, estava o garimpo do Manelão. Estas 

áreas requeridas p:tra ~squisa, não incidem dentro da A.I. demarcada. 
Assim, passaram a conviver na mesma região, uma empresa de pesquisa e um 

garimpo. Todo mundo sabe queesta mistura não dá c ez-t o, Jamais deu. 
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No inicio do ano de 1986, um dono de táxi aéreo em Altamira, 

Sr. MACHADINHO, associou-se a um comerciante e político local, Sr. MI 

LICO e, sem pedir autorização para ninguém, abriram outra pista no :Ma 

nelão, a mais ou menos 500 m da cabeceira da pista já existente. 

Prevendo mais confusão do que já havia, o Sr. MUCUIM, vendeu 

sua parte no garimpo,parao MILICO. Dessa forma, o Sr. MILICO ficou sendo 

sócio do MACHADINHO e também do Sr. NELSON BAHR. só, que êste só soube 

do negócio depois dêle concretizado. 

Ficando em minoria na sociedade do garimpo, em agôsto de 1986, 

o Sr. NELSON BAHR vendeu sua parte para o Sr. GUILHERME MACEIXJ PARENTE. 

MILICO e MACHADINHO, por sua vez se desentenderam e desfizeram a socieda 

de e, MILICO, sem o sócio que tinha aviões, ficou de pés e mãos atados e 

não pode continuar a explorar o garimpo. 

Ficaram então, a partir do 22 semestre de 1986, de fato traba 

lhando no garimpo, controlando homens, aviação, produção, etc., o Sr.GUI 

IBERME :MACEDO PARENTE e a Firma NESTOR JOSÉ SCALABRIN. 

Até o 12 semestre de 1987, êstes dois trabalharam sem atrito. 

A :p3.rtir de uma reportagem publicada no Jornal O LIBERAL, de 

Belém, em julho/87, a coisa degringolou. Nesta reportagem com dezenas 

de fotos, mostrava-se a execução brutal de um garimpeiro por outros, após 

terem descoberto que o mesmo praticara um roubo de 17 gramas de ouro. Nin 

guém, em sã consciência pode dizer: quem fez as fotos e quem mandou para 

os jornais. Ocorre que, podemos pensar que as mesmas podem e devem ter 

sido feitas a mando do Sr. N.J. SCALABRIN, para mostrar à opinião pública 

e ao Govêrno, que o garimpo livre é uma calam.idade, com sua violência, 

sua loucura, sua imoralidade. Que, um garimpo efetuado por em:prêsa habil1 

tada, é muito mais lógico, mais produtivo, mais rentável e sem a violên 

eia do garimpo livre. 

Não sabemos se a opinião pública ou o Govêrno entendeu o.recado. 

Sabemos apenas, que, a .i;artir da publicação desta reportagem, as relações 

entre o Sr. GUILHERME MACEDO PARENTE e a firma NESTOR JOSt SCALABRIN se 

azedaram. e a :partir daí começou a guerra entre os dois. PARENTE se sentiu 

ameaçado e reagiu. 

A reação do Sr. PARENTE foi verbal: mandava recados dizendo que 

tiraria a firma N. J. SCALABRIN de qualquer jeito d o Mane Lão , Que matava, 

que fazia, que acontecia. Que chamará os Índios Kaiapó para expulsar a 

emprêsa (mais na frente explico o porquê disso). 

No dia 13.08.87, a firma N.J. SCALABRIN reagiu: enviou para a 

área um Sargento da Reserva Remunerada, Sr. Francisco Aguiar, que ao eh~ 

gar ao Garimpo, nandou avisar ao PARENTE que se êle aparecesse, seria um 

homem morto. Interditou por sua conta e risco a pista do PARENTE e o proi 
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biu de pisar no garimpo, sob a alegação de que a firma tinha autorização do 

DNPI\1 paz-a pe s quf.aa.r e que somente a mesma podia permanecer na área. O Sr. 

Aguiar, acabou com os cabarés, com amulherada, com os restaurantes, com 

as bebidas alcoólicas, indenizou donos de serviços e até fechou por sua 

conta e risco o aparêlho de radiofonia que o PARENTE mantinha alí. JÔgo 

duro. 

Neste Ínterim, PARENTE não estava mais no garimpo. Ficava entre 

Altamira e Belém,denunciando à Policia Civil, à Justica, à Policia Fede 

rale à FUNAI, que fÔra esbulhado, roubado e expulso do que era seu e 

que estava sendo ameaçado de morte por pistoleiros contratados. 

A situação hoje então é esta: PARENTE fora do garimpo, deses 

perado, correndo de um lado :para outro, ameaçando o SCALABRIN. Seu ser 

viço, no entanto, continua normalmente lá dentro. Sua cantina continua 

aberta. A firma NESTOR JOSÉ SCALABRIN, lá dentro, através de seu Gerente, 

o Sargento Rl, Francisco Aguiar, mantendo a :pista do PAR:ENTE interditada, 

mantendo seu Rádio interditado, dando ordens prá todo mundo, organizando 

o Garimpo à sua maneira. É uma espécie de Policia lá dentro. Faz e desfaz 

e todo mundo obedece. 

2. O QUE É QUE OS INDIOS XIKRIN DO PIN BAKAJÁ TEvl A VER COM TU 

DO ISTO? 

Primeiramente, os Índios Xikrin consideram a área onde está o g~ 

rimpo, como sua. Acham êles que esta :parte de sua área lhes foi extirpa 

da quando da demarcação, mas nem por isso deixaram de usá-la. 

Instada pela Administração da ADRA em relatório de 12.ll.86(ver 

anexo 01), a 4a. SUER solicitou recursos à SUAF, :para fazer um reestudo 

da A.I. Bacajá. Avisando desta :providência, encaminhou-se a c.r. nQ 113/ 

4a. SUER de 26.02.87 (anexo02) a ADRA. 

Através do RIU- 706/ADRA de 21.08.87 (anexo 03) solicitamos à 
DFU/4a. SUER em que pé estavam os estudos para reavaliação da A.I. Bacajá. 

A resposta nos veio através do RIU- nQ 2805/4a. SUER de 31.08. 

87 (anexo 04). 

A questão da redefinição da Reserva Indigena, continua em e~ 

tudos pela SUAF em Brasília e todos sabemos que êste é um processo demora 

do de solução a longo prazo. 

Em segundo lugar, devido aos indios considerarem a área onde 

se localiza o Garimpo do Iv1anelão, passaram a cobrar do Chefe do Posto, 

uma posição, referente a receberem uma indenização. Segundo nos consta, 

a partir de janeiro de l987, o sr. Guilherme Parente, "proprietário" de 

uma pista no Garimpo e de um serviço, começou a lhes pagar Cz$ 20.000,00 

mensais. Além disso, dava 02 vôos entre a Aldeia e Altamira, de graça,por 

mês. Este acordo foi verbal. 
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A pa.rtir de julho de 1987, o Sr. Guilherme Parente passou a 

"fagar" diretamente ao Capitão Bep Tok, a importância de Cz$ 50.000,00 

mais os 2 vôos. Nêste mesmo mês, outro garimpeiro, de nome José Augus 

to tan:ibém começou a "fagar" ao Capitão Bep Tok, Cz$ 50.000,00 mensais • 

Com isso, a aldeia Xikrin do PIN Bacajá, passou a ter uma renda mensal 

proveniente do garimpo de Cz$ 100.000,00 mensais, mais 2 vôos. Além di~ 

so, sempre que algum Índio ia ao garimpo (distante a pé 5 dias de viagem) 

da aldeia) recebia na cantina do Sr. Parente, fumo, açucar, Óleo, etc. 

Dessa forma, conseguiu-se um equilibrio entre a aldeia e o 

Garimpo, não havendo nenhum problema maior. 

A partir de julho/87, as relações dos índios Xikrin com o 

Garimpo, passaram a ficar tensas, justa.mente porque as relações internas 

do Garimpo, entre a firma N.J. Scalabrin e o Sr. Guilherme Parente tam , 
bem estavam tensas. 

