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No- 58 - O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍN-
DIO- FUNAI, em conformidade com o § 7º do art. 2º do Decreto
1775/96, tendo em vista o Processo nº 08620.001741/2006-16 e con-
siderando o Resumo do Relatório Circunstanciado de Identificação e
Delimitação de autoria da antropóloga Maria Inês Ladeira, que aco-
lhe, face às razões e justificativas apresentadas, decide:

Aprovar as conclusões objeto do citado resumo para, afinal,
reconhecer os estudos de identificação da Terra Indígena Peguaoty, de
ocupação tradicional do povo indígena Guarani Mbyá, localizada no
município de Sete Barras, Estado de São Paulo.

JOÃO PEDRO GONÇALVES DA COSTA

ANEXO

RESUMO DO RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE
DELIMITAÇÃO DA TERRA INDÍGENA (RCID) PEGUAOTY

Referência: Processo Funai/BSB nº 08620.001741/2006-16.
Terra Indígena: Peguaoty. Localização - Município: Sete Barras. Es-
tado: São Paulo. Superfície aproximada: 6.230ha. Perímetro apro-
ximado: 48 km. Povo Indígena: Guarani-mbya. Família Linguística:
tupi-guarani. População: 105 pessoas (2012). Identificação e Deli-
mitação: Grupo Técnico constituído pelas Portarias Presidenciais nº.
1563/PRES, de 19 de outubro de 2010; nº 1.783/PRES de 22 de
novembro de 2010; nº 968/PRES de 29 de junho de 2011; nº
1509/PRES de 03 de novembro de 2011; nº 1245/PRES de 03 de
outubro de 2012; e nº 962/PRES, de 05 de outubro de 2015. An-
tropóloga-Coordenadora: Maria Inês Ladeira.

I.DADOS GERAIS:
Os indígenas que habitam a Terra Indígena Peguaoty se de-

nominam, perante os outros, como Guarani e/ou Guarani-mbya. A
língua materna falada por todos os habitantes da TI Peguaoty é clas-
sificada como mbya, uma das variantes da língua guarani pertencente
à família tupi-guarani, do tronco tupi. Em graus variados, são também
bilíngues, utilizando o português como segunda língua para se co-
municar com os jurua (não guarani). As variantes do idioma guarani
que ocorrem no território brasileiro foram assim classificadas: kaiowa,

nhandéva e o mbya. Os falantes do mbya, incluindo os habitantes da
TI Peguaoty, afirmam que mbya era empregado como termo relacional
de afinidade, para designar os não consanguíneos. Entretanto, a partir
do estreitamento das relações com a sociedade envolvente, incor-
poraram o etnônimo mbya, vigente na literatura etnográfica, para se
identificarem perante os outros. Os Guarani Mbya, Nhandéva e
Kaiowa contemporâneos totalizam hoje mais de 180.000 indivíduos na
América do Sul. No Brasil, são cerca 60.000. Na região Sul e Sudeste,
onde se insere a TI Peguaoty, a população guarani gira em torno de
13.000 pessoas. O território guarani se estende numa ampla área com-
preendida entre os rios Uruguai, Paraná e Paraguai, desde o sudeste do
Uruguai, passando pela província de Misiones na Argentina, pela re-
gião oriental do Paraguai, atingindo o noroeste boliviano e, no Brasil,
em sete estados federativos - Rio Grande do Sul, Santa Catarina,
Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Mato Grosso do
Sul. Essa configuração territorial coincide em grande parte com a
configuração histórica quinhentista do território ocupado pelos Gua-
rani, que pode ser recuperada através da documentação histórica e das
pesquisas em arqueologia e linguística. O conceito utilizado pelos
Mbya para designar seu território é yvyrupa. Esse termo pode ser
traduzido literalmente como "suporte terrestre" e é referenciado para
fundamentar cosmologicamente a ocupação guarani em toda a ex-
tensão territorial onde procuram constituir suas aldeias. Os critérios de
dispersão das aldeias guarani respondem simultaneamente a fatores
cosmológicos, sociológicos e históricos. A fragmentação do território
ocupado pelos povos guarani em decorrência da colonização e da
imposição das fronteiras nacionais e administrativas não resultou nu-
ma fragmentação sociológica. As aldeias guarani permanecem ligadas
por meio de amplas redes de relações que causam intensa mobilidade
entre as aldeias. As pesquisas arqueológicas do Vale do Ribeira apre-
sentam a região como uma área de fronteira fluida entre as ocupações
guarani e tupi no período pré-colonial. Considera-se que os Guarani
ocupavam a parte meridional do Estado no momento da Conquista,
tendo se tornado o grupo indígena majoritário da então Capitania de
São Vicente desde o segundo quartel do século XVII, por conta das
expedições de captura de cativos guarani, realizadas pelos bandei-
rantes paulistas, que substituíram os demais grupos tupi e tapuia com

