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MÍNISTÉRiO DO i.NTERiOK 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO í,\D;0 - FUNAI 

"— CCXS\T?ARI0S__S03RE OS •I_TgNg_pA. CARTA r\TAMINHADA AO EXMO J3R.MINIS 

TRO DO INTERIOR POR FUNCIONÁRIOS DA FUNAl, DATADA DE 1 6 . 0 6 . 8 0 

• Em 1 8 . 0 6 . 8 0 f o i c r i a d a a 137 D e l e g a c i a R e g i o n a l , 

da PUXAI com s e d e em P o r t o A l e g r e , p a r a p o s s i b i l i t a r um m e l h o r a t e n 

dimenxo ãs comunidades i n d í g e n a s do Rio Grande do S u l . 

0 p r o t o c o l o de c o l a b o r a ç ã o a s s i n a d o p e l o KINTER 

K o Governo do E s t a d o co Rio Grande do S u l , bem como o c o n v ê n i o que 

deverá s e r a s s i n a d o p r o x i m a m e n t e , tem como s u p o r t e l e g a l o A r t . 2 9ca. 

Lei 5001 ( E s t a t u t o do Í n d i o ) . Não h á a b d i c a ç ã o de t u t e l a , a p e n a s CL 

ope ração e n t r e Governos E s t a d u a l e F e d e r a l . 

ITEM 2 

Para assegurar a proteção das terras indígenas, 

nos termos do Art.34 da Lei 6001 a Funai pode solicitar colaboração 

das Forças Armadas, Forças Auxiliares e Polícia Federal. 

ITEM 4 ... • ' 

0 arrendamento das terras Kadiweu (MS) já foi 

encontrado pela atual administração da Fundação, cujos contratos ain 

da estão em vigor. 

0 parágrafo 39 do Art.62 possibilita a continua 

ção de arrendamento, desde que a sua extinção acarrete graves cor.se 

Quências sociais. 

. Representar.'V-ÜÜ das uxvéF&ã» ccmunidaacs mdig_c 

nas tesi sido "recebidos sempre.com cordialidade pelo Sr. Presidente 

da r UNAI. 

A intervenção da polícia foi apenas solicitada 

para resguardar a integridade física dos funcionários da Fundação, 

e evitar fatos lamentáveis ocorridos em gestões anteriores. 

H 

•V.CO. Tia 

http://cor.se
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:,•:.,:''•.• • ~A>£rocuradoria Jurídica desta Fundação, tem to 

maço todas as providências relativas aos casos mencionados. 

Nesta data, 2 3.06.80, o Sr. Procurador encon 

tra-se em Curitiba para acompanhar o caso relativo ao Cacique Ange 

Io Cretan, bem ceio, ainda neste mês, esteve em Barra do Corda pa 

ra tosar providências relativas aos índios Guajajaras. 

3,& referido no item 4; as declarações do Dele_ 

'gado da S? DR-.foram.ifeitas. no, mesmo contexto. 

••>• •• ::Atê o momento a proposta de apresentação de es 

tudo visando um território contínuo para os Nambiquaras não foi 

concretizada. 

Cumpre esc3ar»ecer que jã foram apresentadas 7 

'(sere) propostas de reserva Nambiquara, todas completamente dife 

ren~es, apesar do grupo estudado ser o mesmo^ e que quando o DNER 

procurou esta Fundação foi apresentado aquele' Departamento (cinco) 

5 reservas descontínuas. 

A FUNAI esta tomando as devidas providências , 

uma vez que foi informada pelo Governo do Estado do Amazonas, que 

no momento estão sendo elaborados os estudos preliminares para eLa 

boração do projeto, não. havendo portanto definição q_uanto ao traça 

do da estrada. 

Através, da correspondência junto aos órgãos res_ 

ponsãveis pelas construções das barragens, a FUNAI tem tomado as 

providências cabíveis. 

ITEX 10 • • • ; . . . _ • , 

•••• ; 0 item Demarcação de Terras .Indígenas ê Priori 

tãrio no programa de trabalho da FUNAI, neste exercício. 

iV.OO. '.15 
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ITEM l l^ . lg^e^ j .A 

• r • A ação da FUXAI tem sido obstaculada pelo fa 

to de que os antropólogos até a presente data não produziram" in 

cicadores de Integração" capazes de propiciar a aplicação correta 

do Estatuto no tocante a Tutela. Também em razão disso, unidades 

criadas não puderam ser atiladas por que não representariam instru 

menTos adequados do ponto de visra cultural. 

ITEX 14 ' ' 

As declarações do Sr. Presidente foram no sen 

tido de que a FUNDAÇÃO estava acéfala, e que atualmente a atual 

^administração recebe os efeitos de atos efetivados em gestões an 

teriores. 

ITEX 15 ' • 

A .denúncia feita é contraditória, uma vez que 

é público e notório o Plano Xavante. £ também inconsistente por 

quanto as verbas são aplicadas em comunidades indígenas, e.e divar 

sos graus ue aculturação. 

A propósito, a Administração da FUNAI,até es 

ta cata, não recebeu nenhuma contribuição dos antropólogos relaxi 

va aos benefícios sociais de. seus investimentos em projetos de De_ 

senvolvimento Comunitário. 

>ITEX 16 '. • 

Está sendo, elaborado um estudo relativo aos 

estudantes de Brasília; a ÜNIND não tem reconhecimento jurídico -

cultural para ser levada em consideração nos atos administrativos. 

Até esta data, curiosamente, nenhum estudo 

foi feito pelos antropólogos, para avaliar as conseqüências da re 

tirada dos estudantes de sua aldeia de origem para os grandes cen 

tros. 

0 que se pretende com o estudo supra menciona 

do é impedir que amanhã ocorram multiplicações do caso do chamado Ca 

cicue Itamarahy. 

ITEM 17 •' 

A afirmativa e ambíqua e não- mereceria maio 

.v.oo. V.Õ 
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re^ considerações, entretanto, o cue a FUXAI tem feito e responder 

aos visitantes interessados em., terra com participação direta dos 

técnicos engajados nas tarefas pertinentes. 

Nunca foi usada pela FÜNAI a expressão "FASTAS 

MAS IDEOLÓGICOS"; o que se te;,, cobrado aos antropólogos, em lugar 

ca propalada "IDEOLOGIA INDI6ENISTA" são os outros dois instrumen 

tos universalmente ligados a qualquer trabalho: 

— a teoria indigenista (modelo teórico aserapli 

cado sobre a realidade), e 

m •' • — a doutrina indigenista (conjunto de preceitos 

disciplinadores da ação pratica) 

Sobre a "doutrina inaigenista" vale recordar 

cue desde a época de Rondon ela se faz necessária; o próprio Darci 

Ribeiro nos primõrdios do SPI jã clamava por um corpo de doutrina 

inaigenista. A FUNAI não aceita cue teoria e doutrina possam ser 

acoimadas de ideologia. 

.V.CO. V.3 



Brasília, 16.07.80 

Cxmo. Sr. Presidente 
Cel. João Carlos Uobre da Veiga 
fundação Uacional do Índio 
Nesta 

Sr. Presidente 

tio dia 16 de. junho do ano em curso, 
data em que. não compareci ao meu trabalho por razoes de doen
ça, assinei em mea domicilio particular um documento, sendo 
que por este ato &ui dispensada de mea cargo de Antropólogo A 
dessa fundação, no dia 1 de. julho de. 1980. 

Assinei o mencionado documento^ por 
razoes que não necessariamente tem a ver com o seu conteúdo, e 
muito menos com a {)0rma cm que &oi veiculado. Assim sendo re.co_ 
nheci imediatamente o erro da minha atitude, pela qual, entre
tanto, assumi e assumo minha ^n^eira responsabilidade. 

Tendo esta responsabilidade sido a-
ssumida individualmente por mim, julguei necessário e imprete-
rZvel, de igual maneira, retratar-me. Vesta ^orma, reconheço 
que com a minha conduta em nada poderia haver contribuido para 
a causa do Zndio, razão de ser dai minhas funções dentro dessa 
fundação. 

Ma eventual necessidade de outra 
esclarecimentos, ponho-me inteiramente a disposição de Vossa 
senhoria. 

ReSpeituosamente 

OlgafCristina LÕpez de Ibpincz-Novion 

^ 

t i 
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Data: 9 • > • fO 
, Página: y Indigenistas alertam 

Tj\ para crise na r unai 
A Sociedade Brasileira de Indigenistas — SBI — 

exigiu ontem, através de uma nota oficial, que as de
núncias feitas por esta entidade no governo sobre os 

.erros da atual política da Funai sejam apuradas e 
mereçamQ necessária resposta, sob pena da questão in
dígena se transformar em confronto de dimensões 
nacionais. Segue a integra da nota; 

« A Sociedade Brasileira de Indigenistas — SBI — , 
preocupada c o m a crise sem precedentes que atravessa 
o indigenismo brasileiro — crise esta existente apesar 
das manobras diversionistas da atual cúpula da FU
NAI — vem uma vez mais, de público, apelar à cons
ciência nacional c ás autoridades consti tuídas, especial
mente ao Sr . ministro do Interior, para a gravidade do 
momento que a t ravessamos. 

Anteriormente, quando se prenunciava o atual 
quadro critico, membros da S B I , então servidores da 

! F U N A I , insistentemente alertaram através de pon
derações orais e escritas a atual cúpula dirigente do Ór
gão, sobre a inadequabilidade do encaminhamento da 
ação indigenisXa oficial. 

Em resposta à estas advertências, estes servidores 
receberam admoestações e atestados de omissão, numa 
demonstração de incompetência e insensibilidade da 
cúpula dirigente, de entender o próprio discurso in-
digeuista: pareceres e intormt* devolvidos», lelatôiioõ 
não anúliãudos,comicsócs c mais ccmi-:Eões p ; , r ' re<?c-
tudos de problemas já longamente equacionados e 

.at i tudes de omissão face aos problemas existentes. 
A fundação da S B I . em janeiro de 1980, respondeu a 

• necessidade sentida por indigenistas de dentro o de fora 
do órgão, de se aglutinarem em torno de uma causa 

j única. Corroborando tal postura , a administração an
terior da JlUXAl-i-Dr. Adhemar Ribeiro da Silva) em-

, prestou maior apoio á mesma, sendo que membros do 
•seu stnff constituíram-se em sócios fundadores da 
Sociedade. Fm nosso entendimento, houve por parte do 

: Ministério do Interior, nesta al tura, alto interesse em 
responder sensivelmente ã questão indigenista. 

Ê hoje? O que vemos? A crise Xavante , t ratada com 
intimidação, desrespeito e suborno; a invasão e tiro
teios entre a Policia Militar e os Apurinã em Boca do 
Acre; a matança de lideranças Guajajara; a morte de 
Ângelo Kretâ; a crise Pankararc e todas as atuais des
graças da atual situação indígena. 

Todas estas crises — apesar das advertências dos 
técnicos, não tiveram por parte da atual direção da 
FLINAI. uma resposta digna; senão a de querer incen
diar o país por sua inadimplência no trato institucional 
da relevante questão, 

Fizemos e assumimos o documento ao l ixmo Sr 
ministro do Interior, a ele solicitando sanear a crise, 
apurando as denuncias ali circunstanciadas. 

Kxigimos que as denúncias que fizemos o que até 
hoje não mereceram a atenção devida por parte das 
autoridades constituídas; seja apuradas e mereçam a 
necessária resposta e solução; soo pena da questão in
dígena se transformar em querclas e confrontos de 
dimensões nacionais. 

A se manterá atual ação indigenista do órgão oficial, 
tonemos o agravamento da crise e as conseqüências 
fii!."stas, para os novos indígenas e para o próprio 
pai;.. . 
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UKAS1L1A — A Sociedade Brasileira de Indige-
nistas (SIM), denunciou ontem a dificuldade de "sübr*"-.. 
vivência fi.vica" do povo Waiapi (AP), cm cuja á a i 
funciona desde 197 a Mineração Monte Negro Lida., de 
propriedade de João Batista d." Oiveira Costa. Em 11 
de novembro dò.ano passado, morreu o índio Kassipiri, 
por intoxicação hcp.aica. Dois índios ainda csiáo cor
rendo risco de vida e a autorização para funcionamento 
da empresa na área Waiapi excitou cm 30 de niatço 
passado. 