Recebemos no dia 11.08.87 o RDG nº 054/:BKJ" (anexo 05) comuni ..• 
cando-nos que os indios daquele PIN estavam tensos e precisavam. de um 

encontro urgente com o Sr. Scalabrin. Havia inclusive, ameaça de invasão 

do garimpo, para tanto, diversos indios do PIN Kokraimoro, convocados 

pelo Capitão Onça, jl estavam no PIN Bacajá. 

Pelo RDG n2 655/ADRA de ll.08.87 (anexo 06), solicitamos ao 

PIN Bacajá os motivos de possivel agressão dos indios ao garimpoo 

Pelo RDG nº 056/BKJ de 11.08.87, foi-nos respondido que, a vi .... 
sita seria amistosa, mas que o "Sr. Scalabrin mencionara não ter mêdo de 

indios", daí, podendo haver atos impensados, por parte dos indios (anexo 

07). 

No mesmo dia 11.08.87, foi comunicado a 4a. SUER os fatos, 

pelo RDG nQ 661/ADRA (anexo 08)o 

Comunicamos também ao PIN Bacajá, pelo RDG nº 666/ADRA de 130 

08.87 (anexo 09) que o Chefe do PIN acalmasse os ânimos e que o Adm.inis ..•. 
trador se deslocaria até o PIN em 17.08.87. 

No dia 17008.87, em companhia do Assessor da 4ao SUE...q, Pauli ...• 
nho Paiakan, viaja.mos para o PIN Bacajá, para ver, junto com os índios 

o porque de tanta confusão. Ficou claro para nós, que os indios estavam 

sendo usados por uma das partes envolvidas no conflito do Garimpo, como 

forma de ameaça à outra. Explica.mos ao Capitão Onça, que de nossa parte, 

não deveria haver privilegiam.entoa, pois a briga era de brancos, mas que, 

faríamos tudo para que, a exemplo do Sr. Parente, também o Sr. Scalabrin 

pagasse uma taxa mensal à Aldeia. Sentimos a aldeia tranquila, sadia, sem 

aflições imediatas. O Capitão Onça, acreditou em nós. No dia 18.08.87, 

voltamos para Altamira, certos de que resolveríamos o impasse. 
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A partir do dia 20.08.87, no garimpo do Manelão, as coisas 

ficaram pretas. Homens do Sr. Scalabrin, praticamente expulsaram. o 

Sr. Guilherme Parente da área. Com isso, o Sr. Parente, deixou de pagar 

aos indios a taxa oo:.tTespondente ao mês de agosto. Isto irritou ainda 

mais os indios Xikrin do Bacajá. 

Então., na briga existente pe La posse do garimpo do Manelão, 

os Xikrin estão envolvidos de duas maneiras: a) consideram. a terra onde 

está o Garimpo, como área sua, mesmo estando fora da reserva já demarc~ 
da. b) Deixaram de receber o rendimento que todo o mês o Sr. Guilherme 

Parente J.hes pagava. Este, "expulso" de lá pela firma N.J. Scalabrin, 

lÓgicamente, não tinha como saldar seus compromissos com os indioso Este 

foi o motivo fundamental do descontentamento dos indioso 

3o O DESENROLAR DOS FATOS 

A partir de nossa ida até o PIN Baca.já em 17.08.87, tentamos 

de várias maneiras, entrar em contato com a firma N.J. Scal.abrin. Desc~ 

brim.os, que a mesma tinha se'u escritório na cidade de Tucuruí-Pa, na rua 

Cametá n2 25-Centro. Tentamos por telefone, por diversas vezes, fazer 

com que o gerente da firma, Sr. Aguinaldo, viesse até a séde da ADRA 

para convers~r. Em vão. 
No dia 22.09.87, o Sr. Parente, esteve na séde da ADRA, den~ 

ciando sua expulsão do Garimpo por milícia armada, que o Scalabrin havia 

empregado armas do exército, fardas do exército, granadas de mão, inteE 

ditado sua pista, aprisionado aviões, que ia matar o Scalabrin, o geren - 
te do Scalabrin, que estava sendo seguido por pistoleiros, que ia haver 

uma guerra e que ia jogar os "seus" indios (1) contra o Scalabrin. 

Para evitar esses danos todos, nós já haviam.os comW1icado esta 

4a. SUER, através do RDG n2 849/ADBA de 17.09087 (anexo 10). 

Frente aos fatos, as ameaças tanto do Scalabrin, como do Sr. 

Parente, evidentemente, decidimos tomar uma posição de neutralidade,pro - 
curando fazer com que as duas partes se entendessem e chegassem num aco~ 

do. 
Finalmente, no dia'24.09.87, a ~irma N.J. Scalabrin, resolveu 

nos receber. Enviaram uma aeronave ao PIN Bacajá, trouxeram o Capitão 

Onça, até Altamira. De Alta.mira, viajamos para Tucuru.í: Onça, eu e mais 

3 agentes da Policia Federal (Mesquita, Vítor e Reimão)o 

No Escritório da firma N.J. Scalabrin em Tucuru.í, foi lavrado 

um Protocolo de Intenções, datado de 24.09.87 (anexo 11), pelo qual, a 
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firma N.J. Scalabrin, se compromete a alocar a importancia mensal de 

250 OTNs, à comunidade Xikrin do Bacajá, em espécie, diretamente ao 

Capitão Beptok KaiapÓ (Onça). Além disso, alocará 2 voos mensais entre 

a aldeia e Altamira. Fica bem claro nesse documento, nossa posição de 

equilibrio entre o Sr. Parente e a firma N.J. Saalabrin. são testemunhas 

desse documento,_dois agentes da Policia Federal. 

Nesse mesmo dia 24.09.87, voltamos para Altamira. 

Para averiguar melhor a situação, no dia 26.09.87, eu e os 

3 agentes Ja Policia Federal, fomos até o Garimpo do Manelão, para av~ 

riguar as denuncias de sequestro de piloto, aeronave, milícia armada, 

uso de armas do exercito, interdição de pista, etc. Visitamos, tanto o 

acampamento da firma N.J. Scalabrin,. c~~o do Sr. Parente. Foram apreeB; 

didas diversas armas (nenhum.a privativa dasforças armadas), algumas b~ 

nanas de dinamite e tomou-se o depoimento de diversos garimpeiros. Viu-se 

também que não havia aeronave sequestrada e confirmou-se a interdição 

da pista do Sr. Parente. 

Aproveitando o ensejo, fizemos um Termo de Comprom.isso,datado 

de 27.09.87 (anexo 12) assinado por nós e pelo garimpeiro, de nome José 

At1ocusto Rosa da Silva, se comprometendo a "doar" mensalmente à Aldeia 
Xikrin do Bacajá, a importancia de 125 OTNs mensais. Este Garimpeiro, 

a exemplo do Sr. Parente, tem um. serviço grande no garimpo e fez questão 

de firmar este compromisso, pois, segundo ele, dessa forma ficaria maia 

seguro em seu serviço. 

No dia 28.09.87, fizemos uma rápida visita ao PIN Bacajá,onde 

comunicam.os ao Capitão Onça o outro acordo feito com o Garimpeiro José 

Augusto e voltamos à Alta.mira. 
O Relatório dos 3 Agentes da Policia Fede:tal, enviado à Su •... 

perintendencia da Policia Federal em Belém, datado de 29.09.87 (anexo 

13), relata a sit-uação em que se encontra o Garimpo. 

No dia 30.09087, na séde da ADRA, os 3 Agentes da Policia 
Federal colheram o depoimento do Sr. Ranulfo Pires Querido, Piloto e 

Garimpeiro do Manelão (anexo r4). Neste depoimento, o Sr. Parente fica 

bem definido como a pessoa que possivelmente estaria insuflando os Í,!! 
dios para invadirem o Garimpo. 

Também no dia J0.09e87, o Agente Paurlo Roberto de Souza Mes ..• 
quita, encaminhou o OF SN/Oh OM 154(SR/DPF ao Delegado de Policia Civil 

de Altamira (anexo 15) relatando suas atividades e providencias, e e~ 
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municando que o conflito pela posse do Garimpo, entre a firma N.J. Se~ 

labrin e o sr. Guilherme Parente, deve ser resolvido pela Justiça e 

pela Policia Civil. 