quem os Guarani conviviam na região até a chegada dos europeus. A
história da ocupação guarani em toda a região do Vale do Ribeira é
bastante rica e complexa e pode ser reconstruída parcialmente com a
sistematização de fontes escritas e arqueológicas e por meio da me-
mória oral, tanto dos Guarani como de moradores não indígenas mais
antigos que tiveram contato com os índios ao longo de sua história.
Por tratar-se de região do país com a cobertura vegetal do Bioma Mata
Atlântica mais densa até hoje, e na qual as grandes obras de infra-
estrutura (rodovias e linha de trem) tardaram a chegar, a ocupação
guarani no Vale do Ribeira permaneceu por muito tempo pouco vi-
sível, embora sua presença tenha sido documentada já na época da
Conquista. Até 1914, a circulação da população do Vale do Ribeira era
realizada exclusivamente através de vias fluviais. Posteriormente a
essa data, com a criação da ferrovia Sorocabana, ramal Santos-Juquiá,
passou-se a escoar a produção dos pequenos distritos e colônias por
meio da via férrea. A Rodovia Regis Bittencourt, hoje principal meio
de acesso à região, só foi inaugurada em 1961. Durante todo esse
período, as matas do Vale do Ribeira permaneceram pouco exploradas
pela colonização, permitindo aos Guarani uma ocupação autônoma,
que vez por outra cruzava com fazendeiros, agentes do Estado ou da
Igreja e outros não indígenas que deixaram memória escrita do contato
com os Guarani e contribuíram para uma reconstrução parcial dessa
dinâmica. Em relação à região do atual município de Sete Barras,
onde incide a TI Peguaoty, nota-se que este foi constituído como
distrito apenas em 1885, vinculado então à Iguape. Em 1887, o distrito
é transferido para Xiririca (atual Eldorado). Mesmo a linha férrea,
construída entre 1913 e 1915, tendo como ponto final o distrito de
Juquiá, então ligado a Iguape, só atravessou a altura do município de
Sete Barras em 1981, quando a Fepasa - Ferrovia Paulista S.A. es-
tendeu o ramal até Cajati. Dessa forma, a região da TI Peguaoty
permaneceu sempre bastante isolada, donde a relativa carência de
documentação. Até a construção da Regis Bittencourt em 1961, as
vias fluviais permaneceram o principal meio de acesso mesmo à sede
do recém emancipado município de Sete Barras. De todo modo, foi
possível reconstruir parcialmente uma dinâmica na qual fica claro que
a bacia do Rio Ribeira era região de ocupação tradicional dos Guarani,
que permaneceram utilizando-a. Mesmo que tenham tido um tímido
reconhecimento formal de sua ocupação no Vale do Ribeira na pri-
meira metade do XIX a partir da criação do antigo aldeamento do Rio
do Peixe, esse reconhecimento sempre foi ameaçado pelo processo de
colonização e pelas diretrizes assimilatórias que orientaram a política
indigenista desde o Império até a promulgação da Constituição de
1988. Deve-se notar ainda que até mesmo o Rio do Peixe, que cons-
tituía o único aldeamento reconhecido pelo governo dentre os diversos
pontos de ocupação tradicional dos Guarani no Vale do Ribeira du-
rante o século XIX, foi flagrantemente esbulhado dos índios, em pro-
cesso violento ocorrido no início do século XX, culminando na cria-
ção da antiga colônia de Alecrim (atual município de Pedro de To-
ledo). Os Guarani resistiram e permaneceram ocupando não apenas a
região próxima de Pedro de Toledo, para onde fugiram depois dos
ataques movidos pelos colonos, mas também dispersos por toda a
bacia do Rio Ribeira, em regiões onde o SPI atuou novamente para
removê-los. O local para onde parte do grupo fugiu, na região do Rio
do Azeite, foi onde o SPI criou o Posto Indígena de Itariri, para onde
tentou, sem sucesso, transferir toda a população guarani do Vale do
Ribeira, liberando o restante das suas terras tradicionalmente ocupadas
para a colonização. Posteriormente, na década de 1980, a FUNAI
identificou a Terra Indígena Serra do Itatins e, agora, empenha es-
forços no sentido de identificar e delimitar as demais terras tradi-
cionalmente ocupadas pelos Guarani no Vale do Ribeira. Até o mo-
mento, os Guarani têm vivido um processo de renitente esbulho ter-
ritorial, sendo impelidos para fora das suas terras.

II - HABITAÇÃO PERMANENTE:
Na TI Peguaoty, as histórias de vida e a memória oral dos