Os fatos foram comunicados à presidência da Funai. 
que, segundo a SBI, ameaçou os denunciantes de enqua
dramento na Lei de Segurança Nacional. O ccl. Zaaoni 
Hauseu, ílirciofecral de Planejamento comunitário da 

runai, também foi informado c, segundo a SDI, "cm vez 
de embargar os trabalhos de mineração c realizar uai 
atendimento sanitário imediato, mandou para a área o 
sertanista João Carvalho para pacificar os índios, que. 
sequer podem beber das águas de seus rios". 

• A Sociedade de Indigcnistas conclui acusando a 
atual administração da Funai de "compactuar com inte
resses economicistas espúrios e de contribuir para o ex
termínio rios Waiapi". Ao mesmo tempo, "roga" ao mi-. 
nistro do interior que considere esta e às outras denún
cias que lhe foram encaminhadas. 
Resposta 

Por outro lado, lamentando o documento "mal fei
to dessa sociedade que nem existe, pois não foi regis
trada", o presidente da Fundação Nacional do índio, 
ccl. João Carlos Nobre da Veiga, entregou à impren
sa o dossiê de 54 páginas que responde às 19 acusa
ções feitas pela Sociedade Brasileira de Indigenistas — 
SBI — em documento encaminhado ao ministro do in
terior, em 16 de junho passado, o que causou n demis-
.. - - j _ . ^ 1 / . . — - : . . , / . : i ' .. - ~ ~ +-.-• - * -

liaram. Nobre da Vüga afirmou que os indigenistas não 
levaram ao seu conhecimento nenhuma das acusações 
feitas ao órgão "e gostaríamos — frisou — de ter re
cebido o documento cm primeira mão", a resposta da 
Funai será encaminhada ao ministro do Interior. 

A Funai não abrirá uma sindicância para apurar 
as denúncias da SBÍ e demitiu seus funcionários que 
assinaram o documento segundo o artigo 4S2 da CUT 
(justa causa), que não concede o direito de defesa aos 
demitidos. Até o momento a crise na Fundação Na
cional do Índio atingiu 34 servidores e o cel. Nobre 
da Veiga di-se que fará um concurso para ía?er ''uma 
seleção qualitativa", ao mesmo tempo cm que lamen
tou a "ignorância" dos que redigiram o documento. "Co
mo cies poderiam fazer alguma coisa pelo índio —• 
perguntou — se nem enquadrar denúncias com a le
gislação indígena souberam?". 

O ccl. Nobre da Veiga não aceitou que o documen
to fosse entregue ao.ministro do Interior pelo teor de 
suas declarações, quando, no inicio do mes passado, 
Andreazza disse ser de fato o presidente do érgão tu
telar e se responsabilizou pela atuação da Funai. "O 
coronel Nobre da Veiga segue as minhas ordens", dis
se o ministro. O presidente da Funai afirmou que o mi
nistro "se responsabilizou pela Funai. como é respon
sável pelos IS órgãos vinculados ao seu Ministério. Ou 
o ministro dirige agora todos estes órgãos?", perguntou. 

T 



<b<bl fJlMMip.JpM 

JORNAL m BKASÍlIA, 08.07.80 - P C 4 

Nobre da Veiga 
responde às 

críticas da SBI 
Lamentando o documento "mal feito 

dessa sociedade«que nem existo, pois não 
foi registrada", o presidente da Fun
dação Nacional do índio,cel. João Carlos 
Nobre da Veiga, entregou ontem a im
prensa o dossiê de õl páginas que res
ponde às 19 acusações feitas pela So
ciedade Brasileira de Indigenistas — 
SBI — em documento encaminhado ao 
ministro do Interior, em 16 de junho pas
sado c que causou a demissão dos 21 
funcionários do órgão tutelar que o as
sinaram. Nobre da Veiga afirmou que os 
indigenistas não levaram a seu conhe
cimento nenhuma das acusações feitas 
ao órgão "e gostaríamos _ frisou — de 
ter recebido o documento em primeira 
máo", a resposta da Funai será enca
minhada ao ministro do Interior. 

A Funai não abrirá uma sindicância 
para apurar as denúncias da SBI e 
demitiu seus funcionários que assinaram 
o documento segundo o artigo 462 da 
CLT (justa causa) , o que não concede o 
direito de defesa aos demitidos. Até o 
momento a crise na Fundação Nacional 
do índio atingiu 34 servidores 
e O Cel Nobre da Veiga disse que 
fará um concurso para fazer "uma se
leção qualitativa", ao mesmo tempo em 
que lamentou a •ignorância" dos que 
redigiram o documento. "Como eles 
poderiam fazer alguma coisa pelo índio 
— pcTiguatOU — oc uem enquadrar 
denuncias com a legislação indigena 
souberam? ". 

O cei. Nobre da Veiga não aceitou que 
o documento fosse entregue ao ministro 
do I nterior pelo teor de suas declarações, 
quando, no início do mês Dassado, An-
dreazza disse ser de fato o presidente do 
órgão tutelar e se responsabilizou pela 
atuação da Funai. "O coronel Nobre da 
Veiga segue as minhas ordens", disse o 
ministro.O presidente da Funai afirmou 
que o ministro só "se responsabilizou 
pela Funai, como é responsável pelos 18 
órgãos vinculados ao seu ministério. Ou 
o ministro dirige agora todos estes ór
gãos? ", Perguntou. 

REPRESSÃO 
Nobre da Veiga disse estar tranqüilo e 

frisou que nunca houve repressão po
licial, como afirma o documento da SBI 
— que cita o exemplo recente nas ne
gociações com as lideranças xavantes, 
quando a presença da policia foi uma 
constante — mas, sim, foram tomadas 
"medidas acauteladoras quando se fez 
necessário". Frisou ainda que o posto de 
Boca do Acre, área apurina, "nunca foi 
ocupado pela policia" "A policia, disse, 
foi colocada ao longo da estrada que 
separa a reserva das fazendas vizinhas, 
como medida preventiva J á que os índios 
diziam que iriam atacar os fazenderios e 
vice-versa". 

O presidente da FU<MM afirmou nincla 
que o sertanista Forfirio de Carvalho, 
presidente da SBI e cx-chefe do Posto de 
Boca do Acre, confessou e admitiu seu 
erro, quando em 7(i demarcou em dois 
dias, sem percorrer a reserva, as terras 
dos apurinas. "O trabalho, disse, foi 
retomado posteriormente e levamos um 
ano e meio fazendo a demarcação". '' 

Em três páginas, o documento da 
Funai responde ao item 15 do da SBI , 
onde é acusada de tratar com "pater
nalismo criminoso" os problemas ocor
ridos nas reservas de xavantes , Pa-
rabubure e Pimeiitel Barbosa (MT) , 
"através de doações financeiras, visando 
a divisão política dos xavantes e des
prestigio das lideranças tradicionais". A 
Funai rebate,afirmando que "reconheceu 
a situação dos xavantes que. em vias de 
integração, foram assistidos priori
tariamente para poderem competir com a 
sociedade envolvente no campo mais 
favorável; agricultura". 

O documento diz ainda eme a Funai 
não quer desprestigiar as lideranças 
xavantes, mas "procura evitar que sur
jam lideranças demagógicas que, ao in
vés de encarnar os anseios de suas po
pulações respectivas, exercitem um 
padrão de conduta autopromocional per
sonalista". 

DISPLICÊNCIA 
Sobre a dispiicéncia que a SBI acusa 

a Funai no caso dos Índios gv.rja !MA) , 
grupo ameaçado de "extinção iminente", 
A Funai responde reconhecendo a neces
sidade de se realizar estudos sobre a or
ganização social, formação de grupos de 
parentesco; regras de casamento e 
alianças políticas; fusão e fissão de 
grupos; espaçamento de grupos e pa
drões de migração. para poder estender a 
sua assistência à esta nação. 

JÓRNAT. m BfiASItlÀ 
08/07/80, TkG. 5 

índios chamam 
autoridades de 
üiimigos em SE 
O senador Lourival Baptista, de 

Sergipe, os prefeitos dos muni
cípios de Porto da Folha e Própria 
dois juizes sergipanos, dois de
legados e outras pessoas, num 
total de 59, taram declaradas 
"inimigas" pelos descendentes dos 
índios xocós e não podem entrar na 
ilha de São Pedro no rio São 
Francisco, ocupada por eles, até 
determinação em contrário. 

Os índios tomaram essa decisão 
em reunião realizada há poucos 
dias, quando resolveram também 

• enviar cartas de agradecimento às 
pessoas que as ' ajudaram na 
disnntn OIIP mhnrivprnm mm n 
família do prefeito de Piopriá pela 
posse da ilha de São Pedro. 

Como se sabe, as terras foram 
desapropriadas no fim do ano pas
sado pelo governador Augusto 
Franco,que mandou paga r uma in
denização de CrS2.400 mil à família 
do prefeito de Própria, garantindo 
a permanência dos caDoclos na 
área, de 250 hectares. 

EXTERMÍNIO 
Uma denúncia de que os índios 

waiápi, localizados no território do 
! Amapá ,às margens do rio Nipuku, 
estão correndo perigo de vida por 
intoxicação, devido ao funcio
namento da empresa de mineração 
Monte Negro Ltda, foi feita peia 
Sociedade Brasileira de Indigenis-
t a . A SBI menciona ainda, que no 
final do ano passado, o índio Kas-
sipriri morreu por intoxicação 
hepática causada por produto 
químico não-identificado. em
pregado na lavagem e separação 
dos minérios tatantlita e colum-
bita , explorado por 150 garim
peiros e exportados para os Es
tados Unidos. 

A Sociedade Brasileira de In-
digenista acusa a Funai de com
pactuar com "interesses econo-
micistas espúrios e de contribuir 
para o extermínio dos waiápi" e 
pede adoção de providências per 
parte do ministro do Interior, 
Mário Andreazza. A SBI critica o 
diretor - geral de Planejamento 
Comunitário da Funai, que enviou 
para a área o sertanista João Car
valho responsável pela transmis
são de blenorragia aos índios 
parakaná. 
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Funai só 
briga por 
silêncio 

"Mais do que uma mera tnçdWa 
punitiva", a demissão pela Fundação 
Nacional do índio, no último dia I o , 
dos 21 indigenistas que, em carta ao 
ministro Mário Andrcazza. do In
terior, pediram a apuração de de
núncias contra a direção da autar
quia. Segundo o Mintcr uma decisão 
administrativa interna da Funai, ob
jetiva "fazer calar a crítica". A con
clusão é do professor titular de An
tropologia Social da UnB. Roberto 
Cardoso de Oliveira, em entrevista 
exclusiva ao Correio Braziliense. 
Prêmio Internacional para a Pro
moção do Entendimento Humano, 
em sua análise o antropólogo con
sidera que a crise na Funai "esconde 
algo muito mais amplo, uma crise no 
indigenismo". Após indicar os vários 
aspectos caracterizadores dessa 
crise, ele afirma que, sem "diplo
macia interna", a relação com os ín
dios carecerá sempre de legitimi
dade. ( Página 8) 
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T\ vwe 
Para o professor da UnB, as demissões na Funai visam " caiar a critica" 
AVELINO DO VALE 
Para o professor titular de An

tropologia Social da Universidade 
de Brasília. Roberto Cardoso de 
Oliveira "a presente crise na 
Funai. q;'*: os últimos latos no
ticiados nos jornais estão a indicar, 
esconde algo muito mais amplo." 
que ele chama de "crise no ii.-
digenismo". 

' Não que o lato cm si da demis
são "por justa causa" desses 21 in-
digenistas sejam um acontecimen
to menor. Absolutamente não: in
dica, pelo menos, que a crise no 

^ndigenismo no quadro brasileiro 
l)!ual manifesta-se com certas par

ticularidades alarmantes, como a 
da extrema vulnerabilidade à 
crítica de uma instituição de 
Governo, como a Funai. que lança 
mão de unia medida tão extrema 
como a de demitir" - detecta, ele. 
para concluir: "Salvo engano, 
mais do que uma mera medida 
punitiva, a demissão pretendeu ser 
exemplar no sentido de fa/.er calar 
a crítica". 

"Deixando de lado a ojeri/a à 
crítica, que parece caracterizar o 
presente episódio, por iodos os 
motivos melancólico". Cardoso 
de Oliveira, organizador cio 
Programa de Pós-Graduação em 
Antropologia Social da UnB. em 
IQ'2 c. antes, do programa 
equivalente do Museu Nacional da 
Universidade Federal do Rio de 

kjaneiro. quando trabalhava na 
MJFRJ. volta "ao que estou 
chamando de crise do indigenis-
mo. Evidentemente não são os in-
digenistas e. muito menos, os an
tropólogos indigenistas que estão 
cm crise. A crise é. preliminar
mente, crise da ideologia inrii-
genista" - situa -. "isto é. da 
explicação que o F.stado dá de suas 
•relações com as populações 
aborígenes e. conseqüentemente, 
da solução que propõe aos pro
blemas sociais surgidos no bojo 
dessas relações". 

