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DO GRUPO DE TRABALHO (G.T.) CRIADO E DESIG
NADO RESPECTIVAMENTE, PELAS PORTARIAS N9s 023, de 30.01.80
e
025, de 04.02.80. AMBAS DO MINTER.
RELATÕRIO TRIMESTRAL

•..

1. No Relat6rio Trimestral

anterior, datado de 10.11.80 o G.T.
"'
informou que os trabalhos de sua compet~ncia, referentes
a
Reserva Indígena de Parabubure. haviam
sido
integralmente
concluídos. Indicou, ainda, no mesmo Relat6rio, o estigio em
que se encontrava o processo de indenizações sob o
comando
da FUNAI. Entretanto: considerando que o sucesso desta etapa
depende também do Banco do Brasil (Õrgão pagador) e do INCRA
(responsável pelas negociações de áreas alternativas) e, con
siderando ainda que, desde a data do Último Relatório atê a
presente, não houve nenhum progresso no processo das indeni
zaç6es, o G.T. achou extremamente oportuno promover a nece~
sária integração d a qu e Le s Órgãos· a fim. de evitar maior retardamen
.
.
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.
to com consequenc1as
1mprev1sive1s.
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Obs.: Dos '66 (sessenta e seis) proprietários de terras
den
tro da Reserva Parabubure, apenas 5 (cinco) - detento
·(
res de ireas com menos de 3.000 ha - se
manifestaram
fav~ravelmente a escolha de ireas equivalentes em gle
bas apresentadas pelo INCRA. Não houve mani fe s tação da·
~
parte dos 7 (sete) proprietários de terras acima
de
•

3.000 ha •

2. No que concerne em coordenar e acompanhar a execução das pro
vidências relativas à demarcação da Reserva Pimentel Barbosa,
as ações do G.T. estão nos seguintes estágios:
a - Concluídas
- Definição da fronteira oeste - Decreto

n9

85.025,

12.08.80.

- Demarcação propriamente

dita da Reserva.
~~

~

de

•2•

- Levantamento de ocupantes de ireas dentro da
Reserva
e respectivas benfeitorias.
.
Solicitaçio dos recursos (Cr$ 254 milhões) para a~ i~
denizações de benfeitorias - Aviso n9 43, de 28.01.81.
- Dispensa do processo de licitação para alienação
de
áreas destinadas ao rcassentamc>nto de proprietários-D~
...••
ereto n9 85.687, de 02.02.81.
b - Em andamento

- Apresentação de áreas alternativas, pelo INCRA,
para
aquisição por parte dos interessados.
- Liberação dos recursos para as indenizaç6es de benfei
torias.
/"> .

e - A serem realizadas
- A FUNAI promover os pagamentos das indenizações.
3. Quanto aos reassentamentos,

/,
I

\

nos projetos de colonizaçio
de
Terranova, dos ocupantes de áreas (posseiros
e
proprietá
rios) at~·6oO ha, oriundos de reservas indígenas e ireas de
tensão social, as medidas adotadas estão nos seguintes está
g\os:
•

bos financiamentos de investimentos aprovados, para benefi
~
ciar 423 familias do Projeto Terranova II, o Banco do Bra
sil ja liberou recursos para atender 315. Faltam
atender
108 famílias.
Do cr;dito aprovado pelo B~nco do Brasil, destinado i manu
tençio de 207 familias (35 mil para cada) durante o perfo
do das chuvas, já foram liberados o correspondente a96 con
tratos (colonos).
Obs.: O Banco do Brasil concluiu urna ampla
fiscalização
das atividades da COOPERCANA em Terranova e está ela
borando relatório a respeito.
- A COOPERCANA promoveu a transferência de 5 (cinco)
liás - 38 (trinta e oito) pessoas - de área de tensão

cial em Terra Rica (PR).~·~

. 3.