Guarani revelam os seus vínculos com a região do Vale do Ribeira e
estuarina para além do contexto atual, assim como remetem a cons-
tantes renovações de elos de parentesco, conforme se constata nos
dados alinhavados a partir de levantamentos genealógicos realizados
desde 1987. Em 1990, genealogias das aldeias situadas no estuário
lagunar de Iguape - Paranaguá apontam a presença de habitantes de
Peguaoty, entre os quais o grupo familiar de Luiz Euzébio cacique da
TI Peguaoty. Em 1997, nos levantamentos realizados nas aldeias da
Ilha do Cardoso e Rio Branquinho de Cananéia também figuram mo-
radores de Peguaoty, entre os quais Seu Gregório, que faleceu na
própria TI Peguaoty em 2006, seus filhos e o genro Luciano Vicente,
além do próprio grupo de Alcides e de Ailton Garcia Karai que foi
cacique da TI Peguaoty antes de Luiz Euzébio. Dentre os depoimentos
colhidos no âmbito dos estudos do GT que se referem à "habitação
permanente" na TI Peguaoty fazemos alusão a alguns trechos daqueles
proferidos por D. Julia, que explicitam as razões que embasaram a
decisão de viver na TI Peguaoty. Dona Júlia, a anciã mais idosa da TI
Peguaoty, sogra do cacique Luiz Euzébio, relatou em guarani o sonho
que determinou sua vinda à Peguaoty, no qual Nhamandu (divindade
solar) dizia que ela tinha de acompanhar seu genro e viver na aldeia
Peguaoty, que estaria perto de uma morada dos mymba'i (queixadas),
animais que segundo a cosmologia mbya transitam entre o mundo das
divindades e o dos homens. O sonho relacionado à abundância desse
animal em uma aldeia é indicativo de que se trata de um local pri-
vilegiado para se atingir yvy marã'ey a "terra sem mal", fator central
na mobilidade mbya. Percebe-se, portanto, a grande articulação que se
estabelece entre os fatores ecológicos e cosmológicos para a formação
de um tekoa, ponto também explícito na narrativa de dona Julia que,
logo após contar seu sonho, valoriza as boas condições ambientais da
TI (é muita mata e é longe da cidade). Deve-se enfatizar também a
imbricação entre os manejos de áreas de moradia e agricultura, de
caça e florestal. Embora hoje na TI Peguaoty a população guarani
esteja organizada em apenas uma aldeia, foram identificadas algumas
áreas adequadas para futuros plantios rotativos e para moradias, fator
importante para a atualização das formas de secessão condizentes com
a territorialidade Mbya. Desse modo, a TI Peguaoty foi delimitada
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tendo em vista esses espaços, imprescindíveis para a reprodução sócio
cultural dos Guarani na região, pois seu sistema de habitação perpassa
todas as aldeias da região do Vale do Ribeira, ligadas por estreitas
redes de parentesco e alianças em um sistema multilocal.

III - ATIVIDADES PRODUTIVAS:
As atividades produtivas guarani se caracterizam pela com-

binação de práticas tradicionais de plantio, manejo, coleta, caça e
pesca. Na TI Peguaoty, todas essas atividades, realizadas com maior
ou menor ênfase, têm como finalidade a sustentabilidade do tekoa, em
sentido amplo, envolvendo as formas de organização social e de
produção de alimentos e aspectos relacionados à conservação am-
biental, tudo estreitamente ligado à cosmologia do grupo. Além disso,
a venda de artesanato há muito se configura como importante ati-
vidade para geração de renda na comunidade, que também é facilitado
pela oferta de empregos públicos nas aldeias, relacionados às ati-
vidades de assistência, como a saúde e a educação diferenciadas,
fornecidas pelo Estado. Desde os primeiros momentos da conquista da
América do Sul, os testemunhos históricos dão notícia da enorme
aptidão agrícola dos Guarani, que impressionou os colonizadores,
trazendo descrição de grandes roças com cultivares diversos, e tam-
bém fazem menção a um detalhado conhecimento botânico dos Gua-
rani. O milho, em suas variedades crioulas (avaxi etei), continua
sendo o principal grão cultivado pelos Guarani da TI Peguaoty. Sua
importância transcende a subsistência uma vez que o seu ciclo agrí-
cola constitui-se como o principal regulador dos eventos ritualísticos,
intensamente praticados na TI Peguaoty. Além do milho, várias outras
espécies, como mandioca, melancia, amendoim, seguem sendo cul-
tivadas através do sistema rotativo de coivara. Nesse quesito, os Gua-
rani queixam-se de limitações impostas pelas administrações dos Par-
ques em relação à rotação adequada de áreas de modo a garantir o
adequado pousio, o que tem prejudicado a atualização de seu sistema
agrícola. A regularização da área, nesse sentido, permitirá um melhor
manejo do sistema de pousio, uma vez que a área delimitada também
inclui áreas não sobrepostas a essas unidades de conservação de pro-
teção integral. A caça também tem destacado valor simbólico, embora
seja praticada na TI Peguaoty com bastante moderação, segundo a
lógica conservacionista guarani de manter a existência das espécies
nativas, para assegurar a vida na Terra. Dizem os Guarani que todos
os seres da mata, inclusive os animais de caça tem donos espirituais
(ija) que zelam por eles. O desrespeito às épocas de procriação, a
prática da caça sem cumprimento dos rituais, a ingestão indevida e o
desperdício, são considerados motivos de retaliação espiritual por
parte desses donos, que podem resultar em doenças ou morte.

IV - MEIO AMBIENTE:
A região do Vale do Ribeira, na qual se insere a TI Peguaoty,