Ele fala com o conhecimento de 

quem tem uma série de pesquisas 
sobre discriminação referente aos 
índios do Brasil e obras como o 
livro "A Sociologia do Brasil In
dígena" (Tempo Brasileiro. 
Editora UnB. Rio de Janeiro. 

• I97H). que o credenciam com o 
reconhecimento internacional. Ex
presso, entre outros, pelo fato de 
ter sido o primeiro distinguido 
com o Prêmio Internacional para a 
Promaçâo do Entendimento 
Humano, assim como o Dr.' Ed-
ward W. Said. da Colômbia 
Universit. (EUA) e pela condição 
de vice-presidente do Conselho In
ternacional de Filosofia e Ciências 
Humans (Unesco).. Assim res
paldado, o antropóloga observa 
que "esse não c exclusivamente 
uni problema brasileiro". E indica 
que "de ocorre em diferentes par
tes das três Américas, onde o "in-
digenismo" — em suas diferentes 
facetas — constitui-se numa 
ideologia internacional, exprimin
do em nível continental a Questão 
Indígena e a dificuldade de 
equacioná-la por Estados que não 
são niuiii-éinicos. ainda que al
guns deles se prctemiaiii mestiço (u 
grifo é do entrevistado)", expondo 
nessa pretensão uma "forma que 
encobre o não reconhecimento rias 
etnias aborígenas. A crise de que 
falo" - exemplifica — "pode ser 
detectada no México, no Peru ou 
na Guatemala, onde quer-que 
ouça a roí das minorias étnicas, 
aborígenes, desses países. Embora 
majoritárias demograficamente. 
não o são sociologicamente, pois 
não participam do aparelho do Es
tado, sendo assim dominadas 
politicamente e seus territórios ex
plorados economicamente". 
NA ESTRUTURA 

"No Brasil" — prossegue o 
antropólogo —. "a crise começa a 
ser perceptível a partir das ma
nifestações das lideranças indí
genas que vêm surgindo nesses 
cinco últimos anos. Mas as con
tradições estruturais já estavam 
plantadas há muito", ele logo 
ajunta. visualizando, i historica
mente que "pode-se diz.er que 

sempre exisiiram, desde a época 
do Brasil Colônia. O colonialismo 
português foi sucedido posterior
mente pela ação colonial dos 
próprios nacionais". A essas con
tradições estruturais que >• profes
sor aponta segundo coloca, "se 
chama colonialismo interno". 

A partir das manifestações 
indígenas, pensa Cardoso de 
Oliveira que "os indigenistas -
antropólogos ou sertanistas, 
médicos ou administradores — já 
não podem falar com a mesma 
legitimidade com que falavam 
antes, anteriormente as manifesta
ções das lideranças 
•indígenas, cm nome das popu- • 
lações indígenas. Criar espaço 
para que essas lideranças se 
manifestem é certamente muito 
mais importante do que falar em 
nome das minorias aborígenes 
que. em nosso país. são simul
taneamente minorias sociológicas 
e demográficas". 

INSTITUCIONAL 

No seu entender, além de es
trutural, "a crise é. ainda, ins
titucional". "O assunto é com
plexo" - observa o professor - "e 
mesmo para melhor equacioni - Io 
demandaria uma exposição mais 
longa sobre seus diferentes aspec
tos". "Porém, para resumir" - ele 
chega ao que é quase unanime
mente visto como o centro da crise 
-. "poderia diz.er que seguramente 
a contradição mais aguda está na 
questão fundiária: para os índios, 
a terra é seu território tribal: para-
a sociedade brasileira, a terra e 
bem de capital. Para os índios, ela 
serve para que possam se re-
prcxiuzir. enquanto grupo tribal, 
baseados numa economia cie subs-
sistência. Para os alienígenas, in
tegrados numa economia de 
acumulação, a terra é um meio de 
produção para um mercado re
gional, nacional e. muitas vezes,; 
internacional. A lógica é outra". 
O antropólogo ressalva que "isso 
não signftca que tal ou qual grupo 

indígena nflo passe a produzir 
visando o mercado. Os Gaviões 
fazem isso com os seus easlaniiais. 
os Kaingáng com sua agricultura e 
pelo menos mais de uma dc/ena de 
grupos indígenas procura se in
tegrar numa nova ordem eco 
nômica". Observa, no entanto, 
que isso também "não significa 
que abdiquem de sua identidade 
étnica e de sua autonomia de vi< cr. 
de decidir, cie poder ser diferente. 
Pensam, com toda razão, que não 
será pelo fato de v "•*m índios que 
possam - quando julgarem opor
tuno - usar seu território tribal 
também - e sublinho esse tam
bém", diz ele - "como meio de 
produção destinado a uma eco
nomia diversa daquela de que 
tradkonalmente se valiam para se 
reproduzir". 

LEGITIMIDADE 

Cardoso de Oliveira é enfático 
em sua conclusão, situando - a 
quanto às relações entre os índios e 
o Estado, que é representado pela 
Funai: "Esse é seu direito trios ín
dios) e é es,^ direito que o Estado 
tem de lhes assegurar". F. vai mais 
adiante, questionando a legiti
midade de relações que não se 
siniem nesses termos, o que é alvo 
de algumas das principais críticas 
que vêm sendo feitas pelos in
digenistas de modo geral, an
tropólogos em especial, especi
ficadas na carta - denúncia ao 
Ministro do Interior, que até agora 
só teve como resposta pela Funai a 
demissão dos 21 funcionários 
denunciantes de sua direção, com 
referência à política desenvolvida 
pelo órgão, abrangendo - a. ao 
falar em tese: "Penso que hoje em 
dia qualquer polúica indigenist;; 
que ignore as aspirações dessas 
populações e que não estabeleça 
relações de respeito com sua< 
lideranças, substituindo assim i 
paternalismo endêmico e auto 
ritário do indigenismo brasileiri 
por uma sorte de "diplomacia in 
terna", carecerá de legitimidadt 
perante a Nação". 
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No Recife, defesa do 
camponês e do índio 

A mensagem de .João Pauto 2.* aos 
trabalhadores rurais de Pernambuco 
e do Nordeste, a ser lida durante a 
missa campal de segunda-feira, em 
Recife, deverá seguir a linha de 
pronunciamentos já feitos cm o.iíras 
cidades brasileiras e no México, 
quando, ao falar para camponeses. 
Índios e trabalhadores dó campo, 
posicionou-se em favor do direito do 
homem à terra e pela justiça social. 

O arcebispo de Olinda e Recife, 
dom Helder Câmara, afirmou ontem 
que apenas aqueles que ignoravam o 
pensamento do Papa estão tendo sur
presas corn suas homílias: "Quem 
acompanhou as declarações de 
Puebla. quem procurou seguir as 
viagens que ele fez pelo mundo, sabia 
de antemão que ele viria ao Brasil 
encorajar o trabalho de nossos bispos 

I e o esforço da CNBB." 
Ao lembrar a visita que o Papa fez 

â sede da CNBB, em Brasília, no 
primeiro dia de sua visita ao Brasil, 
dom Helder Câmara recordou que o 
presidente do órgão episcopal, dom 
Ivo Lorscheiler, saudou o pontífice, 
oferecendo-lhe três presentes: "Um 
báculo de madeira brasileira; um 
cálice com pedestal de madeira de lei 
e uma coleção de documentos da CN
BB, entregue por mim próprio. Ao 
passar os documentos para o Papa, 
contentei-me em dizer-lhe que, agora 
1-v.v. L.**_ Ch»lu I U H . I I U J u W W ^ l à l H I I U J O U 
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a CNBB muito tem feito pela união 
'dos bispos do Brasil e pela extensão 
do afeto colegiado dos bispos da 
América Latina e do mundo, em 
nítida união com Pedro." 

PRESENTES 
O arcebispado de Olinda e Recife, 

entre outros presentes que o Papa 
receberá em Pernambuco, entregará 
a João Paulo 2.° um exemplar da 
peça "Auto da Compadecida", de 
Ariano Suassuna, com sua tradução 

' em polonês. Como se sabe, o Papa já 
escreveu uma peça de teatro, além 
de ter participado, como ator, de 
vários espetáculos promovidos por 

f rupos teatrais da Polônia. A peça de 
uassuna foi traduzida para o 

polonês em 59, sendo encenada em 
Varsóvia com grande sucesso no ano 
seguinte. 

Para dom Helder, só falta acertar 
um detalhe ainda na programação do 
Papa no Recife: a ida a Olinda, ve
tada pelo monsenhor Paul Marclnkus 
por "questões de segurança". O ar
cebispo afirmou que "a torcida é 
grande e eu mesmo já batalhei muito 
para que esta visita aconteça, mas 
temos de observar que, se ele se 
demorar demais no Recife, reduzirá 
sua curta permanência em Tereslna 
— e o Piauí, coitado, è sempre o filho 
esquecido..." Dom Helder, porém, 

ainda não perdeu as esperanças: 
" l ima escapada de boa vontade do 
Papa permitirá que Olinda o veja." 

MANGUINHOS 
O Palácio dos Manguinhos, sede do 

arcebispado de Olinda e Recife, 
depois de quase 20 anos volta a ser.o 
ponto de maior importância da ar
quidiocese, pois è lá que o Papa fi
cará hospedado nesta sua curta per
manência de apenas 18 horas r a 
cidade. 

Desde os primeiros anos da década 
de 60, quando chegou ao Recife, dom 
Helder resolveu não adotar o Palácio 
dos Manguinhos como residência 
oficial, o que ocorria desde quando a 
cidade passou a ser sede do arcebis
pado. DomHelder preferiu morar num 
pequeno quarto, nos fundos da Igreja 
das Fronteiras, onde antes morava o 
sacristâo. Os automóveis que ser
viam à arquidiocese, inclusive um de 
luxo, igual aos utilizados pelo gover
no do Estado, foram vendidos. E dom 
Helder passou a se locomover apenas 
de táxi ou pegando carona nas ruas. 

Depois de permanecer alguns anos 
fechado e já sem.os seus vistosos jar
dins, o Palácio dos Manguinhos pas
sou a ser utilizado precariamente 
como agência de empregos para ser-, 
vldores domésticos. Dom Heider, por 
Í J U vei. uiiiiid u Manguinhos uesue a 
sua posse apenas para encontros de 
lideranças de favelas, alagados, e 
moradores da periferia. 

DEFORMAS 
Apesar das reformas que sofreu 

para a visita do Papa, o Palácio dos 
Manguinhos continua sendo um lugar 
simples, sem nenhum luxo qu aco
modações especiais. Mesmo Io; 
calizado num bairro tradicional — o 
das Graças — a ex-residência oficial 
do arcebispo fica numa rua relati
vamente estreita, com duas faixas de' 
rolamento. 

SO AUTORIDADES 
Quando o papa João Paulo 2." 

desembarcar às 15h30 de depois de 
amanhã, no aeroporto militar do 
Ibura, será recebido apenas por 
autoridades militares, civis e ecle
siásticas, de vez que não será per
mitida a presença do povo, face à 
"privacidade da solenidade em local 
do 2." Comando Aéreo Regional'*. 

Â saída do aeroporto militar do 
Ibura, onde fica localizada a base 
aérea do Recife, está o populoso 
bairro do .Tordão. Na hora do desem
barque, os pobres moradores deste 
bairro ficarão distantes pelo menos 
800 metros da solenidade e não terào 
qualquer condição de visibilidade. 

JORNAL DE B1USÍLIÀ,5.7.80-PG.5 

Polícia ataca 
índios em 

Boca do Acre 
u 
(, Os índios apurinã de Hora do 
;Acre (AM) foram atacados por um 

• (grupo de cinco policiais armados. 
iiUm dos policiais foi ferido e os in-
idios refugiaram-se na mata . Os 

'. policiais atacaram o posto indígena 
r, no dia 1° de julho, numa camio-
4 neta amarela pertencente a um 

. ..fazendeiro. Nesta região, não há 
funcionário da Funai em razão das 

• demissões' de três indigenistas que 
O Ia trabalhavam. A denúncia foi 
i feita ontem pela Sociedade Bra-
i-sileira de Indigenistas. 