'

- Concluindo, o G. T. informa que a reprogramação da COOPERCANA.
referente a coordenação de todas as ações com vista ã t r ans.
ferência e assentamento de posseiros e pequenos
propr~eti
~ rios, oriundos da Reserva de Parabubure,ainda não foi cumpr i d a.
Este fato vai de encontro ao que determinam as
CLÃUSULAS
SEGUNDA e OITAVA do "Termo Aditivo ao Contrato de
Conces
s ao de Uso de Terras Píib Lí c aa'", celebrado em 16. 01. 79,
en
tre o INCRA e a referida cooperativa.
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RELATÓRIO TRIMESTRJ\L DO GRUPO DE TRABALHO (G.T.) CRIADO E DESIGNADO,
RESPECTIVAMENTE; PELAS PORTARIAS w;,s 023 DE 30.01.80 E 025 - DE 04.
02.80, AMBAS DO MINTER.
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1. Quanto a Reserva Indígena de Parububure
- O processo de Lnde n l z g
ções a cargo da PUNA!, etapa que ainda depende da atuação do G.T.fa

ce ao necessário envolvimento do Banco do Brasil e do INCRA, se
contra nas seguintes condições:

en

1.1. - Do total de 84 situações de domínio e/ou posse, identifi
cadas pelo INCRA, 51 já foram concluídas pela FUNAI em ter
mos de indenização.
33 casos;

Restam, portanto,

serem regularizadcs

1.2. - Das 51 situações tratadas pela FUNAI, 03 delas, envolve~
do as fazendas Xavantina, Capim Branco e Estrela do Oeste,
encontram-se com pend~ncia judicial que, enquanto niofor
decidida, inviabilizará o processo de regularização fundi
iria da Reserva Indigena. As restantes 48 situações· encog
tram-se regularizadas em termos fundiários;
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1.31 - As 33 situações pendentes,

~

~.

deverão ser viabilizadas
face
aos ~ntendimentos que estão sendo mantidos entre a FUNAI,
o INCRA e o BANCO DO BRASIL, com vistas a titulação simul
tânêa da área de relocação com o procedimento de renúncia
de domínio. Presentemente, um novo modelo de título, que
possibilitará o gravame hipotecário, está sendo concluído
pelo INCRA/BANCO DO BRASIL;

1.4. - Não obstante virem a ser concluidas todas as 84 situaç5es
identificadas pelo INCRA, o processo de regularização fun
diária, culminando com o registro da Reserva, de forma gl~
bal, deveri ficar, ainda, na pend~ncia de anulaçio de ti
tulos incidentes sobre as áreas que constituíam as
anti
gas Reservas de Couto Magalhães e Culuene, que não foram
contempladas com a linha de conduta definida pela EN

MINTER/MA/MF/SG.CSN-062/80, por se constitufrcm

~/7
Voz_
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~
~ê!
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em terras

de habitação

e ocupação

inquestionivel

do grupo

indígena

Xavante;
1.5. - As 51 indenizações

realizadas, até o presente, comp1;een
dem um valor total de cerca de Cr$ 244 milhões. As 33 in
denizações, ainda nio concretizadas, representam um
va
I o r total aproximado de Cr$ 18 milhões.

2. No que tange a Reserva Indígena de Pimentel Barbosa,
G.T. promoveram as seguintes realizações:

as ações do

2.1. - Concluídas:
- Definiçio da fronteira oeste - Decreto n9 85.025, de 12.
08.80;

- Demarcação da Reserva;
- Levantamento de posses e domínios de áreas, com respecti
vas benfeitorias, dentro da Reserva;
- Dispensa do processo de licitação para alienação de área:
destinadas ao reassentamento de proprietários - Decreto
n ~ 8 5. 6 8 7 , de O 2 . O 2. 81 ; ·
- So Lj c i tação e liberação de recursos (Cr$ 254 milhões) p~
ra as indenizações de benfeitorias - Decreto n9 BS.835 •
de 24.03.81.
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2.2. - Em andamento:
l

•

- Além das glebas, no Estado do Pará. colocadas à disposi
~
çio dos proprietirios (acima de 600 ha), como áreas al

ternativas, o INCRA estuda a possibilidade do aproveita
mento de gleba disponível em Terranova - Estado de Mato
Grosso;

- Até o presente a FUNAI já efetuou os pagamentos

da inde
nizações de benfeitorias de 39 posseiros (ocupantes sim
pies) e 30 proprietários (ocupantes com domínio), repre
sentando a utilização de Cr$ 214 milhões. Os Cr$ 40 mi
lhões restantes são para regularizar a situação dos re
manescentes, ou sejam, 01 posseiro e 47 proprietários,
que ainda nao foram indenizados.
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3.