está localizada ao sul do Estado de São Paulo e a leste do Estado do
Paraná e tem como principal curso d'água o Rio Ribeira de Iguape
formado pelos rios Açungui e Ribeirão Grande, que nascem no PR.
As características ambientais desta região são relevantes na medida
em que a ocupação guarani se estende por toda ela, a partir de um
amplo complexo de assentamentos conectados entre si por meio de
redes de parentesco e de intercâmbio de cultivares e espécies naturais,
de rituais e conhecimentos tradicionais. O fato dos Guarani, tanto
historicamente quanto hoje em dia, ocuparem a Mata Atlântica em
grande parte de sua extensão, desde o litoral até a região fronteiriça
com Argentina e Paraguai, implica no manejo, conhecimento e do-
mínio de ecossistemas muito distintos, de formações florestais muito
variáveis. Essa realidade que vale para a totalidade do território de
ocupação dos Guarani é de certa forma reproduzida, em microescala,
no Vale do Ribeira, uma vez que nela também a ocupação guarani se
distribui nas três distintas subáreas através das quais a bibliografia
específica classifica a região, a saber: i) as regiões das montanhas
(onde está a TI Peguaoty); ii) a região de pequenos morros e planícies
no curso médio do rio Ribeira de Iguape; e iii) a planície sedimentar
e a região do litoral. Restam no Vale do Ribeira, 62,3% da superfície
originalmente florestada na região, segundo dados de 2013 do Atlas
dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica (INPE & SOS Mata
Atlântica). Deste modo, percebe-se a suma importância da região
como um dos maiores espaços contínua de Mata Atlântica do país.
Por outro lado, sendo o desmatamento uma consequência direta do
modelo de desenvolvimento praticado no país, tem sido atribuída ao
Vale do Ribeira "uma imagem negativa, a região 'mais pobre do
estado' ou 'uma área marginal', do ponto de vista da economia ca-
pitalista". Essa posição de marginalidade, entretanto, foi o que per-
mitiu o reconhecimento da importância da região tanto para a pre-
servação ambiental quanto território de ocupação de populações tra-
dicionais: indígenas, caiçaras e quilombolas. A partir da década de
1980, uma série de Unidades de Conservação, tanto de proteção in-
tegral como de uso sustentável, foram criadas na região de modo que
no Vale do Ribeira foi se consolidando um grande mosaico de áreas
protegidas, de importância ímpar para a conservação da Mata Atlân-
tica no estado e no país. A TI Peguaoty, especificamente, se insere no
mosaico conhecido como Contínuo Ecológico de Paranapiacaba, que
engloba os Parques Estaduais Intervales e Carlos Botelho, aos quais a
TI encontra-se parcialmente sobreposta, além do Parque Estadual Tu-
rístico do Alto Ribeira - PETAR, da Estação Ecológica de Xitué -
EEcXitue, da APA dos Quilombos do Médio Ribeira, de parte da APA
da Serra do Mar e de comunidades quilombolas, dentre as quais
Ivaporunduva, Pedro Cubas, Pilões, Maria Rosa e São Pedro. Segundo
a classificação do Radam Brasil, a vegetação da TI Peguaoty é inteira
composta por diferentes modalidades de Floresta Ombrófila Densa. O
RCID mapeou 8 trilhas de uso dos Guarani para manejo florestal, que
englobam todo o perímetro delimitado e demonstram seu vasto co-
nhecimento botânico e faunístico sobre o ambiente onde se insere a
TI. A hidrografia também foi um fator decisivo na definição dos
limites da TI, uma vez que uma boa proteção da malha hídrica uti-
lizada pelos índios é imprescindível à preservação dos recursos ne-
cessários ao bem estar da comunidade guarani que ali habita. Pra-
ticamente toda a TI se insere na sub-bacia do Rio Quilombo, com
exceção do pequeno trecho na região nordeste da TI, à margem da

Rodovia Neguinho Fogaça, que se insere já na sub-bacia do rio Preto.
Há cinco principais corpos d'água que abastecem a TI: na região
central há o rio Quilombo, propriamente dito; na região oeste temos o
rio Manuelzinho; ao noroeste temos um ribeirão que é um dos for-
madores do Quilombo, mas não é nomeado nas cartas topográficas da
região; ao leste temos o Ribeirão Yyrexakã, que deságua no Qui-
lombo no limite sudeste da TI; e, por fim, temos o Ribeirão do Poço,
na região nordeste da TI Peguaoty. Esses são os rios que com maior
frequência são diretamente objeto do uso dos Guarani, para pesca
tradicional, banho e abastecimento e, por isso, os limites da TI foram
projetados de forma a garantir a proteção desses corpos d'água. Note-
se ainda que o RCID demonstra a importância da presença guarani
para a preservação ambiental da área delimitada, especialmente para a
porção sobreposta ao Parque Estadual Carlos Botelho. Nessa região,
os Guarani tem mapeado e denunciado uma série de invasões por
palmiteiros que circulam no parque com facilidade, colaborando com
o monitoramento e fiscalização da área. Em relação à sobreposição
entre terras indígenas e unidades de conservação, em vários casos,
tem se verificado a harmonização dessas duas formas de áreas pro-
tegidas e, em outros tem se verificado conflitos políticos e/ou ju-
rídicos. A presença dos Guarani, especialmente no Parque Estadual de
Intervales foi inicialmente tratada como um problema pelo Governo
Estadual e pela Fundação Florestal, que responderam através de sua
Procuradoria Geral, com ações possessórias contra a FUNAI e a co-
munidade guarani. Por outro lado, a jurisprudência em relação a casos
de sobreposição tem sido no sentido de consolidar o entendimento em
favor da viabilidade da harmonização entre os direitos constitucionais
ao meio-ambiente, e o direito originário das populações indígenas
sobre as terras que tradicionalmente ocupam. No acordão referente a
embargos de declaração sobre o julgamento da PET nº 3388, quanto
tratava sobreposição integral entre a TI Raposa Serra do Sul e Parque
Nacional do Monte Roraima nesta TI o STF define que "Há perfeita
compatibilidade entre meio ambiente e terras indígenas, ainda que
estas envolvam áreas de conservação e preservação ambiental. Essa
compatibilidade é que autoriza a dupla afetação, sob a administração
do competente órgão de defesa ambiental."