O posto indígena Boca do Acre 
,,encontra-se sob controle do Con-
-,selho de Segurança Nacional desde 
r.maio, depois eme os colonos in-
,.vadiram a sede do Incra na cidade, 
^exigindo uma solução para a área 
,que vem sendo disputada por 45 

( ;colonos e índios. A partir de maio, 
(> depois da chegada do CSN, po-
(. liciais da PM amazonense e o 

Exército ocuparam a área indí
gena, tentando evitar qualquer 
conflito. 

Os apurinã desta região vivem 
( numa reserva de 17 mil e 309 hec-
, ta res . Todo o local esíá ocupado 
çpor invasores brancos entre eles as 
(autoriades locais, informa a SBI . 
. Tanto o juiz Francisco de Lima 
jNeto.como o prefeito Valdir Ávila 
. e o veieadüi Adãu Nunes Barbosa 
t nompraTam ten^i ' na reserva aos 
. apur inã .A venda foi efetuada pelo 
£ex-funcionário da Funai, Antônio 
jCouto Fonseca que "está servindo 
de mediador nas transações comer-

Íciais", diz a nota dos indigenistas. 
t Os indigenistas responsabi-
í lizam diretamente o sertanista 
tApoena Meireles, delegado em 
ÍPorto Velho (RO) pelo clima de 
stensão em Boca do Acre, uma vez 
. que o sertanista, em reunião man-
. tida com os apurinã durante o més 
. de maio, prometeu-lhes que a terra 
reivindicada (cerca de 80 mil hec-

. tares) seria recuperada pelos ín-
idios e em seguida, na reunião com 
. os colonos, Meireles afirmou que os 

índios não teriam a terra, pro
vocando insatisfação entre índios e 
colonos. Depois da conversa do 

ssertanista, os colonos invadiram a 
edelegacia do Incra em Boca do 
/Acre , exigindo uma definição. 

O ministro Amauri Stábile e o 
presidente do Incra, Paulo Yokota, 
participaram ontem da solenidade 

'de entrega de 1075 títulos a 
agricultores do território federal de 

' Rondônia, regularizando a posse de 
' u m total de 115 mil hectares de 
r ter ras .A cerimônia foi realizada no 
'projeto de Ariquemes, naquele 
' terri tório. » 
c Existem hoje em Rondônia sete 
'projetos de colonização, com uma 
área total de seis milhões de hec-

• l a r e s , suficientes pata absorver 
°mais de 32.000 famílias, das quais, 
^ 4 368 já estão assentadas. Este 
' ano , o Incra está investindo mais 
rde Cr$,100 milhões . para o assen
tamento de mais [(] mil famílias, 

^endo 4 .500 nas áreas do projeto e 
' ü s restantes em terras da União, 
"num processo rápido e sem bu
rocracia . 
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Nobre d a Veiga concorda em depor na Câmara sobre as demissões 

PT convocará presidente 
da Funai para depor 

O P T vai propor a convo
cação do presidente da Funai, 
coronel Nobre da Veiga, para 
depor no mês de agosto perante 
à Comissão do Interior, da 
Câmara, segundo informou o 
deputado João Cunha (PT-SP). 
Esclareceu o deputado que o 
motivo da posição assumida por 
seu part ido deve-se ao fato de 
vinte e um indigenistas terem 
sido demitidos no mês passado, 
porque se dirigiram ao ministro 
Mário Ândreazza, solicitando a 
apuração de 18. diferentes de
nuncias contra Nobre da 
Veiga, acusando-o de corrupção 
e abuso de mordomia. 

O presidente da Funai já se 
manifestou disposto a atender a 
iniciativa do PT, pedindo ao 
líder d o governo na Câmara, 
deputado Nelson Marchezan, 

que concorde com a sua con
vocação para depor na Comis
são do Interior. 

O deputado João Cunha sus
tentou que não é mais admis
sível que se continue a punir os 
denunciantes sem a prévia in
vestigação dos fatos denun
ciados e esta será a principal 
base a ser arguida pelo PT para 
a convocação do superintenden
te da Funai. Entre os demiti
dos, figuram funcionários com 
12 anos de serviços prestados 
àquele órgão. Todos os atin
gidos pela punição do superin
tendente da Funai dirigiram 
carta aos presidentes de Senado 
e Câmara reafirmando que a 
direção do órgão é incapaz de 
promover a defesa do índio e 
prima por descumprir as leis. 

Cientistas sãc 
proibidos de 
estudar índios 
Através de urna circular 

distribuída pelas universiu^.des, 
a Fundação Nacional do índio 
pribiu a presença de cientistas 
nas áreas indígenas, mesmo qu-' 
seja para fins de pesquisa. A in
formação foi feita pela Socie
dade Brasileira de Indigenistas, 
continuando a campanha de 
denúncia.; contra a atual ad
ministração da Funai. Segundo 
a SBI, esta proibição demonstra 
"o receio dos administradores 
do índio de que se veja in loco a 
situação das comunidades in
dígenas brasileiras e dos crimes 
que vêm sendo cometidos con
tra os índios do Brasil". 

Além desta denúncia, os in
digenistas acusam ainda o ór
gão tutor de autorizar ilegal
mente a presença da empvesa 
Euler Planejamento, que se en
contra na área nambiquara com 
engenhe i ros e topógrafos , 
ab r indo a p icada do novo 
traçado da BR-364 (Cuiabá-
Porto Velho) "que será o novo 
caminho para o extermínio dos 
últimos índios nambiquara". 

TELEGRAMA 

*-> Oepuuiuu iviuut&ú* v. .• 
Silveira (PMDB-RJ) ao to.^ar 
conhecimento das demissões 
dos 21 indigenistas, telegrafou 
ao presidente da Panai, soli
citando que a Funai "prove a 
improcedência dos fatos ale
gados pelos indigenistas". Es
tas denúncias estão contidas no 
documento enviado ao ministro 
Mário Ândreazza, do Interior 
que provocou a demissão dos 
s e r t a n i s t a s , an t ropó logos e 
educadores , s i gna t á r io s do 
documento. Silveira afirma ain
da que "há consenso público de 
que a Funai desviou-se dos ob
jetivos legais e superiores da 
política indigenista e a única 
forma honrosa da permanência 
da atual administração seria 
subordinar-se à defesa legal dos 
índios brasileiros". 

Ao mesmo tempo, o par
lamentar enviou mensagem aos 
indigenistas demitidos reafir
mando estar "às ordens da SBI 
na defesa da liberdade de as
sociação e expressão bem como 
de seus altos objetivos". 

A presidência da Funai 
ainda não se manifestou sobre 
as denúncias. 
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CONFIDENCIAL 1 
Q — Ao tomar conhecimento He <j'«s 
o Deputado Joáo Cunisa tens !< Inten
ção de convocá-lo pnra *Sar exi>'.k-iíç«y«;e 
perante a Comissão de lnU'rí'>r da 
Câmara dos Deputado* sobre as demU> 
lôes no teu órgão, « Presidente da 
Funai, Cd. Nobre da Veiga, solicitou 
ao líder do Governo, Deputado Nelson 
ívlarchezan, para mie apruve o mais 

!

rápida poscive! o requerimento. Quero 
explicar iudo, disse Nobre da Veiga, 

JORNAL DA TARDE 
04.O7.80-PG.2 
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li A. 

BR-364 
vai cortar área 

geria : - i 

A Sociedade Brasileira de Irdlgenismo 
denunciou ontem em BrasEia que a empresa 
Euler Planejamento Já está abrindo picadas 
para a construção de nova rota da Rodovia 
364 —a Culabá-Porto Velho—,que cortará a 
área indígena dos Nhambücwaras, sem qual
quer autorização oficial da Funai. Os mes
mos indigenistas, que foram, esta semana, 
demitidos da Funai por "Justa causa", de- j 
pois de terem encaminhado documento ao 
ministro do Interior, Mário Andreazza, fa
zendo restrições à atual administração da 
Funai, acusaram o presidente desse órgão, 
coronel Nobre da Veiga, de estar proibindo 
toda3 as entidades cientfücas do Pais de 
realizar pesquisas em áreas indígenas. 

"Esta proibição — afirmam os indigenis-
tas-r1 demonstra o grande snedo tíos 'admi
nistradores de índios' de que se verifique in 
loco a situação das tribos e dos crimes de que 
são vítimas". E acrescentam que, ao mesmo 
tempo, a Funai está contratando policiais e 
guarda-costas (amigos dos dirigentes do ór
gão) a fim de ocupar os espaços deixados 
pelos indigenistas demitidos. 

O depu tado Modesto da Silveira 
(PMDB-RJ) enviou telegrama ao presidente 
da Funai, lamentando a demissão dos indi
genistas e afirmando que "há um consenso 
público de que a Funai desviou-se dos obje-
.tlvos superiores e legaia da política indlge-
nista". 

, 
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"Funai não permite 

pesquisa eom índio 

, Todas as entidades científicas do 
país estão proibidas pela Fundação 

,.Nacional do índio de realizar pes
quisas nas áreas indígenas. Essa 
denúncia foi feita ontem pela 
Sociedade Brasileira de Indigenis
tas. em Brasília, em nota à Im-

-prensa na quai acrescenta que a 
proibição demonstra "o grande 
medo que os "administradores de 
índios" têm de que seja verificada 
"in loco" a situação das comu

nidades indígenas e dos crimes que 
vêm sendo cometidos contra índios 

.no Brasil". 

Segundo o antropólogo Ezequias 
de Almeida Júnior, membro da SBI 
e um dos indigenistas demitidos da 
Funai nos últimos 30 dias - no total, 
incluídos os 10 que se demitiram 
em protesto, 38, informou - se on-

contin&GOSi J : , * - , - - * • * . * 
cs índios c 

-iv u.u3 ai ca,, 
£ não ser que disponham de um 
salvo - conduto, fornecido pela 
Funai de acordo com suas con
veniências". 

• De acordo com o presidente da 
SBI, sertanista José Porfírio de 
Carvalho, outro dos demitidos, 
após 12 anos de serviço, "tenta - se 
impedir que os índios denunciem as 
irregularidades que sofrem". Na 
opinião do sertanista, com a 
proibição, "a Funai provoca tensão 
entre os índios e depois.quando eles 
reagem, acusa os indigenistas de 
insufladores e comunistas". Para 
ele. "tentar impedir o índio de falar 
é subestima - Io, desconsiderando -
o como ser político que é. como 
todo e qualquer ser humano". 

VAZIOS 

Na nota da SBI, os indigenistas 
denunciam, ainda, que "a atual 
administração da Funai chama 
policiais e guarda - costas amigos 
dos dirigentes para ocuparem os 
espaços deixados pelos indigenistas 
demitidos, pois os chamados co
merciais de empregos não con
seguiram aliciar profissionais que 
possam dedicar suas vidas à causa 
indígena". Paralelamente também 
- diz. ainda, a nota -. "sem ne
nhuma autorização, a empresa 
Euler Planejamento encontra - se 
na área Nambiquara (Vale do 
Guapoié, r.o Mato Grosso) com cn-
genheirc;. topógrafos e traba
lhadoras, abrindo picadas do novo 
traçado da BK - 364. que será o 
novo caminho para o extermínio 
dos últimos índios Nambiquara". 

Ameriormcr.í.. a 30 de junho 
passado, dia da chegada do Papa 
João Paulo II ao Iti.tMl. a ameaça 
do extermínio cms Nambiquara • 

.pouco mais de 150 -emane.centes 
de uma população estimula em 10 

, mil, no começo do século - havra 
sido denune:' Ia em nota convi..'.a 
da Conferência Nacional úc. His-
pos do Brasil c do Cons-lho In-
digenista Missionário, na qual toi 

. referida, também, u exigência dos 
chefes indígenas .10 sentido da 

-substituição dos tí,-'gentes da 
l Funai. 
' Para a SBI, "após de-r.itir M in-
' digenistas e, através da imprensa c 
• pessoalmente, ameaçar todos eles 
•de punição e enquadramento na 
Lei de Segurança Nacional", a 

i Funai toma medidas que "demons
tram o total despreparo de seus 
dirigentes. <né mesmo para con
duzir uma crise gerada por eles 
próprios". 