Quanto

aos reassentamentos

em Terranova

de posseiros

e proprietá

(até 600 ha), oriundos de reservas indígenas

rios

sio social, as providincias

e áreas de ten
apresentam os seguintes result.ados:

3.1. - O INCRA está transferindo

30 ocupantes da Fazenda Curiti

·ba. Município de Terra Rica (P~), para o Projeto Terrano
va, solu~ionando problemas de tensão social que perdura
vapor mais de três anos;
- A COOPERCANA deverá apresentar ao INCRA um Projeto de L~

3.2.

teamento para Terranova, destinado aos lotes aut6nomos,
envolvendo a área da gleba EPSILON e as áreas remanescen
tes próximas, com aproximadamente

49 milha.,

abrigo dos pequenos proprietárjos oriundos

visando ao

das reservas

de Parabubure e Pimentel Barbosa;
(,

3.3. - O Banco do Brasil encaminhou i Coordenação do G.T. c6pia
do RELATÓRIO SUPER-MT-ASTEP- 81/100

de 2 7. 02. 81,

p

fruto

de

vistorias levadas a efeito (durante 38 dias) na área

de

implantação dos Projetos de Colonização Terranova 1- e li,
I

informando que, à vista dos problemas

detectados. recome~

dou i sua Agência em Cuiabi (MT) acompanhar assiduamente
as ativJdades dos colonos e a atuaçio da COOPERCANA na i

(
\

rea, 'de f'o rma a conhecer, com oportunidade,

>.

vas ocorrências contrárias
aos interesses
.

quaisquer no

do Banco,

sim Como manter contatos com os administradores

da

as
refe

rida Cooperativa, exigindo-lhes:
e

a) Conclusão dos trabalhos de demarcaçio das glebas
construção das vias de acesso aos lotes;
b) substituição dos lotes do Terranova

II que foram

con

tra-indicados para a lavoura (pre<lominincia de casca
Lhos ) ;
c) prestação de contas aos colonos de Terranova;
d) atuação mais efetiva nas áreas dos projetos,

através

de supervisão das atividades ali desenvolvidas e pre~
tação de assistência técnica aos cooperados. com vis
tas a prevenir ocorr~ncias prejudiciais aos interesses
da entidade

e do Ban~o,
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nados com desvios de safras.
OBS:- Conforme solicitaçio do Representante do Banco do Bra~il, foi·
entregue c6pia do RELATÔRIO em questão a cada
repres~ntante
dos demais Órgãos componentes do G.T.
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Dr. DINALDO BIZARRO DOS SANTOS
MINTER/SG
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Senhor Presidente

'· -·

De conformidade com o item 6 da Portaria n9 0023,
de 30.01.80, deste MINTER -que criou o Grupo de Trabalho com
a
finalidade de coordenar e acompanhar a execução das medidas nece~
sárias à demarcação de terras indígenas, a cargo da FUNAI e envol
vendo a participação de outros Órgãos e entidades federais e est~
duais - remeto a Vossa Sen11oria c6pia do 49 Relat6rio Trimestral
do referido G.T.

r>.

I

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Senhoria
os protestos da mais alta estima e distinta consideração.
(
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ezar de Sií da Rocha Maia
Secretário Geral

A Sua Senhoria o Senhor
Doutor João Carlos Nobre da veiga
Muito Digno Presidente da
Fundação Nacional do Indio
FUNAI
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Senhor Presidente
De conformidade com o item 6 da Portaria n9
0023, de 30.01.80, deste MINTER - qu~ criou o Grupo de Trab!
lho com a finalidade de coordenar e acompanhar a execução das
medidas necessirias i demarcaçio de t~rras indígenas, a cargo
da FUNAI e envolvendo a participaçio de outros 6rgios e enti
dades federais e estaJuais - remeto a Vossa Senl1oria c6pia <lo
59 Relatório Trimestral do referido G.T.
(
. Aproveito o ensejo para renovar a Vossa S~
nhoria osfrotestos
da mais alta estima e distinta consjdera
çao.
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\ Augus t o jüe z'a r de Sá da Rocha Maia

~

Secretário-Geral

'
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A Sua Senhoria o Senhor
Coronel João Carlos Nobre da Veiga
Muito Digno Presidente da
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