4. CONCLUSÃO 

Com relação aos·indios Xicrin do PIN Bacaj~, a situação está 

sob oontrôle: os mesmos estão recebendo todo mês, 375 OTNs. Esperamos 

aumentar esta quota, com a solução do impasse entre a firma e o Sr. P~ 

rente. Com êste voltando às suas atividades, fatalmente mais 125 OTNs 

serão acrescidas à atual. renda da aldeia. O Capitão Onça já não teme 

a presença da firma N.J. Scal.abrin vizinha a sua área. 

Com relação às ameaças que o Sr. Parente fez de viva voz de 

que usaria os Índios do Bacajá, para desalojar a firma N.J. Scalabrin 

do Garilllpo do M.anelão, fizemos ver ao mesmo que se isto ocorrer, ele é 
um. homem desgraçado pro resto da vida. Vou até o fim para puní-10. Por 

isso, não acredito que o mesmo continue com êste intento. O que eu quero 

(e os {ndios também), é que ele, Parente, volte a trabaJhar normalmente 

em seu serviço do garimpo, sem atritos com ninguém. Que êle, e a firma 

N.J. Scalabrin, cheguem a um acôrdo e parem de brigar, pois isto só com 

plica a situação. E, que êle volte a pagar aos {ndios a quota que antes 

de sair do garimpo, êle pagava. 

Quanto a situação da terra indigena, ou seja, sua ampliação, 

por força de Decreto recém-emitido, não se pode fazer nada. Mas, vai 

ficar sempre a pressão dos Xikrin por aquela terra. E, com justa razão. 

A presença do garimpo vizinho da Area Indigena, trouxe mud.an 

ças de comportamento visíveis na Aldeia: há profusão de rádios, eletr~ 

las, freezer, discos, etc. Ao mesmo tempo, acho, que os Xikrin do Bacajá, 

estão naturalmente deslumbrados com êstes bens já comuns para outros 

grupos KaiapÓ do Sul. e é natural seu consumo nêste momento. Todavia,com 
o passar dos tempos, já estamos fazendo um traballlo de convencimento dos 
indios, de que êste recl.ll'so, deve manter a aldeia de suas necessidades 

mais imediatas, bem como deve prover combustível, peças de motores e ainda 

ajudar em investimentos agrícolas: estamos pensando seriamente em começar 

a plantar urucum. com vistas a mercado. 

Outra conclusão ingrata a que chegam.os, é que o garimpo traz 

atrás de si centenas de pessoas, a maioria de formação deturpada e com 

interêsses e ambições imediatas e destrutivas, ao meio social e ao eco-si~ 

tema. Já se comprovou, vizinho da área indígena, clareiras de explorad.2_ 

res de madeira. Os KaiapÓ do Bacajá vão reagir. Devemos estar prontos e 
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preparados para ajudá-los nesta luta difícil. 

Então, com relação ao garimpo e a aldeia, a situação está ca,b 
ma e sob controle. Mas, há sempre nuvens no ar. A notícia de que existem 

madereiros cercando sua área, pode colocar os Xikrin em pé-de-gu.erra. 

~;t;- ~ L,_ 
Antonio Pere~ra Neto 
Administrador ADRA 

4a., SUER/FUNAI 

Altamira, 15 de outubro 
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FUNAI 

COMUNICAÇÃO IHJERNA N.o 154/AD: FUIDIÇID IICIOIIL DO UDIO 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 

ot Administrador Reg1ona1/ADP..A PARA:MD 

A t{tu1o de mantiez- V .sa. bem informado sobre a Area Indi . - 
gena Bacajá e, co~plementando nosso RELATÓRIO ACERCA DE INCI~ENTES OCOR - 
RIDOS no GARIMPO DO l\!ANELÃO, VIZINHO DA AnEA INDIG-El'TA JJ.ACAJÁ E QUE ACA - 
B.Ai.l.AM ENYOLVEJWO A COLmNID.ADE INDIGENA XIKRIN DO PIU 13ACAJÁ, de 150100 

37, enco.minhado à V.Sa.o através da OoI. nl2 139/ADRA de 19010087; 

Tenho o desprazer de informar que um dos grandes envolvido 

é- na briga pela po sae do garimpo do Manelão, Srº GUILHErTh'!E 11!AOEDO PARENTE 

foi assassinado, por um tiro de cartucheira calibre 16, nas costas, no 

dia 03.ll.87, na pista da cidade de Pacajá-Pa, por elemento desconhec1, 

doo 

Na hora do atentado, o Sr. Guilherme Parente estava com 

02 Policiais Militares, que nada puderam fazer. A identidade do crimino - 
so continua desconhecida até hojeo 

Solicito que V.Saà arquive esta C.Io junto com o RELATORIO 

.ACTfilOA DE IHOIDTIITTES ••• de 15010.87 o 

"f' -r, .. ~ ;\ ' . 
i' . . . : ;_.,•'\ 

'( 

lr" :· ,• ... 
)'e,' •• '' ;. '>~ 3'.2, .... - 
l. . "· "'°.,_ ·· ... · · .~~:3L 
1 . , . .. "('(: · \.t " ' . :0- ,..., ~ --~····· .••..•.... - 

a. tenc i o samen te,· 

···-·· . 

············-·········· ., . 

) ~MOlflo 1),r,lra 1[dc, 
Ãdmln1etr•dor Reg1onol 

FUNAI • AOAA 

ASSINATURA: Suparintenc..,.nt., d..- -4.• i:.sg,&c 
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SERVIÇO PüBLICO FEDERAL 

JlJ- DEP.ARI'AMENTO DE POL!GIA !EDERA.L 
SUPERINTEND~WI.Á REGIONAL NO Em : P AR1 

JJlF PAULO ROBERrO' DE SOOzA MESqJITA 

Ao :... :BEL. FA.:BIO CAEI'ANO - SR/DPF/PA en: Ex:ercÍcio -· 
010 

_ FUNAI 
. CIONÃl- DO IN 

fuNOAÇAO Nf>. • ·Otü UlHLl~/\L 
FERE- 1._; • 

cON / .11 ·····--·-·····'---- 
D ATA:................. ----- 
ASSINATURA:--~- -- 

Assunio 1 RELATÔRIO P.ABCIAL DE Jf.ilS5ÃO (FAZ) 

Sr. Chefe, 

Em cumprimento i ~, expedida por v.s•, desloquei 

~e em companhia dos APF's Vitor e Reymão, juntamente coM o che!e do p~to da 

rv;:.AI ern Al tan:iira/PA Sr • .Antonio,para tomar informaç~s sob~ :ratos que estari 

n::i ocorrendo na área. do garimpo do "MANEI.lo"(P.rojeto &~jás), vizinho. da área 

indÍe-ena d oe Xicri.ns •. I.n!'ormaçÕes estae, que pa.eso. a relatar, colhidas de pesso 

as que trabalham no local acima menciona.d:o: 

• l- ~ este garimpo :t'unoiona desde 1985 e tinha 

como proprietirio o Sr. Nelson Wilson l3ahr (NELSIO), e tra.ba:1.hava no 1inÍcio com 

o Sr. João. âugusto da Silva , na exploração de ouro na área. QJe NEI.Slo convidou 

em dezeiJ..bro de 1986, o Sr. Guilherme Fabiano de Ma.oêdo Pa:rente,para gerenciar o . . .. 
seu setor de tra."balho. lpós alguns meses o Sr. PJ.RENTE, _oome9ou a ex;pulsar os 

garimpeiros que estavam produzindo, cortando-lhes as entregas de rancho e .ma.te 

riais que eram !ornt~idos aos mesmos • .Q.ie o Sr. PARENTE, expulsou da área os 

garimpeiros: M.A..º'WEL RIBEIRO, PAULISTA, JUQJINHA, JUNDHO, EUCLIDES, ZECI NUNES , . •, 

GORDO e outros, ameaçando-os de morte e eiapa.ncamen to. ',µe de ade a entrada do Sr . 
. " 

PARE?lrE nesi.e garimpo, várias pessoas foram ameaçadas de mo:bte pelo mesmo e por 

pistmleiros por ele contratados para trabalharem na área,çom armas fornecidas 

por PJRENTE. Dentre Yârioe pietol~il-os !oram citados alguns nomes: PEDRillHO DAS 

.KALVIliA.S, CELSO( O G>.LO), Cül'U'.ADRE,e AMErISI'A, que se retiraram da área, apóe a 

eaÍda de P.ARE:lTE. 

