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MINIST~RIO DA JUSTIÇA 

Puodação Nacional do Índto · ..•. 

MEMO N0008/DFU/ADR/CGB Cuiabá, 8 de agosto de 1993 

Da: Divisão Fundiária 

I A: Diretora de Assuntos Fundiários/DAF/BSB 

Senhora Diretora, -·- 
Por ocasião do 10 Encontro de Lideranças In 

dígenas da Amazônia Ocidental, recebemos a reivindicação dos índios - Xavante das aldeias Espírito Santo e Santa Maria, de ver Identifica 

da a área compreendida entre os ribeirões Felipe e Jatobá~ limite' 
1 • • 

sudeste da AIN Parabubure, espaço tradicional de coleta de jabutica ----- - - ba frequentado pelos Xavante desde tempos que a memória de seus ve 

lhos ainda pode retracar. 

\ 

Os indios Xavante da AIN Parabubure pedem' 

que seja cor$tituído um Grupo Técnico para realizar os Estudos de! 

dentificacão e Delimitação do Jabutic~bal - Uwai're - bem como da á 
rea a que se teferem a CI n027/DFU/ADR/CGB de 17 de março de 1993 e 

o Memo nQ007/DFU/ADk/CGB de 22 de julho de 1993. 

líderes Eduardo •.... -- •.. -- .-. 
Esta reivindicação territorial trazida pelos 

e Luiz das aldeias Espírito Santo e Santa Maria já' 
/ ... ---- ( -··--·------------- ------ -----. ' .,, 

à esta Administração Regional através da CI nQ665/ foi encaminhada 

GAB/87, pelo Sr. Ianaculá, Chefe de Gabinete em Brasília. Não temos 

í.~ cópia de qualquer documento sobre a Ãrea Indígena Uwai're em nossos 

· .'arquivos nesta DFU, motivo porque não foi mencionada anteriormente. 

Atenciosamente, 

~~aMC7'4,La ~~ :v~f 
Eduardo Tseremey•wa Orebewe Xavante 

~~ 

Ariov~ dos Santos 

FUNAIISUAF;DID 
RECEBIDO EM l~ I (} 

Bairro Porto 

/vl&(i &.ri ~.r Ed/_Ó·d~e- 
Luiz Rudzane id1 Orebewe R. Comandante Costa, t.655 

I Q:~ CEP 78.040 Culabá - MT. 
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Fundação Nacional do lndlo 
MINISTéRIO DA JUSTIÇA 

MEMO N9 o.2,)4 /DAF 
Brasília-DF, 23 de agosto de 1.993 

{ Da: Diretoria de Assuntos Fundiários/DAF 

:Ao: Administrador Regional em Cuiabá 

\ 

I 

São de nosso conhecimento as reivindicações 
das diferentes comunidades Xavante de Parabubure na identificacão de 

antigos e tradicionais territórios, com o propósito de resgatá-los e, 
conforme a localização das diferentes famílias, os integrantes de cada 

aldeia referem-se ao acréscimo correspondente a seu território tradi 

cional específico, tal corno no caso presente, trazido pelos líderes 

das aldeias Espírito Santo e Santa Maria, interessados em reaver o 
seu an~igo jabu~icabal - Uwai're e demais partes. 

Assim, as reivindicações somadas, e que re 
sultam na ~revista a~pliação da terra de Parabubure em todas as dire 
çoes, formam o teór· do processo FUNAI/BSB N9 1800/90. 

} 

nado e equacionadb através 

com recursos provenientes 

Qualquer caso omisso, entretanto,será exter 

do grupo técnico que identificará a área, 
do PRODEAGRO. 

Solicito, pois,a v.sa que faça chegar aos 

Orebewê e Luiz Rudzane Edi Urebewê cópia líderes Eduardo Tseremey'wá 

i~ ~ 
desse documento como a resposta de que suas reivindicacões certamente 
serão consideradas. 

Atenciosamente, 

e- ~:If:~@:f!:~ 
Diretora 

DAF/DID/AC./mh. 