V - REPRODUÇÃO FÍSICA E CULTURAL:
Deve-se ressaltar que a compreensão adequada das dinâmicas

demográficas dos Guarani Mbya deve ter por base dados referentes à
totalidade de suas aldeias. O fato de estarem organizados em forma de
redes multilocais impossibilita qualquer análise coerente exclusiva-
mente a partir de locais isolados. Segundo os dados da Sesai, pode-se
perceber que a oscilação da população guarani na TI Peguaoty res-
ponde antes à logica da mobilidade tradicional do grupo do que a uma
taxa de crescimento demográfico, que, como dito, só pode ser es-

timada a partir da totalidade do povo e não de uma terra indígena
isolada: 2004 - 97 pessoas; 2005 - 66; 2006 - 83; 2007 - 73; 2009 -
112; 2010; 2012: 105. As condições ambientais da TI Peguaoty são
fundamentais para a reprodução sócio-cultural do grupo, inclusive
para outras aldeias relacionadas a essa TI. Na TI Peguaoty verificou-
se uma intensa prática de rituais, orientada pelo calendário guarani que
divide o ano em duas estações intercaladas: ara pyau e ara yma que
correspondem respectivamente ao período aproximado de agosto a
fevereiro, e de março a julho. A passagem entre essas estações acon-
tece a partir de sinais interpretados pelos próprios grupos locais, tais
como a chegada de pássaros migratórios e a mudança na configuração
astronômica. De acordo com as estações se realizam os principais
rituais guarani, como as diferentes modalidades do nhemongarai pra-
ticadas na TI Peguaoty. Destaca-se também a importância do conceito
nativo de tekoa (lugar onde se é, segundo seu próprio modo de vida),
que exprime a indissociabilidade entre o ser e o lugar, as condições
ambientais e a reprodução cultural do grupo. Segundo os Guarani da
TI Peguaoty, o tekoa é, dentre outras coisas, um espaço que engloba
áreas suficientes para o plantio e para o manejo das espécies fun-
damentais para a atualização dos ciclos rituais, sendo o milho, a erva
mate, o guembe (costela de adão) algumas delas.

VI - LEVANTAMENTO FUNDIÁRIO:
Foram identificadas 14 ocupações de não indígenas na TI

Peguaoty, para além da porção da TI sobreposta aos Parques Estaduais
Carlos Botelho e Intervales, registrados como patrimônio do Estado.
Observou-se que a maioria das ocupações encontra-se em estado de
visível abandono com pouca exploração econômica, fator associado à
dificuldade de acesso a grande parte da área devido a destruição de
pontes sobre o rio quilombo e restrições de uso por conta da sobre-
posição com a APA Serra do Mar. Apenas um ocupante titular da posse
reside na área. Em outro imóvel, encontramos um morador que se diz
usufrutuário, declarando explorar a ocupação em parceria com o ocu-
pante titular, que reside em São Paulo. Nos restantes dos imóveis os
ocupantes residem fora da área, à maioria na sede do município de Sete
Barras. Em resumo encontramos residindo dentro da área, objeto dos
estudos, apenas duas famílias e 03 pessoas. Registra-se que 04 (quatro)
ocupações estão em nome de Espólio. Nenhum ocupante apresentou
titulo definitivo do imóvel de sua pretensão, por isso todos foram
identificados como posseiros. A maioria apresentou apenas contrato de
compra e venda do imóvel. Não há atividade econômica relevante em
nenhuma das ocupações de não indígenas e nenhum dos titulares dos
imóveis dependem da área para a sobrevivência. 04 imóveis estão
enquadrados como minifúndios, 08 como pequenas propriedades, ape-
nas 02 imóveis se enquadram como média propriedade.

QQuadro de Ocupantes Não-Indígenas na TI Peguaoty

LF Nome Situação da ocupação Reside no
imóvel

Nome do imóvel Área
incidente na TI

01 Valdir Pereira Ramos posseiro não MV3 Parcial
02 Hildelbrando Costa e Silva posseiro sim Sítio Costa da Serra To t a l
3.1 Paulo Sérgio Barbosa posseiro não Sitio Beira Rio To t a l
3.2 José Paulino de Oliveira Neto usufrutuário sim Sitio Beira Rio To t a l
04 Nelson Felisardo Pinto posseiro não Recanto Feliz To t a l
05 Espólio de Benedito Muniz

(Clélia Antonia Muniz)
posseiro não Sitio Muniz To t a l

06 Beneir José Marques posseiro não Sítio Nova Nascente To t a l
07 Espólio de Evaristo Fudalhes posseiro não Sítio Dois Rios To t a l
08 José Odenes Fudalhes posseiro não Sítio Dois Rios To t a l
09 Espólio de Kasuya Ohe

(Roni Mitsuo Ohe)
posseiro não Sítio Saibadela To t a l

10 Mauro Pereira posseiro não Sítio Saibadela To t a l
11 Érika de Oliveira Costa posseiro não Sítio Barra do Azeite To t a l
12 Marcos Chini posseiro não Sítio Boa Sorte To t a l
13 Espólio de Edvaldo Rezende de Oliveira posseiro não Sítio Maracanã To t a l
14 João dos Santos posseiro não João de Barros To t a l