2- [;µe o Sr. PARE?ll'E tinha pagof a quantia de Cz$ 

100 000 rv"I( · 1 • • , _ - , cem nu. à l·clÍc.:.a Mili ta.r de Pacajá.s,pa.ra leYBr o Sr. . ...••. cr-uzad.os ) 

(continua •••• ) 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
N.T- DEPARrAMENTO DE POL!CIA FEDERAL 

I 

SOPERI.NTENDbClA BEOIONAL NO PAR! FUNDAÇÃO NAClüN.N- DO tNOtc1'-l.fj.11fM! 
CONFEL{f. c;Oi\1 OLUv1N/\L 

D A T.A: ../ .•.......... J. ...J _ 

,. ASSINATURA:- 
municipio de Sena.dor para levar o Sr. Raimwido Jionato Alves, a.tê o Port!rio e no 

caminho m.etá-10, dizendo que o mesmo teria· reagido. Qie o Sr. Raimundo :fora alertado 

sobre esse :fat pelo 8r. Ranufm Pires QJ.erido, na ,poca piloto do Sr. PARENTE. QJ.e ho_!! 

ve 02(doie) crimes de morte nessa área a mando do Sr. PARENTE, tendo como vítimas os 

Sra. BAIANO e JLV.ARO. Qie o Sr. Jos& Coelho Moraes, vulgo." zm DA. HORTA", vive ultÍJJI!!:. 

mente com a mulher do falecido :BAIANO, a qual teria lhe :talado que o mandante do cri 

ms do seu ex-marído, fora o Sr. PARENTE. 
I' 

3- Segundo in:forma9ões prestada.e pelo Sr. JS:., 

sé ~a. Conceição Silva, vulgo "GAm!,INHO", que trabalha -aproximadamente há. ·94 meses P.!, 

ra o Sr& PARENTE e ·que em julho do corrente ano ajud.~u a carregar um arião da !irma • 

TlxI ~u uúURADO, auxiliado pelos elementos sérgio e Benja.min(CUMPADRE),com aproxi- 

madament& ~UUA.g de dinamite e após dois dias ,novo carregamento foi !eito oom a mes 

_ma quantjnAAA naquele produto (200 Kg). Q.te esses 400 ICg de dinamite ,foi para o ~ 

rimpo de .AMErISTA1 região de Paoajá, próximo ao aeroporto de Jaoaré(pista pertencente 

ao DNERy. ~~ ::üAGUINHO" nã'.o sabe qiiando chegou essa carga de explosivos na área, e 

quem confirmou ser dinamite fol o próprio Sr,-PARENTE, onde !alou também que serviria 

para detona.:r em pedra.a no garimpo de Ametista. Qie "0.AGUINIO" a:f'irm& ter ourido o Sr 

PJ.RENTE, auteaçar de morte o .:pessoal do Projeto l3acajás, especialmente o administrador 

Sr. J.gui.~ { 2ª ~ -Rjl). 
4- Ao ser indagado,o Sr. José Ribamar Pereira 

da Sil'la (J:.Aru!C~), disse que tamb&m trabalhava para o Sr. OUILBERXE PARENTE e ruias' 

· veaes fora enganado e que o Sr. PARENTE expulsou v&.rías pessoas do barranco sem pre.!. 

tar conta.,ameaçMdo-os de morte se alí voltasseme QJ.e o Sr. Parente mançlou chamar .P!. 

ra o seu barranco o Sr. Alvaro Rolin de Mendonça, dono de uma lSoite" ali existente e 

no caaanno , a.ois el.emen-&os, um ct.e mone Alcides e outro desconhecido, ma.taram o Sr • .AJ. 

Taro com dois tiros de espingarda calibre SO. 

"2ue Parente reuniu os garimpeiros e falou -/ 

que iria acabar oom o ,projet_o Baca.jâs, dinamitando 8 local, e que contaria com a aju_ 
da de um elemento apelidado por "J.ME'IISTA11, o qual sabia lidar com explosivos e já 

havia feito te stee com dinamites no meio da aata. 

5- Q.ie os próprios garimpeiros interditaram - 

a pista do Sr. Parente, porque o mesmo ameaçou que n;andari&. um avião com uma carga de 

veneno e uma equipe de homens para envenenar a água da região. 
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c;;ue coní'orme declaração o piloto HJli"ULFO PIL 

iBi QJERIDO (a.nexo ao relatório), não houve sequestro, bem como qualquer atentado/ 

~nnt~~ sua pessoa ou sua aeronave. 

6- Qle foi mantido contato com o irmão do Sr 

Ouilh~..-mA Parente, e ele nos informou que n;o estava preso e nem sendo maltratado/ 

q~c ~atava zzx·apenas gerenciando os negócios de seu irmão ali existentes e aguar_ 

dP~~~ sua chegada. 
\ 
' 7- Qie não :foi encontrado armas privativas das 

Fc:-;~s kmadas no local, porém'. encontraram duas bombas feitas com bananas de d:iD!!P 

mi~s, onde uma foi detonada pe!o administrador d~ projeto l3acajás (Sr. Aguiar) e 

a :o·utz-A :foi-nos entregue desmontada como _prova da existência de explisivoe na área. 

Essas duas bombas foram colocadas hos arredo 

res ~u ~~amp~ento do Projeto Baoajás e foram encontradas :pelo pessoal que alí,tr!!_ 

balht!m• Cada bomba. continha cinco bananas de dinamite. 

8.Q Qie tais fatos passaram a ocorrer oonstan_ 

temente, apÓe Parente ter comprado do Sr. Nelson Bahr a parte que lhe pertencia.No 
1 

dia 06009.87, roi levado pelo Sr. ·Parente, um elemento de nome Pedro ÃY"elino Na.!, 

cimento que se dizia ser Delegado da Polícia Ciw!l de Rio Gr~de do Norte e porta 

va uma. carteira de '1:!l(segundo) Suplente' de pol!cia oivÍl do mesmo estado. Citado ' 

elemento terià. adquirido dinamite para o Sr. Guilherme Parente, naquele Estado. llo 

dia 11.09.87, esteve no garimpo do MANEll.o ·J indiv!duo de mome José Martins Ribei . - 
ro, que se dizia Ehgenheir~ Florestal do IBDF e ainda t'uncion:rio do DNPM, confor- 

me int'ormação dos garimpeiros. Q.le vai em anexo a qualifioação,digo, as quali:fica- 

çÕes dos citados elementos. 

9- Qie o Sr. Parente possui uma. certidão, :f'o.!:, 

neci<ia pelo DNPM, onde consta o indeferimento doe pedidos de renoTaÇão dos al'YD.rás 

para a ~irma N.J.SC.ALABRllN,(em anexo). 

;1.0- Segue em anexo ao relatório, uma pasta t 

contendo oe doownentos da ri.l2& N.J.SCALA13RIN, as i.n:t'ormaçÕes oolhidas junto aos 

i'unoionlrios da referida :firma, como tamb:m as guali:f'ica.çÕes das pessoas ouvidas na 

área do garimpo do JlANELlo. ·, 

11- Qiando de nossa chegada na trea em li t!/ 
gio, fizemos buscas onde apreendemos armas tanto da rirma. N.J.SCJLABRIN, 

do Sr. Guilherme Parente- e de diversas outras existentes no local,con.forme~ 

oomo. 

doeu 

mantos em anexo~ 
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12- Estivemos em.Tucuru!-.PA, no dia 25.09.87 aoomp.! 

ris, 04 

nhad.oa de e!:-...:!'~ da JUNAI de A.l. tamira-PA, Sr. Antônio e do Cacique QNÇA da .Aldeia llCRD'S' 

onde pl'e~=c:.=os um aoordo t'eito entire a FUNJ.I e a firma N.J.SCAL.l'.BRI.N,onde a mesma P.!. 