PROVAS 

' O gabinete do deputado federal 
Modesto da Silveira (PMDB - RI), 
presidente da Subcomissão do ín
dio recentemente criada na Comis
são do Interior da Câmara dos 
Deputados, di.ulgou optem, em 
Brasília, cópias de telegrama por 
ele enviado ao presidente da Funai. 
coronel João Carlos Nobre da 
Veiga, e carta de solidariedade aos 
indigenistas afastados do órgão por 
ele endereçada à SBI. No tele
grama, o parlamentar diz ao 
presidente da Funai que, após 
tomar conhecimento da demissão, 
terça - feira úiiima, dos 2i indi-
gemsias que W M «»C1>mtnhadO 
carta ao ministr*, iviário Andreaz
za. do Interior, pedindo a apuração 
de uma série de irregularidades 
pelas quais acusavam os dirigentes 
da autarqi ia, a "nação esperava e 
espera antes mais nada Funai prove 
improcedência fatos alegados in
digenistas demitidos quando há 
consenso público Funai desviou - se 
objetivos superiores e legais política 
indigenista pt única forma hon
rosa permanência atua! direção 
Funai seria subordinar - se defesa 
legal índios brasileiros dentro es
pírito humanitário general Rondon 
demitindo funcionários incom
petentes ou corruptos comprovados 
e mantendo bons funcionários". 

Na carta à SBI, Modesto da Sil
veira solidariza - se "com esta en
tidade nascente e seus 21 asso
ciados demitidos no primeiro d ia de 
recesso parlamentar", comunican
do o envio à entidade, em anexo, de 
cópia do telegrama dirigido ao 
presidente da Funai. 

SILÊNCIO 

Ontem, em Brasília, a Funai per
maneceu sem divulgar nenhuma 
nota a respeito das 2! demissões 
dos funcionários denunciantes 
realizadas dois dias antes, segundo 
informaram os demitidos com base 
no artigo 482. letra H, da Con
solidação das Leis do Trabalho, 
referente à indisciplina. 

Entre os 21 indigenistas de
mitidos, repercutiu favoravelmente 
nota do Ministério do interior on
tem publicada afirmando tratarem 
- se as demissbes de um problema 
de ordem administrativa c interna 
da Funai. sobre o qual o ministro 
não interfere, interpretada como 
um sinal de que o afastamento dos 
autores da carta a eie dirigida con
tendo uma série de denúncias foi 
"um ato de desespero dos dirigen-
(es da Funai denunciados". 
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Fuimi não 
encontra 
indigenistas 
Brasília — A Sociedade Bra

sileira dos íi.digerustas distri
buiu nota, ontem, afirmando 
que a Funai não esta encon
trando pessoal especializado 
para preencher as • 'agás aber
tas com a õemissãi. de 21 dos 
seus indigenistas. A nota faz 
parte da série de denúncias que 
vem sendo feitas contra o orgáo 
governamental desde que se 
tomaram públicas as demis
sões destes funcionários. 

— Enquanto a atual adminis
tração da Funai chama poli
ciais e guardas-costas amigos 
dos seus dirigentes para ocupa
rem o espaço deixado pelos in
digenistas demitidos, proíbe a 
todas as entidades cientificas 
do pais a realizarei: pesauisas 
nas áreas indígenas — diz a 
nota. A Funai, por sua vez, atra
vés da assessoria de imprensa, 
informa que está apurando as 
denúncias e só se manifestará 
quando concluído o trabalho. 

O Deputado Modesto da Sil
veira (PMDB-RJ). presidente 
da Comissão do Interior da Câ
mara, mandou telegrama de so
lidariedade aos membros da 
SBI, enquanto, em outro tele
grama, dirigido à Funai, conde
nou a atuai direção por nâo 
observar os princípios defendi
dos por Roráion "A única for
ma honrosa de permanência da 
atual direção da Funai seria 
subordinar-se à defesa legal dos 
índios brasileiros, dentro do es
pírito humanitário de 
Rondon" 

Os indigenistas comparam as 
restrições para o ingresso de 
pesquisadores em áreas indíge
nas com a presença da empresa 
Euler planejamento em área 
dos índios Nambikuara, no vale 
do Guaporé, para realizar obras 
de topografia necessárias ao 
novo traçado da rodovia Br-
364, que cortará o território des
tes índios. 

JORSÀL 150 BRASIL 
04 .07 .80-PG.16 

'.índios náo se aproximarão Jo Papa 
Manaus - O Papa na varan

da do Palácio Episcopal e os 
índios na rua: assim deverá 
transcorrer, pelo menos no ma
cio o encontro cie João Paulo II 
com o grupo, na noite do dia 10. 
Apesar de existirem pontos nâo 
definidos sobre o assunto, ha 
Indícios de que o encontro 
transcorra deste modo, e so
mente sofra alguma alteração 
se nc hora, o Papa tomar algu
ma Iniciativa. 

A idéia inicial era de o °cpa 
receber os índios Uvitamente 
com missionários qv." traba
lham em áreas indígenas, em 
um salão de um colégio ao lado 
do Palácio Episcopal. Mo.ise-
nhor Paul Marclnkus, no entan
to, teria sido contrário, prevale
cendo então a sugestão do uso 
1a varanda do Palácio Epis
copal 

0 GLOBO,04.07.80-PG.5 
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Funai apura -
denúncias de £ 
indigenistas 
sobre corrupção 

BRASÍLIA (O GLOBO) - O deputado 
Modesto da Silveira (PMDB-RJ) telegra-
fou ontem ao presidente da Funai, coro
nel João Carlos Nobre da Veiga, dizendo 
que "a nação espera, antes de mais na
da, que o órgão prove a improcedência 
de t o d a s as COrrUDCÕes ripniinriortrii: no . 
los 35 indigenistas demitidos nos últimos 
meses". A Funai, por outro lado, disse 
que já está .apurando as denúncias e, na 
próxima semana, divulgará documento 
que está sendo elaborado com base em 
pesquisas feitas em todos os departa
mentos do órgão. Enquanto isto, a Socie
dade Brasileira de Indigenistas (SBI) di
vulgou nota ontem dizendo que a Funai 
"coiitinua com sua política antiindigenis-
ta e já autorizou a empresa Euler Plane
jamento a abrir picadas do novo traçado 
da BR 364, que será o novo caminho para 
o extermínio dos últimos índios nambi-
quara".' 

JORNAL BA TARBE,4.7.80-PG.19 
MÃ~MÉNSAGEM DOS Povos In

dígenas ao papa João Paulo II" foi 
. divulgada ontem em Aracaju, pelo 

coordenador do Cimi. Ass inado 
por líderes de 26 tribos brasileiras 
e uma do Equador, o documento 
afirma: "Cristo teria duras pala
vras a dizer aos chefes deste País. 
E o senhor, que os católicos dizem 
que é o representante de Cristo, o 
que dirá? Nós, os índios ainda vi
vos, e em nome de todos os massa
crados por iniciativas particulares 
e oficiais, assinamos este docu
mento". 



íífcí 
-*—*- -

Pdü.O^p-15/iW 

Tribuna da Imprensa-HJ. 
04.07.80-PG.2 

índios têm agora a 
proieção do PT 

BRASÍLIA — O PT vai propor a 
convocação do superintendente da 
FU.\TA1, coronel Nobre da veiga, para 
depor no mis de agosto perante a co
missão do Interior da Câmara. A in
formação foi dada pelo deputado João 
Cunha CFT-SP) que esclareceu o mo
tivo da posição assumida por seu par
tido, vinte c um indigenistas que no 
mis passado dirigiram carta ao ml-
lUstro Mário Andreazza solicitando 
apuração de lu diferenteí denúncias 
contra Nobre da Veiga, acusando-o 
de corrupção e abuso de mordomias, 
íoram demitidos com base era artigo 
tía CLT relativo a "indisciplina". . 

O deputado João Cunha susten
tou que não é mais admissível que 
se continue a punir os denunciantes 

| sem a prévia investigação dos latos 
denunciados e esta será a principal 
base a ser arguida pelo PT para a 
convocação do superintendente -da 
FUMAI Entre os demitidos figuram 
funcionários com 12 anos de servi
ços prestados àquele órgão. Todos os 
atingidos pela punição do superin
tendente da FUNAI dirigiram carta 
aos presidentes áo Senado e Câmara 
reafirmando que a direção do órgão 
é incapaz de promover a defesa do 
íáiõio # prima Wf ft?6BEBgfíl •** 
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emi 
corrupção 

BRASÍLIA - O PT vai pro
por a convocação do supe-( 
rintendente da Funai, coro
nel Nobre da Veiga, para 
depor no mês de agosto 
perante a Comissão do In
terior da Câmara. A infor
mação foi dada pelo depu
tado João Cunha (PT-SP) 
que esclareceu o motivo da 
posição assumida por seu 
partido: 21 indigenistas que 
no mês passado dirigiram 
carta ao ministro Mário 
Andreazza solicitando a 
apuração de 18 diferentes 

denúncias contra Nobre da 
Veiga, acusando-o de cor
rupção e abuso de mordo
mias, foram demitidos com 
base em artigo da CLT rela
tivo a "indisciplina". 

O superintendente da Fu
nai, coronel Nobre da Vei
ga, solicitou ao líder do Go
verno na Câmara, Nelson 
Marchezan, que concorde 
com a iniciativa do PT, de 
convocá-lo à Comissão do 
Interior, em agosto, para 
falar sobre as demissões de 
funcionários no órgão. 

0 DIA,04.07.80-PG. 7 

Sociedade indígenisfa prchsfa 
confra "degola" injusta na FUNAI 
BRASÍLIA 'ACSi A 

Kunsti demitiu lM>m Ihox dar 
nenhum rtirHío a indeniza-
çfio) :i8 futu-iiin,'irios e n t r e 
lndit',onislas. antropólogos * 
médicos que atuavam em 
áreas Indígenas do lodo n 
Pais, por terem assinado um 
documento enviado há duas 
semanas ao Ministro rio Inte
rior, Mário Andri'a/./a, no 
qual era denunciada uma sé
rie de irregularidades ocorri: 
rias no órgão. 

E m nota distribuída em 
Brasília, a Sociedade Brasilei
ra de Indigenistas afirma 
que o Ministro do Ínterim-. 
'.ao invéTUe mandar apurar 
es denúncias .autoriza o pre
sidente da Funai a demitir 

' sumariamente os denuncian
tes da sociedade brasileira em 

husca da pacificação naeio-
na. . 

O documento ,,"e ;>;ovoeou 
as rii.-misvõcs acusava froc.tal 
mente a direção atual ria l'u-
nai e denunciava, secundo a 
nota distribuída em Brasília, 
• O desrespeito á to-idacão 
pertinente ás eonvinidades 
indígenas; o desprezo ao prin
cipio básico do exercício da 
tutela; a rorrupçào adminis 
trattva e malversação de ver
bas: a ocupação militar de 
áieas indígenas; o arrenda
mento de terras indígenas; os 
atos de repressão policial e 
ameaça de viva voz. aos ín
dios: o desrespeito ao traba
lho Indígena, impedindo a 
continuação de projetos cm 
execução e. direito natural de 
reunião». 

0 Liberal ,PA,03.07.80-PG. 4 

• Demissões na Funai 
são denunciadas por 
inoi n :ems as SB 

BRASÍLIA - A Funai demitiu 38 funcionários entre 
indigenistas, antropólogos e médicos oue atuavam em 
üeas indígenas de talo o IVs por terem a s s a d o um do
cumento enviado há duas semanas ao Ministro do Inte
rior, MâDS, Andreazza, no qual era denunciada uma sé
rie de irregularidades ocorridas no órgão. 

Em nota distribuída em Brasília a Sociedade Brasi
leira de Indigenistas afirma que o Ministro do Interior, 
"ao invés de mandar apurar as denúcias, autoriza o 
presidente do Funai a demitir sumariamente os denun
ciantes da sociedade brasileira em busca da pacificação 
nacional". 

O documento que provocou as demissões acusava 
frontalmente a direção atual da Funai e denunciava, se
gundo a nota distribuída ontem "o desres|x;ito a legislação 
pertinente as comunidades indígenas o desprezo ao 
princípio básico do exercício da tutela, a corrupção ad
ministrativa e malversação de verbas, a ocupação mili
tar de áreas indígenas, o arrendamento de terras indí
genas, os atos de repressão policial e ameaça de viva 
voz aos índios o desrespeito ao trabalho indígena, impe
dindo a continuação de projetos em execução e direito 
natural de reunião". 



Sociedade de\ indigenistas 
critica política da Funai 
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Brasília — O presidente da Sociedade Brasi
leira dos Indigenistas, José Porfirio de Carva
lho, responsabilizou o Ministro do Interior, Má
rio Andreazza, "pelos atos etnocidas decorren
tes da política indigenista adotada com a 
ocupação militar da Funai" e pela demissão de 
21 funcionários do órgão. "Nós lhe encaminha
mos uma carta relatando o que lá ocorria e a 
resposta foi a mais violenta possível" — disse o 
indigenista. 