VII - CONCLUSÃO E DELIMITAÇÃO:
A Terra Indígena Peguaoty situa-se na região do Vale do

Ribeira, na sub-bacia do Rio Quilombo, fazendo limite com a bacia
do Paranapanema, na Serra de Paranapiacaba. Toda essa área é ocu-
pada em caráter permanente pelos Guarani-mbya para atividades de
agricultura, caça, pesca e coleta e guarda uma história antiga de
ocupação e esbulho territorial, sedimentada em uma série de relatos
orais que indicam também sua importância cosmológica, ecológica e
afetiva para os índios da região. Sua delimitação foi realizada com
base em elementos objetivos de ordem de natureza etno-histórica,
antropológica, documental, ambiental, cartográfica e fundiária, reu-
nidos por equipe técnica qualificada. O trabalho foi determinado por
Portarias da Presidência da FUNAI, contando com a anuência ex-
pressa das comunidades guarani da TI, em conformidade com o
disposto no Decreto 1775/96. Conclui-se que a Terra Indígena Pe-
guaoty é tradicionalmente ocupada pelos Guarani-mbya e consiste
numa superfície aproximada de 6.230 ha e perímetro aproximado de
48km, conforme mapa e memorial descritivo. A terra indígena ora
delimitada apresenta as condições ambientais necessárias às ativi-
dades produtivas realizadas pelos Guarani-mbya, e tem importância
crucial do ponto de vista de seu bem-estar e de suas necessidades de
reprodução física e cultural, segundo seus usos costumes e tradições,
amparando-se no artigo 231 da Constituição Federal de 1988.

Maria Inês Ladeira - Antropólogo Coordenador do GT
DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO
Inicia-se a descrição deste perímetro no ponto P-01, de co-

ordenadas geográficas aproximadas 24°12'0,6" S e 48°05'39,1" WGr,
situado na divisa do limite municipal entre Capão Bonito e Sete
Barras até o ponto P-02 de coordenadas geográficas 24°10'20,2" S e
48°03'23,4" WGr, situado na cota de 773 metros de altitude; daí,
segue em linha seca até a nascente de córrego sem denominação, até

o ponto P-03 de coordenadas geográficas 24°10'18,1" S e 48°03'23,6"
WGr, daí, segue a jusante do citado córrego até o ponto P-04 de
coordenadas geográficas 24°10'8,8" S e 48°01'40,5" WGr, em sua
confluência com o Ribeirão do Bezerrinho; daí segue a sua montante
até o ponto P-05 de coordenadas geográficas 24°09'31,5" S e
47°59'50,5" WGr, situado na nascente do Ribeirão do Bezerrinho; daí,
segue por linha seca passando pelo ponto P-06 de coordenadas geo-
gráficas 24°09'30,1" S e 47°59'47,9" WGr, dai segue por linha seca,
até o ponto P-07 de coordenadas geográficas 24°09'26,5" S e
47°59'42,7" WGr, situado em outra nascente de córrego sem de-
nominação; daí, segue a jusante desse córrego até intersecção com a
Rodovia Neguinho Fogaça (SP-139) no ponto P-08 de coordenadas
geográficas 24°09'27,7" S e 47°58'55,5"WGr; daí, segue pela referida
estrada, sentido sul, até o ponto P-09 de coordenadas geográficas
aproximadas 24°10'22,4" S e 47°57'38,0"WGr, situado junto a con-
fluência com córrego sem denominação, daí segue a montante até
uma cabeceira do referido córrego até o ponto P-10 de coordenadas
geográficas 24°11'1,2" S e 47°59'26,5"WGr; daí, segue em linha seca,
passando pelos seguintes pontos com suas respectivas coordenadas
geográficas: P-11, 24°11'1,8" S e 47°59'28,8" WGr; P-12, 24°11'5,0"
S e 47°59'29,9" WGr; P-13, 24°11'5,5" S e 47°59'31,1" WGr; P-14,
24°11'8,7475" S e 47°59'32,2" WGr; P-15, 24°11'10,2" S e
47°59'33,8" WGr; P-16, 24°11'11,7" S e 47°59'36,1" WGr; P-17,
24°11'14,2" S e 47°59'39,5" WGr; P-18, 24°11'18,2" S e 47°59'41,0"
WGr; P-19, 24°11'20,6" S e 47°59'43,4" WGr; P-20, 24°11'25,7" S e
47°59'41,9" WGr; P-21, 24°11'31,3" S e 47°59'44,0" WGr; P-22,
24°11'33,7355" S e 47°59'45,6417" WGr; P-23, 24°11'43,0" S e
47°59'49,9" WGr; P-24, 24°11'46,5" S e 47°59'50,2" WGr; P-25,
24°11'48,5" S e 47°59'52,5" WGr; P-26, 24°11'47,6" S e 47°59'55,6"
WGr; P-27, 24°11'47,1" S e 48°00'2,2" WGr; P-28, 24°11'44,7" S e
48°00'8,0" WGr; P-29, 24°11'45,0" S e 48°00'13,7" WGr; P-30,
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24°11'46,5" S e 48°00'25,6" WGr; P-31, 24°11'47,8" S e 48°00'29,0"
WGr; P-32, 24°11'54,1" S e 48°00'32,0" WGr; P-33, 24°12'1,2" S e
48°00'34,6" WGr; P-34, 24°12'4,5" S e 48°00'36,0" WGr; P-35,
24°12'6,7" S e 48°00'39,2" WGr; P-36, 24°12'8,5" S e 48°00'45,0"
WGr; P-37, 24°12'7,5" S e 48°00'46,0" WGr; P-38, 24°12'4,2" S e
48°00'58,5" WGr; P-39, 24°12'7,3" S e 48°01'3,4" WGr; P-40,
24°12'20,7" S e 48°01'11,7" WGr; P-41, 24°12'29,0" S e 48°01'12,4"
WGr; P-42, 24°12'46,1" S e 48°01'15,9" WGr; P-43, 24°12'49,5" S e
48°01'13,3" WGr; P-44, 24°12'59,0" S e 48°01'6,6" WGr; P-45,
24°13'12,4" S e 48°01'5,6" WGr; P-46, 24°13'14,0" S e 48°01'10,9"
WGr; P-47, 24°13'22,6" S e 48°01'22,7" WGr; P- 48, 24°13'34,5" S e
48°01'32,4" WGr; P-49, 24°14'11,6" S e 48°01'32,0" WGr; P-50,
24°14'26,0" S e 48°01'38,8" WGr, situado na margem do Rio do
Quilombo; daí, segue pela margem esquerda do referido rio até a
confluência com o córrego Manuelzinho, no P-51 de coordenadas
geográficas 24°13'47,1" S e 48°03'10,3" WGr; daí, segue a montante
pelo referido córrego até o P-52 de coordenadas geográficas