º ga.ria 2,0 CJr'E' a mensalmente por tempo indeterminado ae oaoique da aldeia supracitada, 

· conforme ~uuumento em anexop ande tomos testemunhas. 
' 

~tamira-PA, 29 de setembro de 198T 

. ~,~//., d,,t-e 4«,p. 
ÃPF ?AULORO:BERTO DE SOUZA XES(JJITA 

MAT. 2427 .187 

1 ' . ( 

,1'."' 

. ) 

' , 
1 16 
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t'J'Ul'LRINT.ENDE'NOIA REGIOlUL EO PAB1 1 ?roe. N.• , -,...,, o/" , 

Fls~ 

RuLrlca~-------- 

.AOS JO dias do mês de setembro 4• hum mil • ncwecen1:oa • o!ten - 
eetê., na. cidade d.e Altamira-I'llrá, na sé,1e da A4».1DUtração Re!ioaal tã e 

da l'OliAl, 

4 .• ~ ~)").-. 
~. (..14 ;J - 

p:~cata deolaraçõoo o ~.ir. R.Al\ULlO r:rRr;s ~UERIDO, 0.1. 11G ••••••• 

JJP/C·O, n.a.·h~.::n~l dei ?crto PAoicna.l-ao • .Braaileiroe 04eac1o, re - 
Jow.iciliado na oidad~ de ourup1-Go, na Rua Presidente castelo sidente e 

bJ.·anuü• .uii l..(;6l, :podcrldo ser cnoontredo ta.111.b~~ no Garimpo d-> ~elio - 
Projeto Bacajá, muzlio1pio ds senador Jor.á !'01'!irio-Pa, na preeença do 
s.r. atcnio .Pereira ~etv • Adndniatrador lief!.iCll.:l d!! FOliAI ., dos ).gent1te 
:redera.is :rtiea(iU.ita, P.eymão s V:i.tor, 41••e qi:.c i "C sr. Francisco Ag'Uj.lU" 

adJDiP1etrudar 4a !ir.ma U.-7. 3'lalabr1n, no :h."'oj~to aica~á, ~e.r:a1e d.is•• 
••r coronel 4o :ex&roi to• er-mpi1e at 1nt1 t\J.lndo Adw.n.1atrudor da tirma 

, 

em 
ç_ueatão1 Qt1E eatava pi"el,ento ns, Oantiua do sr. ~te, no dia e:n quo o 
Sr. :rnmoieoo AeW,ar ali esteva pela ~ir-.:lr. voz1 Qt1E nesta ocasião não 
portava 11enhwn tipo de arm ae ~º6º e mui to menos :rardava. vaetin:r.nta mi - 
litar do Exercito .Braaileiro, Qt1E ouviu a oorrvo1;:sa entre o sr. ft..guiar e 
o sr. Giove.n•, irmão do ;:;r.Guilherme ~1·ie; Qt1E tal conversa rolava so - 
bnr a dean.,a,.çã.o da áreu1 Qt1E o sr. AgU.1~ pt,.liu ~ que tosse p..rada o 
tn'balho de demaroação (abertura de piouda), davido ao fato do iaee&o eu - 
"ta.r aa111ma1ndo a ad•tn:llltraçio da !'ir.ma li.J, S~ÁLABllllfl naq•le dilli Qt1E 
o Sr. Giovane ponder~ dizendo ç_uo eeu irmão poaauia dOOWNZ'ltução da 
área fort1eo1da pelo Il'WIU.J Qt1E, eendo aasilJi., o ar. Aguiar diese que r.2 
41riaa dar oantimúd&de a •ew, eerviç04ll <4ue o sr. Ouili:.rm :fareJ:lte,apcSa 
aaber t.to aoonttoi4o pediµ ao se6logo da firma N.J. SOALAB.Bll qu. trana 
aitieu um recado ao s.r. ~ar, que dizia nos aesuintee ter..40er Qt1Eh: lf.Alf - 
DAVA. 50 Qt1E ERA DELE, EAA ELE l,i.ES!~O, E Qt1E COl>-\ ELE (40Ul4R), .'1.CE:!U·.Aa!A 

EUA JJA .BALA, Qt1E aou'be, uti~avéa de teroeiroi,, que apÓ8 eut- aiaea911, o 
Sr. A6U,1ar de•lcoou-N para Tuouru!-1-:ia, local do escr1 t6rio <!u fir.tll!i o 
questão1 Qt1E ao retonlar de Tw:ruruí-:ra, o :Jr. 1'8,'Uiar cQJ!Yocou WE reunião 
co:iJl oEJ garim~iroe e.ia áree., pira a•ber qu.en tHrtava a fe.vor da presençu 
do~. çw.lberm.e .Parent~, ou de mie. ea:!d3. do priapoJ Qt1E apro~t• 
.lOO surirapeiroa opttt.ra.11 pela ISAÍda '10 ~r. i;arente da érear Qt1E l1i'1 reunião 
foi obaern.da a pnacçu (!e um 1.ndtv14\l0 •otrwuio à área, Qt1E foi. identi - 
:tice.do poeteriOl"Jllln'te coao .Ped.rO .AVeli.J)o do lio.eoimnto, o qu.t..l por-1.u.ve. 
uma carteira de 2, suplente de Feilio1a Civil do Bio Orand.e do Horte i Qt1E 
tal ind1rtdug :toi waçado de lincbemmto pclo9 gari.apoir08 preae.nt e na 
reun~;º• ecando aalvo pelo Sr. A.guiar, que o alojou dentro do eearit6.:-10 

~ !ir:a d.Ando-lhe •• ,iu:ra.nça neoeuário • no 41a aeS\U,Jlte o •abarcou. numa 
aeronavEt pira a cidade de luoaJÚ-~a, Qt1E riu e O\l'Viu quando o Sr. ;.p:uiar 

falava atrav4'.e de fonia com o eaoritdrio da tinia em rucuru!-Fa, o Sr. 
Guilberm Fanmt• 1nter:ter1u1 na meem.a t're<1la8noia falando ta.lavras da 



/ 

'. :,~1 - lJI]:~~a:',\lúLNTv 
.u. ,~JD~l'.;N::JCNClú. 

cont anua çâo da de o Larução do ..;r. 1i..\.NUL1i'C 11:t~J "'-itlERIOO. 

baaxo e •... l~w e indecorosas; ,u_i:.; o deolr-:rantf· uconselhou ao Sr. Guilherme 

Ia.rente ç_uc se retir .!.E.Se da Úrea paz-a E1t.tlV..1L"'Uardar aua própria vida em 

de c oz-r-enc La do que e rucomo havia feito; -1U:~ no dia seguinte o Sr. Guilher 

me .i ar-c.rt e deixou o garimpo por via aérea se dirigindo para a cidade de 

lacjÚs-.J L:.; 1.,U.i::, o decl.o.ranto ao chegar na cidade de racajás ouviu comentá 
rion t.ccidoa pelo ~r. Guil.lw.mc I-arente de que iria insuf'lar os índios Ka í.a 

pÓ du ;1ldeia llkrin do Bc.ujú, contra a firm::r N.J. Jculabrin, })Ois o mesmo 
era muito amigo e considerado pelo Che1e Onça KaiapÓ que dava a viã por 

ele; '-\.U,.; o declarante disse estar em aeu Loaa.l, de trabalho• quando :foi 

· chw..n.do pelo Jr • .Aguiar que o co.rrrunicou du interdição du pista de pouso 

denomino.da .Llanelão, por dois motivou: pE!.lu chga.da da rollcia Militar na 

r área juntamente com o !.ir. Guilhrme Turente pura prendê-lo e .ao _ _ g_! 
rimpeiro denominado Nonato e também que taria veneno ~a colocar na águg. 

do earimpo; ~UE esta intertliçao foi feita pelo 5r. Aguiur e por dezenas 
de garimpeiros, inclusive tra.baJ.lladores do ,_;r. J'arente; ~UE a aeronave 