À noite, o gabinete do Ministro distribuiu 
uma nota afirmando que trata-se de um proble
ma de ordem administrativa e interna da Funai 
e sobre a qual o Sr Andreazza não interfere. 
Informa que o presidente da Funai "tem pode-
res para adotar a decisão desta natureza" e que 
no tocante às diretrizes do Ministério do Inte
rior, o presidente do órgão, Coronel Nobre da 
Veiga, "continua a receber toda a confiança do 
Ministro Mário Andreazza." 

"Administradores de índios" 
O Conselho Indigenista Missionário e a As

sociação Nacional de Apoio ao índio (ANAI — 
seção DF) também distribuíram nota lembran
do que "de um só golpe, os Coronéis da Funai 
afastaram nada menos que 21 indigenistas, 
completando o total de 35 em menos de um 
mês. Com isso explicaram o que o próprio 
presidente do órgão declarou: "para adminis
trar a Funai não é preciso entender de índio. É 
preciso entender de administraçãQ, exclusiva

mente. Os administradores de índio se livraram 
por uma suposta justa causa dos que defende
ram o que devia ser a única justa causa da 
Funai: os índios". 

Os indigenistas demitidos, reunidos ontem, 
denunciaram que a Funai contratou seis fun
cionários do INCRA, com salários superiores a 
Cr$ 100 mil para promoverem a demarcação 
com os critérios de demarcar onde não houver 
brancos, "quando deveria ocorrer o contrário: o 
INCRA consultar a Funai sobre a existência de 
índios em áreas a serem colonizadas". 

Denunciaram, também, a adoção pela Fu
nai, desde que índios xavantes ocuparam a 
sede em Brasília, de um "passe de guerra" para 
que os índios possam sair de suas aldeias. Este 
passe é fornecido pelo delegado da Funai na 
região e só é concedido para apenas dois índios. 
O delegado da Funai em Manaus, Kazuto Ka-
zamoto, segundo os indigenistas, registrou co-
moíndios Munduruku, 45 invasores de suas 
terras, no posto índigenas de Coatá, no Médio 
Amazonas. 

Para o Padre Antônio Iasi, assessor do CIMI, 
as demissões representam" mais uma prova de 
inabilidade dos dirigentes da Funai e, mais do 
que isso, de desonestidade, porque, numa ad
ministração honesta, acusada como foi esta, 
abriria uma sindicância. "A experiência do 
passado mostra que sempre se pretende utilizar 
o vazio de Brasília, em recesso, para lançar 
pacotes como esse". V. 

PT quer convocar Coronel 
O superintendente da Funai, Coronel Nobre 

da Veiga, poderá ser convocado para depor na 
Comissão do Interior da Câmara em agosto, 
para explicar a demissão de 21 indigenistas que 
foram taxados de "indisciplinados" pela dire
ção do órgão governamental. No mês passado, 
os funcionários demitidos escreveram uma car
ta ao Ministro Mário Andreazza pedindo que 
fossem apuradas as denúncias de corrupção e 
abuso de mordomia que foram feitas contra a 
Funai. 

A convocação do Coronel Nobre da Veiga 

será solicitada pela liderança do PT, segundo 
informou, ontem, na Câmara, o Deputado pau
lista João Cunha. Na sua opinião, não é mais 
admissível que se continue a punir os denun
ciantes sem prévia investigação das denúncias. 

O Sr João Cunha afirmou, ainda, que os 
funcionários demitidos da Funai escreveram 
aos presidentes da Câmara e do Senado reafir
mando que a direção da superintendência do 
órgão é incapaz de promover a defesa do índio e 
sua ação é caracterizada pelo descumprimento 
das leis. •HM^HHI FUNAI 

•^$"09.0?. 60 
Por denunciarem, mais 21 
indigenistas demitidos 

Vinte e um indigenistas que, em 
meados do mês passado, enca
minharam ao ministro Mário An
dreazza, do Interior, uma carta 
solicitando a apuração de 18 
denúncias contra a direção da 
autarquia, foram demitidos ontem 
pelo presidente do órgão, coronel 
João Carlos Nobre da Veiga. A in
formação foi fornecida por vários 
dos funcionários demitidos, que 
acrescentaram constar de todas as 
portarias de exoneração a mesma 
base para a dispensa, o Artigo 482, 
letra H, da Consolidação das Leis 
do Trabalho, referente à "indis
ciplina". 

Conforme lembraram alguns 
dos funcionários demitidos da 
Funai, além da apuração de suas 
denúncias, "nos termos da Lei", 
na carta ao Ministro do Interior 
indicada como motivo da demissão 
pela Funai, além da apuraçãcjdas 
denúncias que faziam, eles soli
citavam que o órgão fosse ' ad
ministrado "por homens públicos 
de comprovada postura e expe
riência indigenista" e a reinte
gração de outros servidores de
mitidos e que pediram demissão, 
em solidariedade aos colegas afas
tados e protesto contra o que clas
sificam de "política antiindigehis-
ta" da direção da Funai. Segundo 
informou-se ontem, chega a 35 o 
número de indigenistas que foram 
afastados e se afastaram do órgão 

nos últimos 30 dias, em uma crise 
sem precedentes. Desse total, 10 
pediram demissão e 25 foram 
demitidos. A crise teve início com 
as demissões de dois chefes de pos
tos indígenas e um antropólogo, às 
quais se seguiram os pedidos de 
demissão de outros sete indigenis
tas, que acusaram o presidente da 
Funai de corrupção e mordomia, á 
eles juntando-se mais quatro fun
cionários, um deles, o chefe da 
Ajudância de Marabá, José Por-
ffrio de Carvalho, presidente da 
Sociedade Brasileira de Indigenis
tas, exonerado após solicitar a 
reintegração dos colegas e a 
apuração das denúncias feitas até 
então. Um dos mais antigos ser
vidores da Funai, cóm 12 anos de 
atividades, José Porfirio de Car
valho foi demitido com base no 
mesmo artigo da CLT invocado 
para as 21 demissões de ontem. 

Anteriormente às demissões dos 
autores da carta ao ministro Mário 
Andreazza, o presidefite da Funai 
adiantara que não abriria in
quérito para apurar as denúncias é 
que poderia demitir os denuncian
tes por indisciplina. Os 21 fun
cionários afirmavam na carta, que 
teve cópias encaminhadas aos 
presidentes do Senado e da Câ
mara Federal, serem os dirigen
tes da Funai "incapazes de 
promovei a defesa dos índios, 
desrespeitando o espírito das leis". 
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Resposta errada 

WJ 

• I 

A demissão sumária de 38 
funcionários da FUNAI, que 
criticaram, em documento 
enviado ao Ministro do In
terior, os atuais rumos de 
atuação, do órgão é um episódio 
que em nada dignifica a ad
ministração pública brasileira. 
Vê-se que a FUNAI — com o 
indispensável respaldo do 
próprio titular da pasta do In
terior, Mário Andreazza — 
considera-se acima do bem e do 
mal, refratária a criticas e 
imune a quaisquer tipos de 
denúncias, em que pesem a sua 

»gravidade e a qualidade dos 
denunciantes. Estimuia-se, de 
outra parte, com as demissões 
ora efetuadas, a omissão cúm
plice de todo o funcionalismo 
público ante quaisquer irre
gularidades observadas dentro 
das respectivas repartições, 
como se necessário fosse 
preservar o esprit de corps an
tes a cc?^r. de qvuloprar outra 
coisa. 

Note-se que o documento 
que originou as demissões foi 
encaminhado, no seu devido 
tempo, à autoridade competen
te na matéria, que é o Ministro 
do Interior. A imprensa dele só 
veio a ter conhecimento pela 
reação irada da cúpula da 
FUNAI, que ameaçou logo 
com as demissões que final
mente vieram a ser concre
tizadas na terça-feira. Não 
cabe, portanto, argumentar — 
como se válido fosse tal ar
gumento — que a divulgação 
pública de questões internas da 
FUNAI criou embaraços ou 
caracterizou indisciplina. 

O embaraço, aliás, está 

cr? ido a partir de agora, quan
do se sabe que os indigenistas, 
antropólogos e médicos que as
sinaram o documento nele 
denunciavam o desrespeito à 
legislação pertinente ás co
munidades indígenas, o des
prezo ao principio básico do 
exercido da tutela, a corrupção 
administrativa e a malversação 
de verbas, a ocupação militar 
de áreas indígenas, o arren
damento de terras indígenas, 
atos de repressão policial, e 
ameaças de viva voz aos índios 
e o desrespeito ao trabalho in
dígena. 

São, como se vê, denúncias 
extremamente sérias sobre a 
atuação da FUNAI, e mere
ciam uma resposta, exaustiva, 
que não deixasse dúvidas sobre 
sua falsidade ou anunciasse a 
punição dos culpados por este 
estado de coisas. Observe-se, a 
propósito, que os denuncian
tes, certamente terão levado 
em conta que sua iniciativa 
seria motivo de irritação para a 
cúpula da FUNAI. Mesmo as
sim eles não se refugiaram em 
cômodo anonimato e confiaram 
em que o Ministro do Interior 
t e r ia todo o in t e re s se em 
averiguar a veracidade das 
afirmações que faziam. Vê-se 
que isto não aconteceu. Pri
meiro, porque as demissões 
foram sumárias e sem maiores 
explicações. E depois porque 
não houve tempo, já que o 
documento foi entregue a es
cassas duas semanas, para a 
competen te apuração dos 
fatos, tal a extensão e a gra
vidade das denúncias. 

Fica, agora, a Nação à es
pera destas explicações. 
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PROTEÇÃO AS COMUNIDADES INDÍGENAS 

O ministro Mário Andres-z*., do Interior, determinou a criaçào 
de Grupo de Trabalho, conswu.-to por representantes da Fundação 
Nacional do índio, do Conselho de Segurança Nacional e do Serviço 
N iconal de Informações, com a finalidade de estudar e propor es
quema de proteção ás comunidades indígenas. Caberá á Fundação 
Nacional do Índio propocionar ao Grupo o apoio técnico e adminis
trativo que o grupo necessitar. 
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Coronel terá 
que explicar 

^ a§ demissões 
BRASll.lA — A demis<ã •> de 21 indiecnistas. da 

FU_N \J. pelo coronel João Not re da Veiga, nos ter
mos da CI.T, por indisciplina, face rs denuncias que 
os mesmos fizeram, de irregularidades, quanto aos 
índios, mordomias c corrupção no setor adminis
trativo, foi considerada pelo deputado João Cunha, 
do PT de São Paulo, como "mais uma agressão do 
Governo a lei", ra/ão pela qual vai convocar aquele 
superintendente para que explique seu gesto a Co
missão do Interior da C3mara. 

— São as duas faces da lei — diz João Cunha —, 
uma a serviço do Ciovcrno e a outra, disciplinando a 
sociedade. I'unc-sc o denunciante de corrupção, mas 
não se apuram as denúncias. Os-ialiivitisw,, muitos I 
deles- com largos anosde serviçoaoMmistérjodoln- I 
tCTjor, são colocados na rua, por terem assumido a I 
dignidade e o risco de protocolarem, perante o 
Ministério, e.xposicão das irregularidades que têm j 
presenciado. 

Conforme o deputado paulista, "a resposta foi a 
demissão sumária". 

— Evidentemente, esse tipo de comportamento, 
por parte da administração, não é a melhor conduta, 
nem tampouco enriquece os valores éticos que devem 
evistir no relacionamento da administração com seus 
funcionários e de todos com a opinião publica. Essa 
posição incentiva a corrupção, perpetuando im-
punidades, decorrentes das imunidades garantidas 
pelas chefias. 

ÍL 

Fiíwfai rtamifô fíVK>ri\ 

ímtiKidtai liTfis^lsriããdâS 
BRASÍLIA — A Ftvnaj demitiu 

38 funcionários entre hKitecnistas, 
antropólogos c médicos que atua
vam cm arcas indígenas de todo o 
Pais por lerem assinado um do
cumento enviado há duas semanal 
ao ministro do Interior, Mário Au-
dreazza. no qual era denunciada 
uma sírio de irregularidades ocor
ridas no ór;/áo. 

Em nota distribuída cm Brasí
lia a Sociedade Brasileira de Indí-
genlstas afinna que o ministro cio 
Interior, "ao invés de mandar apu
rar as denúncias, autoriza o presi
dente do 1'ur.ai a derciür sumaria
mente os denunciantes da Sociedade 
Brasileira em busca da pacificação 
nncional". 