24°13'31,5" S e 48°04'17,8"WGr; daí, segue por linha seca pelos
seguintes pontos com suas respectivas coordenadas geográficas P-53,
24°13'33,1" S e 48°04'45,6"WGr, P-54, 24°13'27,4" S e 48°04'58,2"
WGr; P-55, 24°13'25,3" S e 48°04'59,7" WGr; P-56, 24°13'21,0" S e
48°05'1,5" WGr; P-57, 24°13'9,8" S e 48°05'7,0" WGr; P-58,
24°13'5,5" S e 48°05'7,7" WGr; P-59, 24°12'58,8" S e 48°05'7,0"
WGr; P-60, 24°12'53,5" S e 48°05'5,4" WGr; P-61, 24°12'46,5" S e
48°05'9,0" WGr; P-62, 24°12'42,8" S e 48°05'10,0" WGr; P-63,
24°12'35,4" S e 48°05'14,6" WGr; P-64,24°12'35,2" S e 48°05'18,0"
WGr; P-65, 24°12'33,1" S e 48°05'21,0" WGr; P-66, 24°12'10,4" S e
48°05'26,5" WGr; P-67, 24°12'9,1" S e 48°05'30,3" WGr; P-68,
24°12'6,0" S e 48°05'33,0" WGr; P-69, 24°12'1,7" S e 48°05'34,0"
WGr; daí, segue em sentido norte, até o ponto P-01, início da des-
crição deste perímetro. OBS: 1- Base cartográfica utilizada na ela-
boração deste memorial descritivo: IGC/SP - Escala 1: 10.000, com
translação para SIRGAS 2000. 2- As coordenadas geográficas citadas
neste memorial descritivo referem-se ao Datum Geocêntrico SIRGAS
2000.Técnico Responsável pela Identificação Limites: Camila Salles
de Faria - Geógrafa - CREA 5.062.515.623 - SP

DIVISÃO DE POLÍTICAS MIGRATÓRIAS

DESPACHOS DO CHEFE

Defiro o pedido de Reunião Familiar, nos termos do art. 2º
inciso IV, da Resolução Normativa nº 108/2014, do Conselho Na-
cional de Imigração, com estada legal no País vinculada ao mesmo
prazo do chamante, até 27/07/2015.

Processo Nº 08354.009719/2015-01 - YEONHEE CHO.
Defiro o presente pedido de permanência definitiva nos ter-

mos do art. 2º, inciso II, da Resolução Normativa nº 108/14, do
Conselho Nacional de Imigração.

Processo Nº 08460.028220/2015-87 - NIAZ AHMAD
Tendo em vista que ficou demonstrada a efetiva necessidade

da manutenção do estrangeiro na empresa, considerando que o pre-
sente processo encontra-se instruído na forma da lei e, diante da
informação do Ministério do Trabalho e Previdência Social, DEFIRO
os Pedidos de Prorrogação de Estada no País, abaixo relacionados:

Processo Nº 08000.029818/2015-19 - YONGKEUN KANG,
até 05/10/2016

Processo Nº 08000.026278/2015-11 - VIJAY KUMAR HA-
NUMANTHU, até 27/10/2016

Processo Nº 08000.034068/2015-99 - EMANUELE MA-
GLIOCCHETTI, até 11/12/2016

Processo Nº 08000.016309/2015-18 - JOHNNY BRUNO
ANDERSEN, até 29/12/2016

Processo Nº 08000.011912/2015-11 - DAVID GARCIA
GARCIA, até 31/12/2016.