IT K.AU que se encontrava nu pista nunca ~ateve interdi tuda,,.,...aeronave e'eta 
., 

pilotada pelo declarante, a qual se encontrava em pane técnica nesta oca 
~ - 

iião; i.tU.'.:.: ap6s ~-:"_pane ser sanada, realizou vários pousos e' decolLlgene 

na referida pista; QUE o declarante forneceu de próprio punho uma decl_! 
,., ,_~ '. ,· ,' . .,_.1,:.,~~~.~·~ oi •• ~. ,w 

ruçao entregue ao sr. Aguiar de que .. euacaez-cnae nao se encontrava seque.! 

trada e interditada na pista do J;lBllelã.o; ~u:::o declarante por muitas vezes 

viu o armamento pertenontc a firma li.J. Scala.brin, não identit'icando ne 

nhuma como arma. privativa daa forças armadas e simp~eamente armas de ca . 
ça e caz-aoduaa ; l..(UE nada mn.io disse· nem Lhe foi perguntado, ficando e~ 

aaa dec Laruçôe n abaixo aooinad~s pl~clar· •. .nt.e e pelas testemunhas abaf 

xo rela e Lonadaa, />/ 

~/ 
,7 

:J<:C:: ~-- 

rQ 



MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA .FEDERAL 
f.ml'LRINT ENDENCIA RE GIOHA.L 1!0 P Ail.J{ 

CP.. SN/Chefe OM l.54/SR/DP.Li'-PA Altamira, 30.09.07 

DC: APF Paulo Roberto de f)(}uzu Meaquit.:1. 

AO: llm.o. Sr. Delegado de Policia Civil de Alta.mira - Pa. 

ASSU.NTO: In:formação (Presta) 

u ) Uma Ey_uipe de ,\gentes· da. Policia 1-'ederal, fornada por mii!! 
(AP}' Paulo Roberto), lllB.ia oa APFs Heymào e '."i tor, fomos designo.dos P,1 

la. OM ns 154/sn/DPI!'-.I>A, para executar trabalho de acompanhamento da 
demarcação da Area lndigena. .Arara, junto ô. ];'Ul\'Al de Altamira. 

b) Chegamos neata cidade de Alta.miru em 22009.87 e !omos co 

muicadoa pelo sr. Adminiatra.dor Regional da J;'UNAI, de que estaria ha 

vendo um :principio de co.ni'lito entre a firma N.J. SCALAD.t1IH e o Sr.GUT - 
IJlfu1ME MACEDO PA.t1I:liTE, pela posse do Garimpo do Manel.ão e que este con - 
flito poderia. vir a a.t11'l8ir a comunidade indígena :axnrn do Tosto ln 

digena Dacajá, vizinha do Garimpo. 
o) Palo .Art. 34 da Lei 6.001 de 19.l2.7J, quando existe ame a 

ças a integridade f!sica ou das terra.lJ daa co:ir.midadea indigenaa, 

obrigação da Policia Federal agir. 

d) Fomos in:Cormadoa ainda de que o con!li to no Garimpo 
Mane.ião em seu desenrolar tinha tido acontecimentos graves, como1 

quastro de aeronave civil, sequestro de policial civ110 utilização 
ar.tDa1Uento privt:&.tivo da.a forças armadas, util.ização de explosivos 

alto teor. 

e) Tais aeauntoa, assim como a integridade doa Índios e 

suas terraa9 aão de competenoia da Policia E'ederal. comunicamos a 

perintendencia em Belém e recebemos ordem de nos dealocarmos até o 

, 
e 

do 

se 

de 

de 

de 

Su 

Ga 

rimPo, para. o.purar estes :fato.a. 
:f) Informa.mos V. sa. que estivemoa no Garimpo do Manel.ão nos 

dias 25 e 26.09.87, tanto no acampamento da :fir.ma U.J .. SCAlABRIN, como 
no acampamento do Sr. GUllllfu1ME MACEDO PARI:liTE'• r.á, apreender:!.os diver - aus az-maa (nenhuma de uso privativo dae forças ariu,adaa) • algumas ban,! 
nas de dinamite, não constatamos nenhu:n acqueatro de aeronave,pe1oa d!, 

poimentoa que colhemos não houve ae quea tz-o de nenhua policial civil e, 
quan t o a oe indios, con.unicw:ios a t.cdue ao par-t e e que sua integridade e 
terrus aão inviolnveia, havendo a aasinatl.ll·a de termos de com_promisao 

ent re a :firma U.J .. SCALABRIN e o guriwpeiro denominado JOSÉ AUGUSTO,em 

doarem importa.'leiúa meneafa em dinheiro à oomunfdade indígena, cob a 

supervisão dá .:1JN1\I. ew noaao entender, todos oa aeuurrtca portin~nte:; 
a con.petencia da Polioi4 Federal foram vistos I averiguados, anct.ado e e 19 



• Proc. N.e~f il 
Fl3.$ ()> 
Rubrlca........i:-,--~ - 

,-• .. 
1,.c.l- .1.L .• J'.\ d' u,turr\) 
,ju:·.:.UHT .:..1.DJJ'l~lA 

:~ .:~: J. e j J : :• • 
ncc icx..r 

.t. ·:v~r .·l.'-Ii 
{;,{) J"H 1°{,~ e;, 

e n; Bc lém. 
g) ~Uilllto a queotüo da posse do_Garimp~, que envolveu firma 

• T .,,.'l D •111.• ou11•• .. ,,.~, l •c-oo -,•·~r-,.Tl!J"' id t t Ó .,. ••• ~. ..>...;iu.i • ...u!\ ., e o ... r. -il..Hw...1!, u,1 t', .:..:L:.L-, ..• t:.i.::z:..; ev en emen. e, n LJ ! .. :.:.o 

iu~os coupetencia nem condiçõea de julgar quem.está com a razão ou nüo. 

ete é um liBDun~o ua estrita alçuda da justiça~ 

h) Em sendo a~~im, CQµlllllicamo~ à, V.Sa. ~~a~ue at~vidadeo até 

U.<.iui aesenvolvidae 0° eaperWD.OB que outra.e ... protidencias ei:r:Ôlvendo . . 
~rtes em 4ea~idio, ae dêelll pelas vias norma.iaa a JU;Stiçu e a rolicia 

ae 

.,;, , 1 , 

, Civil, ae isto :for neceeaurio .•. 
certos de sua ste.nção e intere.ese • desped;mo-noa, renovando 

pr-o teatoa de consideração e apreço , 
, ,~... . •' '•· 

.. 
' 

. - '• (' . ., . , À t'enoioswneni;e, . . . ... .· 
... 

l 

' .1 

" 

~ ' .. 
, 

... 
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MINIST8RIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIO~~AL DO f NDIO 
-PUNAI- :r T1 • • . t 

~ 
INFORI11A.ÇÃO Nºt!Jf:;' ASJ/87 

Re~. Processo FtJNAI/4ª SUER nº 3306/87 

··.tiv:t 

f>rol:.,•_· •. J., J"?. Í'Õ ------ 

' 1 .. ~----······- 
.) .. €.] _ 

Sr. Superintenden-te, 

Livre 11 ()l. J~ 
Bsléra.. · J g ~-- 

······•· ... · 1STA 1 ,..JI.J .J ... 

A situação relatada pela Administração Regional de Alta 

mira, nos autos deste processo, nos parece gravíssima, carecendo 

de urgentesmedidas para resguardar a integr~dade física e cultu 

ral da Comunidade Indígena Xicrin do Baca já ; 

Entendemos, data vênia, que a SUAF, nos termos do Art.72 
do Decreto n2 94.945, de 23.09.87 poderá propor ao grupo de trab!! 

lho Interministerial o exame dos limites da A.I.Bacajá, haja Vista 

que a demarcação da mesma de há muito foi concluida, sem contudo ' 

ter sido incluida a faixa de terra onde se assenta o garimpo, mor 

mente por se tratar de Área tradicion~~n~e ·77econhecida como "ha 

bitat" imemorial dos Índios Xicrin e, ·1.á.1· p·ro.çedimento, salvo me 

lhor jUÍzo, entendemos p~rfeitamente ~~ssível, a teor do Artigo 

supra citado, de vez que, mesmo errôneamente, a demarcação foi con 

cluida. 