O documento que provocou us 
demissões acusava fronlalmentc a 
direção atual da Funal c denuncia
va, segundo a nota distribuída "o 
desrespeito à lcrrislaef>o pertinente 
às comunidades indígenas;' o des
prezo ao principio básico cio exercí
cio da tutela: a corrupção adminis
trativa c malversação de verbas; e. 
ocupação militar de áreas Indíge
nas; o arrendamento de terras Indí
genas; os atos cie repressão policial 
e ameaça de viva voz aos índios; o 
desrespeito ao trabalho Indígena, 
impedindo-u continuarão de proje
tos em execução c direito natural de 
reunião". 
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. . .. wMptfm 
de indigenistas agride. 

Para CIMI, demissões 
- . T I "B 

provam desonestidade 
'•f. mais unia prova de inabi- fizeram suas críticas a cie e Foram 

Cidade, mais que isso, de desones- demitidos pela Funai... E até hoje 
tid de. porque uma administração os assassinos dos Guajajara e de 

honesta, acusada como o foi essa 
abriria sindicância", disse or.tem, 
em Brasília, o assessor do Con
selho Indigcnista Missionário, 
padre Antônio lasi. sobre a demis
são pela Fundação Nacional d<-
índio, anteontem, dos 21 indi
genistas que em carta ao ministro 
Mario Andrcazza, do Interior, 
solicitaram a apuração das denún
cias feitai contra a direção do ór
gão. Ao mesmo tempo, o Cimi 
divulgara nota solidarizando-se 
com os 35 funcionários que nos úl
timos 30 dias foram demitidos e 
pediram demissão da Funai e 
exigindo o imediato afastamento 
dos dirigentes da autarquia. Em 
Outra nota, a Associação Nacional 
de Apoio ao índio — Anai - do 

outros úidios mortos depois, con
tinuam impunes". 

A N«'TA DO CIMI 
(, trecho inicial da contundente 

nota da CIMI, é o seguinte: 
"Nu sua campanha de certo t 

uniquilamento dos povos indí
genas, u Funai. liderada por um 
grupo Je coronéis, investe agora 
contra os próprios indigenistas. Os 
funcionários, que ninda insistem 
defendendo u cuusu indígena den
tro dos diversos departamentos do 
órgão, estilo sendo objeto de uma 
verdadeira campanha de pressões, 
ameaças e demissões. Os coronéis 
da Funai acionam O instrumento 
<;/<(• mais conhecem e dominam: a 
repressão. Demitem siimuriamen-

A demissão de 21 indigenistas 
da Funai, pelo coronel João Nobre 
da Veiga, nos termos da CLT, por 
indisciplina (denuncias que eles 

•fizeram de irregularidades no trato 
com os índios, mordomias e cor
rupção -no setor administrativo). 
foi considerada pelo deputado 
João Cunha, do PT de São Paulo, 
como "mais uma agressão do 
Governo à lei", razão pela qual vai 
convocar aquele superintendente 
para que explique seu gesto à 
Comissão do Interior da Câmara. 

— São as duas faces da lei - diz 
João Cunha —. uma a serviço do 
Governo c a outra disciplinando a 
sociedade. Pune-se o denunciante 
de corrupção, mas não se apuram 
as denúncias. Os indigenistas, 
muitos deles, com largos anos de 

de Apoio ao índio — Anai - uo »«-i— -
Distrito Federal, exigiu "um es- " ' Juncionários que dedicaram 

J-.. j..r,.-,„- anos e anos ao trabalho indige kclarecimento público das denún 
Jcias feitas pelos indigenistas 

punidos", os últimos 21 por indis-
ciplina, com base no Artigo 482, 
letra H. da Consolidação das Leis 
do Trabalho, que prevê dispensa 
por justa causa, segundo infor
mou-se ontem. 

Lembrou o assessor do Cimi, 
. "por muito menos, uma denúncia 

contra a funcionária Cecília Cam
pos, sua irmã, o primeiro presi
dente da Funai mandou abrir sin-
<?'t<-*ncia e acabou por deixar o 
cargo". Após enfatizar que entre 
a? denúncias contra O at 1 
presidente do órgão "figura um 
caso de corrupção lesiva ao pa
trimônio indígena", ele concluiu 
que "estão jogando a causa do ín
dio por terra". 

O presidente da Sociedade 
Brasileira de Indigenistas, José 
Porfírio de Carvalho, o quarto 
funcionário a ser demitido da 
Funai, disse ontem, também, que 
"no começo da crise, a SBI man
dou uma nota oficial ao presidente 
da Funai, coronel João Carlos 
Nobre da Veiga, pedir.do a 
apuração de responsabilidades 
pelo assassinato de dois índios 
Guajajara, doMa.-anhão, mortos a 
26 de fevereio pó»» soldados da 
Polícia Militar e fazendeiros. „„._, 
Nobre da Veiga di',se que não ,,.,„ /„ ) t/, 
queria mais "Inlhetinhos". Diante ,l,cisão i. 
disso, a SBI passou a publicar suas 
denúncias nos jornais. O ministro 
Mário Andréaz/a, eRi uma en
trevista, disse que sç houvesse 
cruieas a fazer à Funai que se 

anos e anos uo trabalho indigenis-
Ia. em nome de uma suposta dis
ciplina e cega subordinação aos 
incompetentes. Na presente crise, 
quando apelam à disciplinu cega. 
oi coronéis buscam apenas desviar 
os olhos da opinião pública sobre 
OS gravíssimas denúncias lançadas 
à consciência nacional e inter
nacional pelos antropólogos e fun
cionemos demitidos ". 

Eis. outro trecho: 
Por mais que os coronéis te

nham agitado a Lei da Segurança 
M.!.•;>,mil nobre a cabeça dos in
digenistas. não conseguiram OtttfT 
u desejada capitule :ão... 

críticas a ta/er a ru.im >̂ û  ^- miM»'» •• 
fizesse a ele. Os ^1 indigenistas nafta o documento. 

serviço ao Ministério do Interior, 
são colocados na rua por lerem as
sumido a dignidade c o risco de 
protocolarem, perante o Minis
tério, exposição das irregulari
dades que têm presenciado. 

Conforme o deputado paulista, 
"a resposta foi g demissão su
mária". 

— Evidentemente, esse tipo de 
comportamento, por parte da ad
ministração, não é a melhor con
duta, nem tão pouco enriquece os 
valores éticos que devem existir no 
relacionamento da administração 
com seus funcionários e de todos 
com a opinião pública. Essa 
posição incentiva a corrupção, 
perpetuando impunidades de
correntes das imunidades garan
tidas pelas chefias. 

NOTA DO MINTER 

Sobre o ato do Presidente da 
Funai João Carlos Nobre da 
Veiga, demitindo 21 funcionários 
do órgão que há três semanas 
protocolaram um carta ao Minis
tro Mário Andreuzza sugerindo 
mudanças nu política indigenisui e 
na cúpula da FUNAI. o Gabinete 
do Ministro do Interior distrihiu 
nota afirmando tratar-se de um 
prohiema de ordem, administrativa 
e interna da Fundação Nacional 
do índio, solire o qual o Ministro 
não interfere. Acrescenta a nota 
que o Presidente da FUNAI • 
dirigente de um órgão do governo • 

' ws pura adotar uma 
decisão dessa natureza. "No 
tocante às diretrizes do Ministério 
do Interior e à execução da Po
lítica indigcnista, ele continua u 
merecer toda a conjiancu do 
Ministro Mário Andreuzza" Ji-
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Indigenistas 
pedem o apoio 
dos advogados 

Os vinte e um indigenistas demitidos 
no começo desta semana, da FUNAI 
solicitaram ontem o apoio do presidente da 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-
DF i , Maurício Corrêa, contra a atitude 
daquela fundação e encaminharam tam
bém documento onde narram a situação do 
trabalho por eles desenvolvido e o desres
peito do órgão aos princípios e à tradição 
legada pelo marechal Rondon. O presiden
te da OAB comprometeu-se a assumir a 
defesa depois QU€ tomar conhecimento Ho 

Os funcionários foram alastados de 
seus cargos com base no artigo -182, letra 
h . . da Consolidação das Leis do Tra
balho, que prescreve -justa causa oor in
subordinação". A demissão foi assinada 

j pelo presidente da FUNAI , coronel Nobre 
da Veiga.depois que estes indigenistas en
caminharam ao ministro do Ir.terior, 
Mário Andreazza, uma carta protestando 
contra a demissão de três colegas. 

Na carta , que foi enviada ao ministro 
do Interior ,ao presidente do Senado, Luiz 
Vianna Filho, e ao presidente da Câmara 
dos Deputados, Flávio Marcilio, os fun
cionários acentuam o compromisso his
tórico do indigenismo brasileiro com a 
sobrevivência física e cultural dos povos 
indígenas. 

Segundo eles, cabe ao Es tado, ao 
Governo e à Nação a responsabilidade pela 
tutela, assistência e proteção aos grupos 
indígenas através da demarcação e ma
nutenção de suas terras, ao respeito à sua 
diversidade sócio-eultural e a todos os 
meios e medidas que impeçam seu exter
mínio físico. 

No entanto estes objetivos não vêm 
sendo cumpridos pela F U N A I . Eles des
tacam os seguintes fatos: o acordo entre o 
Ministério do Interior e o fiovcrno do Rio 
Grande do Sul, descaracterizando a 
F ^ N A I como órgão competente para 
exercer a tutela e passando a ser apenas 
mero colaborador de trabalho; a ocupação 
militar do posto indígena Boca cio Acre; o 
descaso da agência tutelar em rc ação aos 
crimes ocorridos contra os Kaingang de 
Nonai, Mangueirinha. Xavantes e 
Guajajarí, de Barra do Corda , enire outras 
tribos; o não reconhecimento acs Nam-
biquara dos direitos de demarcação garan
tidos pela Constituição e pelo Estatuto do 

, índio; e a construção da rodovia entre 
I Mnués e Itaituba, que cortará a reserva 
\ dos índios Sateré, em demarcação. 

Para mudar esta situação.os indigenis
tus reivindicam que n administração cia 

j FUNAI deve ser feita por homens 
' públicos comprovada mente interessados 

noa índios. 
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. Demitidos da Funai 
fazem denúncias 

Da Sucursal 
e das Ag£n:ios 

Os 21 Indigenistas demitidos da Funai denun
ciaram, ontem em Brasília que os 200 mil Índios 
brasileiros estão confinaóos em suas reservas, 
pois delas só podem sair com salvo-conduto ex
pedido pelas delegacias regionais do órgão. 

Falando em nome da Sociedade lírasilelr- se 
Indigenistas, a qual pertencem, também denun
ciaram que 45 invasores do Posto Indígena Coatá 
(PA) receberam um "registro de índio", poden 
do permanecer na ãrea, o que poderá causar 
conflitos. 

O Conselho Indigenista Missionário (Cimi) c a 
Associarão Nacional de Apoio ao índio (Anai) 
distribuíram, ontem, notas de repúdio sobre as 
demissões da Funai. A nota ún Cimi afirma que 
tais fatos assemelham-se a uma operação de 
"cerco e aniquilamento aos povos indígenas, que 
agora investe contra os funcionários que ainda 
insistem em defender os índios. Por mais que os 
coronéis tenham agitado a 'Lei de Segurança 
Nacional sobre a cabeça dos indigenistas, náo 
conseguirão obter a desejada capitulação. Os 
coronéis da Funai acionam o instrumento que 
mais conhecem e dominam: a repressão". 

Em sua nota, a Anai acusa a administração do 
coronel Nobre da Veiga de responsável pela 
crise completada agora com "38 desligamentos 
sumários entre os mais experientes e concei
tuados indigenistas brasileiros". 

As duas entidades manifestaram solidarie
dade aos funcionários demitidos pela Funai. 

O Ministério do Interior, por sua vez. afirmou 
que o coronel Noore da Veiea ainda tpm n annin 
üo ministre Andreazza. 