Processo Nº 08000.035813/2015-17 - ALDO VINCENTI,
até 02/01/2017

Processo Nº 08000.041527/2014-18 - ARNAUD LE NA-
MOURIC, CAROLIE FANNY LENORMAND LE NAMOURIC,
FRANCOIS RENE EMILE LE NAMOURIC, JULES REMY DA-
NIEL NAMOURIC, até 08/01/2017

Processo Nº 08000.001087/2016-10 - MUWEI DIAO, até
15/02/2017

Processo Nº 08000.041553/2014-38 - LUKE LAURENCE
MCCARTHY, até 17/02/2017

Processo Nº 08000.038815/2014-87 - ANDREAS HENGER,
até 21/03/2017.

Processo Nº 08000.011008/2016-89 - MACIEJ ALEKSAN-
DER

NOWAK, até 26/03/2017
Processo Nº 08000.021590/2015-19 - SERGIY GERASY-

MENKO, até 25/04/2017.
Processo Nº 08000.036245/2014-91 - DANUT CIRSTEAN,

até 07/05/2017
Processo Nº 08000.023780/2015-62 - YURIY KARA-

MUSHKA, até 03/07/2017.
Processo Nº 08000.015840/2015-73 - RAFAL BRATASZ,

até 06/08/2017.
Processo Nº 08000.015825/2015-25 - JACEK WLADYS-

LAW PALEN, até 06/08/2017
Processo Nº 08000.015837/2015-50 - STANISLAW WIN-

CENTY POTOCZNY, até 06/08/2017.
Processo Nº 08000.015838/2015-02 - CRAIG WILLIAM SKINNER,
até 06/08/2017.

Processo Nº 08000.023840/2015-47 - MARLON ESCALO-
NA SISON, até 17/08/2017.

Processo Nº 08000.015297/2015-12 - FELIPE JR TOGOTO
LEYSON, até 17/08/2017

Processo Nº 08000.015933/2015-06 - ARILD LISLELID, até
17/08/2017

Processo Nº 08000.022220/2015-91 - KENNETH RIVERA
ESCALONA, até 17/08/2017.

Processo Nº 08000.020586/2015-25 - CHRISTIAN MAL-
COLM TAYLOR HUNTINGTON, até 17/08/2017.

Processo Nº 08000.022217/2015-77 - EMBAM ANAK GA-
NI, até 17/08/2017.

Processo Nº 08000.020689/2015-95 - CHARLITO MANI-
LHIG OCOL, até 16/12/2017

Processo Nº 08000.038708/2015-30 - JIAN YANG, até
01/02/2018.

Processo Nº 08000.038703/2015-15 - HUANING TANG, até
01/02/2018

Processo Nº 08000.038702/2015-62 - HONGTAO ZHENG,
até 01/02/2018

Processo Nº 08000.038673/2015-39 - YUETAO ZHANG,
até 01/02/2018

Processo Nº 08000.038668/2015-26 - ZHIQIU ZHAO, até
01/02/2018

Processo Nº 08000.007726/2016-51 - VIOREL BECU, até
08/07/2018

Processo Nº 08000.010473/2016-01 - OSCAR BALDEO
MUNAR, até 11/09/2018

Tendo em vista que ficou demonstrada a efetiva necessidade
da manutenção do estrangeiro na Empresa e considerando que o
processo encontra-se instruído na forma da lei, DEFIRO os pedidos
de Transformação de Visto Temporário Item V em Permanente, abai-
xo relacionados:

Processo Nº 08000.008338/2016-97 - CLINT RANDOLPH
ALEXANDER, LORI LEA ALEXANDER, KAYLEA LYN ALE-
XANDER e JONATHAN KADE ALEXANDER.

Processo Nº 08000.006891/2016-95 - THIEN KIM KELLY
HUYNH e VINCENT BENAMARA.

Processo Nº 08000.026514/2015-91 - LUIS ALBERTO NA-
VARRETE ROBLEDO.

Processo Nº 08505.058524/2015-13 - EVA LORETA BO-
G AT I A N .

Processo Nº 08505.058938/2015-34 - MIGUEL PINTO DOS
SANTOS MATIAS.

SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA
E CIDADANIA

DEPARTAMENTO DE MIGRAÇÕES
DIVISÃO DE PROCESSOS MIGRATÓRIOS

RETIFICAÇÃO

No Despachos da Chefe, de 25 de abril de 2016, publicada
no Diário Oficial da União de 04 de maio de 2016, Seção 1, página
36,

Onde se lê:
Defiro os pedidos abaixo listados conforme solicitado:
Processo: 08460044767201520, TCHAWA LEONOR MU-

LENZA GONGA.
Processo: 08505097998201572, JUAN CARLOS CHAVEZ

VA S Q U E Z .
Processo: 08505093815201540, POLINA OLEGOVNA BA-

L E VA .

Processo: 08364000930201531, MITSUKO YOSHIMURA.
Leia-se:
Determino o arquivamento dos processos abaixo relaciona-

dos, conforme parecer que poderá ser visualizado mediante solici-
tação de acesso externo pelo link: formularios.mj.gov.br/limesur-
vey/index.php/998625.

Processo: 08460044767201520, TCHAWA LEONOR MU-
LENZA GONGA.

Processo: 08505097998201572, JUAN CARLOS CHAVEZ
VA S Q U E Z .

Processo: 08505093815201540, POLINA OLEGOVNA BA-
L E VA .

Processo: 08364000930201531, MITSUKO YOSHIMURA.
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