Todavia~ para que referido reexame, caso seja realizado, 

surta os efeitos desejados, somos de parecer que o garimpo seja' 

desativado, por se constituir atividade nociva e predatória, pre 

judicando os Índios e suas terras de forma irreparável. Os lucros 

auí'eridos com o mesmo, não cobrem os prejuízos que causam, senão 

vejamos: uso d~ mercúrio nos. mananciais de água, nocivo a saúde 

com danos imprevisíveis a vida hum.a.na; escavamento da terra, ter- 

nando-a irremediavelmente perdida para a atividade agropecuária e 
outras; extinção da caça; pol~ição de rios com sérios danos a pe~ 

ca e a destruição ela. flora, com derrubadas indiscriminadas, tudo 

terrivelmente prejudicial a vida do Índio e ao seu patrimônio. 

Outrossim, se tal medida não puder ser e~etivada, sugeri 

mos q_ue se a área for incorporaq.a ao território indígena, que ne 
MOD. 131 
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MlNISTBRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACION/\L DO f ~DIO 
-FUNAI- 

FL.02 

!( 

seja o garimpo a~nistrado por Órgãos feder~is, tais como a Polí 

cia Federal, Cai~a Econômica, IBDF, DNPM, com acompanhamento da 

FUNAI, afim de Que sejam coibidos os abusos,: os quais, segundo o 

relato da Administiação RegionaJ. de Altamira, ali impera ó bandidis 

mo generalizado,:com flagrante desrespeito a; Lei e a ordem, culmi- 

nando com barbaras assasinatos. 
Face ao exposto a ainda por se tratar de· área tensa/ 

1 

podendo eclodir sé~io conf'lito entre Índios e não Índios a qualquer 

instante, sugerimo~, data venia, seja o presen~e encamjnhado a SUAF 

para exaIDB e provi~ências julgadas cabíveis. 

, 
Bel em, de 1987. 

ca./asj. 
--········-··-··· \ ·····-~ ··- ~ d,./.,,1.lla \dnulos 

Super rn;,ndente d., 4.o Rag 110 

«: 

MOO. 131 
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Encaminhamos, em anexo, para e 

o relatório acerca de Lnc í.derrte s ocorridos •aa-1 §?Piism~-. '1.i iiliililiii:is:li:&, • 

f PARA SUAF /B 

1 / 

MINIST!RIO 
/ DO INTERIOR 

FUNAI 

! ,,,.... ~ Superin-tendência da 4ª SUER 

Atenciosamente 

DATA 20.11.87 ASSINATURA sec/gab 
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MINISTÜHO DO INTEIUOR 
FUNDAÇÃO NACIONl-1. DO INDIO - F UNA 1 

Gabinete do Presidente 

. ME.HOH!ti.L .1JEscnr.r1vo 

HE~I:.:ilVA INDÍCiEl\A DACAJÃ 

L!UN1C1PIO : sr:N.\DOR J osã POHFIHIO/PJ\ • 

. !HEA APi:1.0X. : 181 • 6;,0lla. 

PER •. \PHOX. : 20!1: 1 22.5t~:;1. 

DESL1"1ÇÃO DA ~Hf.A: 

Partindo do }">QKTO l, de coordenadas aproximadas 04:0.38 • 20"S_ul. e 
.51º2i•o.511LGr.1 .situada na coni"luência do Hio Bacajá coru um afl.uentc 

sem no.ne pela 1r..arge111 e s qu ez-dn e pei·correndo-ae esse nf."l.uente (sem 

norac pela o4arge;;i direita) até a sua nascente, encontra-se o POUTO 2 
o o de cool·dcnadas,,aproximado.s 01! 4.3 100"5 e ,51 29 1 ))""1Gr.; dal9 perco!: 

o ren<lo-se uma linha seca de rwuo aproximado de 69 50'N~, encontra-se 

o PONTO :3, de· coordenadas aproximadas Ol.t O 42 • 21."S e 51 ~Jl • 2S"mir. , 
situado na confluência do wu a1'1uente do. lgnrapé Braço do Lontra , 
c oru um s~b-a.í'l.uente sem nomo pela margem' dire.i.tn; da!, percorrendo 
se o primeiro a mo11ta11te até a sua nascei1to• encontra-ae o PONTO lt1 

o ' o 
'1e coordenadas aproximadas Ol.i .1.l9•LJons e 51. '11•28"'5Gr.; da!, perco!:_ 

' . o 
rendo-se em linha seca oom rurao aproximado de 11 15'S~, localiza-se 

o PONTO 51 de coordenadas api·oxitiadaa J1°51 •0111s e 51°411%111\l'Gr. , 

situado na nascente de Ul.Q afluente pela margem esquerda de u..u Ignra . . - 
pê secn no:..Je; dai, percorrendo-se o ref'erido afluente a jueaute e~ 

contra-se o PONTO 61 de coo1·den·adas aproxJ.madas 04°52 ''1.5"Sul. e 
.' .• . 

51°"1012111\für., situa.do na f'oz -~º 1~eiel."ido aí'luente; da!, subindo-se 
o Igarapé ae:n nome e:n direção. a. aua nascente, encontra-se o PONTO 7 
de coe>rdcnadas aproxirnadas ol.1°51' • !j9"S e 51 °'42 '09"\iGr., da!, perco.!. 
rendo•ae u.:na iinha aeca de rumo aproximado de 2\0%5•so eneoU'tr4- se 

o ·ro --- 
0 PONTO 8 ,de coordenadaa aproximada• 01i 55• )0"6 e Sl. 't2'22"WGr. .i 

' .. ' . ' ' . ,fi ·r. .. 
sitllado na n1111ccnte de w.nÁCluente pela margom esqucrda·.~e., wa Zgara . . ' ,. .. .•.... 
pé eem no~e; da{, perc~rrend~~ae o·rete~ido aC1~ento a :J~~te ~ ,' . - .. o 
contra-se o PO?-."TO 9, de coordenadas oproxir.1ada• ·· .05 O.)• J.5"Sul. • 

• • .:r ··- "'~ ' o .. ,. 
51 )ft 'lt2"lr;'Cir. i dal, descendo-se o Igarapé sem. nome até a sua Coa . ~· .. o 
encontra-se o PONTO io, d~ coordenadas aprox:l.taadaa O\ 59'5J"Sll1. e 



MINISTt:RIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - FUNAI 
Gabinete do Presidente 

. , 

-2- 
POSTO INDÍGENA BACAJÃ 

.•. ,,.- 

apro,cimado.s 04°5915.J"S e 51º27'58"WGr.; da!, subindo-se o Rio Dac.!. 
já encontra-se o PONTO l.l., de coordenadas aproximadas 05°0.5•21:lns e 

o ,. •. . • • .51. 2<:t 'J9"\,Gr., situado na coníluencia do Rio DacaJa com um lgarape 

sem nome pela mnrgem direi ta;. dai, subindo-·se o Igarapé sein norae 

em direção a sua suposta nascente, encoutra.-.se o PONTO 12, de coo.!:_ 
. o o • 

denudas aproximadas 05 01 • 05 "S e 51. l.J • IJJ 11\JGr.; dai, percorrendo . - 

se mna linha seca de runao aproximado oºN encontra-se o PONTO l.J , 

de coordenadas aproximadas o4°58•12"S e 51º1..3•itJ11\iG.r., situado na 
suposta nasc·ente de Igarapé sem nome; dal, descendo-se o reierido 

, """ ,, . 
Igarape a jusante, na confluencia com o Rio Bacaja encontra-se 

PONTO l.4, de coordenados aproximadas 04°4)1%911s e 51º.19111i"WGr. 
o 

' 
situado na roz do re~erido Igarapé; dal, descendo-se o R10 Bacajá, 

encontra-se o J?ONTO l., (inicial). 

·nrasl11a i Ü, . ~e-· novembro · de. l.. 978 

:Ifilwbi (hg lÃHAtJ~o ov1JEIRA 

l ·4 ; P/dtsIDENT~~ l C t 
.: • t_} " •. ., •.: ! J • ~ «; , 1 

RQN/iap. •• • -- ••• • - ••• •• •• - 0 -- •• - V • 
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ti. 1 N l S T É R l O D b 11, - E R I O R 
MEMORIAL DESCRITIVO DE DEMARCAÇÃO 

FUr~;;AÇÃQ NACIOl~A!.. DO Í/C;J - lf!Ulü'ilAI 

Dir<ETORIA Of PATRIMÔNIO ;•,:iÍGENA ~ D PI 
' ANEXO A PORTARIA NE . 

DENOMINAÇÃO 

ÁREA INDTGENA BACAJÁ 

ALDEIAS INTEGRAN ·rES 

GRUPOS IND(GENAS 

LOCALIZAÇÃO 

MUNJCIPIO: SENADOR - JOS~ PORFIRIO ESTADO: PARÁ 

UNIDADE REGIONAL Dt. FUNAI: 2éil DELEGACIA REGIONAL 

COORDENADAS DOS EXTREMOS 

/ 
EXTREMOS LATITUDE LONGITUDE 

.. 

NORTE 04°38'42,40"S SI020'33,7"Wgr. 

LESTE 04°S4'24,4"S 51°12'28,0"Wgr. 

SUL 
1 

osºOB'Sl,S"S Sl020'46,7"Wgr. 

O ESTE 04°51154 zns Sl04S'59,7"Wgr. ' \.. 

BASE CARTOGRÁFICA 

/ 
ÓRGÃO ' NOMENCLATURA ESCALA ANO 

SB- 22- V-B 1:250.000 
\.... SB- 22- V-D RADAM 1973 

DIMENSÕES 

ÁREA 192.125,99 Ha. 

PER(MET R O: 265.989,81 metros 

ÁREA: (Cento e noventa e dois mil, cento e vinte e cinco hectares 
noventa e nove ares). 
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F'L.- 

' W. 1 ~. 1 S T E R I O D O I N T f. R I O R 

FW.:::;Lo NACIONAL DO ÍTJDIO - IHDl>UlD 
Dln-:-~RIA DE PATRIMÔNIO INDÍGENA - D Pf 

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO 

ANEXO 

NORTE: Partindo do marco 06 de coordenadas Geográficas 04°S0'38,S1r§ 
--- e 51°45 123 ,4"l'v ,situado na ~abeceira do Braço Esquerdo do Lg a r a 

pé Remansinho, segue por uma linha reta com o azimute de 66°011 

O 5" e distância de 3. 463 /l8met ros , até o marco O 7 de coordenadas 
Geográficas 04°49'52;8'~S.e51º43'40,7"W, situado na margem d í r ej, 
ta do Igarapé do Valdír; daí segue pelo referido Igarapé, sen 
tido jusante, com uma distância de 46~223,06 metros, até o mar 
co 08 de coordenadas Geográf ic~s 04 ° 4 O' 23, 2 "S e ·s1°30'37, 9 "W ~ 
situado na mariem direita do mesmo Igarapi; daí segue por uma 
linha reta com o azimute de 91 "se '45" e distância de 6. 90Z,20.·•me 
tros, até o marco 09 de coordenadas Geográficas 04°40'31,0"S e~ 

51°26'54,0"W, situado na cabeceira do Igarapé Teimoso; daí se 
gue pela margem direita do referido Igarapé, no sentido jusan 
te e a uma distância de 22.130,10 metros até o marco 10 de coor 
denadas Geográficas 04°38'42,4"S e· s1º20133,7"W, situado na 
foz do referido Igarapé no Rio Bacajá. 

LESTE: Do marco 10 segue pela margem esquerda do Rio Bacajá, sentido 
montante com distincia de 11.828,89.metros até o marco 11 de 
coordenadas Geográficas 04° 4 3 '39 ,.1 "~, _'~ "s'i0í9 '06, S'1W, si tua do 
na fóz do Igarapé Chapéu no referido· .Rí o ;' daí segue pela mar 
gem esquerda do Igarapé Chapéu, sentido montante, com distân 

eia de 41.643,15 metros, até o marco 1~ de coordenadas Geográ 
ficas 04°s6'07,6"S e s1º14'26,6"W, situado na cabeceira dor~ 
ferido Igarapé e na foz de um canal sêco nesta cabeceira; daí 
segue margeando o referido canal com o azimute de 283°42'45" e 
distância de 197,53 ·metros, até o marco 13 de coordenadas Geo 
gráficas 04°56'06,l"S e 51º14'32,8"; daí segue por uma linha r~ 
ta com o azimute de zos0o9'39" e distância de 10.525,09 metros, 
até o marco 14 de coordenadas Geográficas os001116,3"S e 
s1º16'58,3"W, situado na margem direita de um Igarapé sem den~ 
minação; daí segue por uma linha reta com azimute de 205°10'59" 
e distância de 10.022,27 metros, até o marco 15 de coordenadas 
Geográficas osº06'11,6"S e s1°19'16,9"W, situado na cabeceira 
do Igarapi Faveira~ 

SUL: Do Marco 15 segue pela margem direita do Igarapé Faveira, sen 
tido jusante com distância de 21.141,18 metros, até o marco 16, 
de coordenadas Geográficas os0o6'48,911S e s1º24'44,2"W, situado 
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DESCRIÇÃO DO PER(rv1ETRO 

ANEXO 

na fóz do referido Igarapé no Rio Bacajá; daí segue pela mar 
gem direita deste Rio, sentido jusante, com distincia de 11.714, 
80 metros atê o marco MG (Marco Geodésico) de coordenadas Geo 
g r á fie as O 4 ° S 9 ' 3 8 , SJ' S e 51 ° 2 7 ' 2 3 , 5 "W , s i tu a d o na foz d o Igarapé 
Arroz Cruz no Rio Bacajá; daí segue pela margem esquerda do ci 
tado Igarapé, sentido montante, com distância de 17,85 metros, 
até o marco 01 de coordenadas Geográficas 04°59-'38,S"S e 51°27' 
24,0"W, situado na margem esquerda do Igarapé Arroz Cruz; daí 
segue pela margem esquerda do referido Igarapé; sentido monta~ 
te, com distância de 30.035,85 metros até o marco 02 de coorde 
nadas geográficas 05°03'44,S"S e s1°37'55,2"W, situado na Foz 
de urna grota no referido Igarapé; daí segue pela margem esque~ 
da, sentido montante deste Igarapé, com distância de 33.870,05 

- - . "' o metros, ate o marco 03 de coordenadas Geograf1cas 04 53'05,4"S 

e 51°45'36,l"W, situado na cabeceira do Igarapé Arroz Crui. 

QESTE: Do marco 03 segue por uma linha reta com azimute de 359°06'08" 

e distância de 1.452,90~metros, até o marco 04 de coordenadas 
Geográficas 04 ° 52 '18, 1 "S. e·:·!H O~ s 3 6, 8 "W, si tua do na cabeceira 
do Braço Direito do Igara.pé°"R-~rnansinho; daí segue pela margem 

direi ta do referido Br.~ç~-~ .· ~~;tid'O ju~·ante, ·com distância de 
5.040,37 metros, até o marco OS de coordenadas Geográficas 04° 
51'49,7"S e S1°44'41,4"W, situado na confluência deste Braço 
com o Igarapé Rernansinho e com o Braço Esquerdo do Igarapé Re 
mansinho; daí segue pela margem esquerda do Braço Esquerdo do 
Igarapé Remansinho, sentido montante com distância de 3.765,73- 
rnetros, até o marco 06, ponto inicial da presente descrição pe 
rimétrica. 

LOCAL: 
BRASIL IA 

TE.CNICO RESPONSÁVEL; 1 VISTO: 

------------ 
~o1ki6to~VES 

Tec.Agrimensor 
Ci!t:fl - óO - 566 -T_b_. __ _,__ __ 

Fc. ,, · . 
{\ 
' 

DATA: 
05.09.84. 
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