NOPERU 
Em Lima, os bispos da região amazônica do 

Peru divulgaram ontem uma pastoral denun
ciando que os indígenas tiesse pais estão senão 
despojados de seus recursos e. desse modo, con
denados a "uma vida de insegurança, angústia e 
pobreza". Na Amazônia peruana subsistem 
cerca de sessenta comunidades de camponeses 
Indígenas, totalizando 250 mil pessoas, das se-
tecentas tribos que habitavam a região no século 
16. 
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Andreazza apoia as 
d emigs 

Da sucursal de 
BRASÍLIA 

, O gabinete do ministro do Inte
rior, Mário Andreazza, divulgou on
tem, nota oficial sobre a demissão 
dos 21 funcionários afastados pelo 
presidente da Funai, Nobre da Vei
ga, por " jyta causa", depois de 
terem ener .nlnhado documento ao 
ministro denunciando distorções 
no trabalho do órgão. "Trata-se de 
um problema de oídem administra
tiva, di2. a nota, sobre o qual não 
interferirá o ministro do Interior". 
A nota acentua, ainda, que no to
cante ao cumprimento das diretri
zes do Ministério do Interior e exe
cução ria política indigenista, o co
ronel Nobre da Veiga "continua s 
merecer toda a confiança do minis
tro Mário Andreazza". 

Ontem, os indigen* ..tas demiti
dos, que agora u&o 35 (juntando-se 
cs casos registrados nas últimas 
semanas), voltaram a acusar a 
atual administração da Funai de 
desrespeitar o Estatuto do índio. O 
Presidente da Associação Brasilei
ra de Indigenismo — também demi
tido, José Pcríírío, afirmou çue, ao 

dreazza passou a ser cúmplice dos 
crimes que vem sendo cometidos 
pela Funai. 

"Fomos injustamente acusa
dos de insubordinação, afirmou o 
indigenista, pois apenas decidimos 
encaminhar o documento ao minis
tro depois de ele próprio ter decla
rado que assumia toda a responsa
bilidade pelos rumos da política 
indigenista brasileira. Logo, a ele 
caberia investigar as denúncias que 
fazíamos. No entanto, de forma ar
bitrária, fomos demitidos por indis
ciplina. Antes, havíamos tentado 
entregar documentos semelhantes 
ao coronel Nobre da Veiga, mas ele 
aíirmou, por diversas vezes, que 

ões na Funai 
'não aceitava bilhetinhos de funcio
nários." 

Os ex-funcionários fizeram, 
também, novas denúncias contra a 
Funai, entre elas a de que os Índios, 
de agora em diante, só poderão sair 
de suas reservas mediante autoriza
ção especial do órgão. Esta autori
zação é chamada pelos indigenistas 
de "passe de guerra", já que os 
índios, segundo eles, estão em guer
ra contra a atual administração da 
Funai. 

Eles denunciaram, ainda, irre
gularidades que estão sendo co-
mentidas pelas delegacias da Fu
nai, entre elas o registro em cartó
rio de 45 crianças não índias como 
indígenas do grupo Mundurucu, na 
área do PI Guatá, no Estado do 
Amazonas. Segundo os indigenis
tas, os Índios que exploram a casta
nha, com exceção dos Gaviões do 
Pará, continuam desenvolvendo 
um trabalho escravo, como come
dores de castanha, em suas pró
prias terras. 
CIMI 

Em apoio aos ex-funcionários, 
o Conselho Indigenista Missionário 
divulgou nota, ontem, pedindo c 
imeHiatr» Rínsraníento dos atuata 

eles como 'admmiiitradorss Ge ín
dios", para que a sua atuação "DSO 
venha causar ainda maiores prejuí
zos aos povor indígenas". 

"Na sua ca,' panha de cerco e 
aniquilamento dos povos indíge
nas, diz a nota, a Funai, liderada 
por um grupo de coronéis, investe 
agora contra os próprios indigenis
tas. Os funcionários que ainda in
sistem defendendo a causa indíge
na dentro dos civersos departa
mentos do órgão estão sendo obje
to de uma verdadeira campanha de 
pressões, ameaças e demissões. Os 
coronéis da Funai estão tentando 
desviar os olhos cia opinião pública 
das gravíssimas denúncias lança
das por estes indigenistas." 
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Sociedade de indigenistas 
critica política da Funai 

Brasília — O presidente da Sociedade Brasi
leira dos Indigenistas, José Porílrio de Carva
lho, responsabilizou o Ministro do Interior, Má
rio Andrearaa, "pelos atos etnocicias decorren
tes da política lndigenista adotada com a 
ocupação militar da Funai" e pela demissão üe 
21 funcionários do órgão. "Nós lhe encaminha
mos uma carta relatando o que lá ocorria e a 
resposta foi a mais violenta possível" — disse o 
indigente ta. 

À noite, o gabinete do Ministro distribuiu 
uma nota afirmando que trata-se de urn proble
ma de ordem administrativa e interna da Funai 
e sobre a qual o Sr Andrcaraa não interfere. 
Informa que o presidente da Funai 'tem pode-
res para adotar a decisão desta natureza'' e que 
no tocante às diretrizes do Ministério do Inte
rior, o presidente do órgão, Coronel Nobre da 
Veiga, "continua a receber toda a confiança do 
Ministro Mario Andreazza." 

"Administradores de índios" 
O Conselho Indigenista Missionário e a As

sociação Nacional de Apoio ao Índio ( AN Al — 
seção DF) também distribuíram nota lembran
do que "de urn só golpe, os Coronéis da Funai 
afastaram nada menos que 21 indigenistas, 
completando o total de 3b em menos de um 
mès. Com isso explicaram o que o próprio 
presidente do órgão declarou: "para adminis
trar a Funai não é preciso entender de índio. H 
preciso entender de administração, exclusiva-

O superintendente da Frnai. Coronel Nobre 
da Veiga, poderá ser convocado para depor na 
Comissão do Interior da Câmara em agosto. 
para explicar a demissão de 21 indigenistas que 
foram taxados de "indisciplinados" pela dire
ção do órgão governamental. No mês passado, 
os funcionários demitidos escreveram uma car
ta ao Ministro Mário Andreazza pedindo que 
fossem apuradas as denuncias de corrupção e 
abuso de mordomia que foiain feitas contra a 
Funai. 

A convocação do Coronel Nobre da Veiga 

mente. Os administrado.»? d» índio u i:\raram 
por uma suposta justa causa dos que deiende-
ram o que devia ser a única justa causa da 
Funai: os ír.dlcs". 

Os Indigenistas demitidos, reunidos ontem, 
denunciaram que a Funai contratou seis fun
cionários do INCRA. com salários supe iores a 
Cr$ 100 mil para promoverem a demarcação 
eo.n os critérios de demarcar onde nao houver 
brancos, "quando deveria ocorrer o contrário: o 
INCRA consultar a Funai sobre a existência de 
índios ern áreas a serem colonizada.'»". 

Denunciaram, também, a adoção pela Fu-
nal, desde que incuos xavantes ocuparam * 
sede em Brasília, de um "passe de guerra" para 
que os índios possam sair de suas aldeias. Este 
passe é fornecido pelo delegado da Funai na 
região e só é concedido para apenas dois índios. 
O delegado da Funai em Manaus, Kazuto Ka-
zamoto, segundo os indigenistas, registrou co-
moíndios Munduruku, 45 invasores de suas 
terras, no posto indígenas de Coatá. no Médio 
Amazonas. 

Para o Padre Antônio Iasi. assessor do CIMI, 
as demissões representam" mais uma prova de 
inabilidade des dirigentes da Funai e, mais do 
que isso. de desonestidade, porque, numa ad
ministração honesta, acusada como foi esta, 
abriria uma sindicância. "A experiência do 
passado mostra que sempre se pretende utilizar 
o vazio de Brasília, em recesso, para lançar 
pacotes como esse". 

será solicitada pela liderança do PT, segundo 
informou, ontem, vi Câmara, o Deputado pau
lista João Cunha. Na sua opinião, não é mais 
admissível que se continue a punir os denun
ciantes sem previa investigação das denuncias. 

O 3r João Cunha afirmou, ainda, que os 
funcionários demitidos da Funai escreveram 
aos presidentes da Câmara e do Senado reafir
mando que a direção da suiierintendencia do 
órgão é incapaz de promover a defesa do índio e 
sua ação e'caracterizada pelo descumprimanto 
das leis. 

PT quer convocar Coronel 

file://i:/raram
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JORNAL DO BRASIl 
02 .07 .80-PC.6 

Funai demite 21 
\ funcionários por 
i insubordinação 

Braslll» — Com base ro artigo 482, letra h da Consolida
ção óu Leis do Trabalhe — "justa causa por lnsubordina-
ç?o -• a Fundação Nacional do índio demitiu ontem 21 
furic:o;iários. o presidente da Funai, Coronel Nobre da 
Veiga, tomou esta atitude depois que estes indlgenistas, em 
soüüarlidade a três outros cor gas demitidos, enviaram 
cana ao Ministro do Interior chamando a direção do órgào 
tií incompetente. 

Estes lndigenistas, todos com cinco, oito e até 15 anos de 
trabalho no órgão — entre eles há antropólogos, sertanlstas. 
educadores e ura médico—jã esperavam a demissão, desde 

•

o que o Coronel Ivan Zanoni, Diretor do Departamento 
lera) tie Projetos Comunitários, lançou ameaça de enqua
dra-los na Lei de Segurança Nacional. Com a visita do Papa, 
eles aproveitaram para denunciar o fato aos corresponden
tes estrangeiros. 

Crifce 

Desde que, há dois meses, quando estes indlgenistas 
criaram a Bc-iedade Brasileira dos lndigenistas, não reco
nhecida pela Funai, e denunciaram a müitarizaçáo do 
órgào. a crise interna começou a aumentar. Contribuiu, 
tanibém. a intensa movimentação de índios em Brasüia, os 
cuais pediram o afastamento dos militares em cargos de 
direção no órgão. Muitos destes funcionários demitidos 
ontem trabalhavam com estes índios e a Funai os acusou de 
estarem inciianao-os. 

Na carta entregue ao Sr Mário Aiidreazza, ao presla^utc-
do Senado, Lu;s Viana, e ao presidente da Câmara, Flávio 
MarcüiO. os indlgenistas afirmam que a atual direção da 
Fuçai não observa os princípios firmados por Rondon, e 
enumeram uma série de fatos que comprovam isto. 

Condenam os projetos de "estadulizaçào" através dos 
quais a Funai entrega sua responsabilidade de tutela aos 
Governos estaduais. Mencionam a presença de tropas de 
choque quando os índios foram à Brasília pedir a demissão 
do Coronel Nobre da Veiga, como também a repressão 

rTolicial em postos indígenas e o descaso do órgão em apurar 
a responsabilidade pela morte de índios kaingang, guajaja-
ra, ücuna, apurina e pankararé. 

FOLHA DE S.PAULO 
02 .07 .80 -PG.? 

Funci exonera 
21 funcionários 

BRASÍLIA (Sucursal) — A 
Funai demitiu ontem 21 fun
cionários — entre os quais an
tropólogos, sertanistas e edu
cadores — que semanas atrás 
haviam escrito uma carta ao 
ministro Mário Andreazza su
gerindo muda-iças na política in-
digenista. 

A carta denunciava o novo sis
tema de demarcação de terras, 
que atenderia "apenas aos in
teresses das empresas". Os 
demitidos tinham proposto que a 
Funai fosse administrada por 
"lndigenistas ou pessoas capa
zes". Desde que assumiu a 
presidência da entidade, há seis 
meses, o coronel Nobre da 
Veiga já demitiu 37 funcio
nários. 

Ontem mesmo os 21 demitidos 
distribuiram nota acusando o 
ministro Andreazza de "cúm
plice e responsável pelos crimes 
denunciados, deixando clara a 
Intenção genocidada atual políti
ca Indigenista brasileira". 

O GIOBQ^cOT^O-PG.Ç 

Funai demite 
quem protesta 

j—BRASÍLIA (O GLOBO) —A Funda
ção Nacional do índio (Funai) demi
tiu ontem os 21 funcionários que assi
naram um documento enviado ac mi
nistro do Interior, Mário Andreazza, 
há três semanas, solicitando a instau-

_ ração de uma comissão de inquérito 
«. para apurar corrupção dentro do ór-
^gão. 

<• -• O número de demitidos per justa 
^çausa (insubordinação) pela Funai, 

baseada no artigo 482 da Consolidação 
„das Leis do Trabalho (CLT), chegou a 

34 no mês de junho. 



O POPULAR 
GOIÂNIA - GOIÁS 

T ^ ' > « w 

Paginas y 

5 # I-
PJU.tf p.Ji/W1 

Tf? 

É 
Mi 

F cbmí?'3 
^'«c/ 

n 
rfJL aos 

"!' maigenistas 
Com base no Ar.igo 482, letra 

H, da Consolidação dos Leis do 
Trabalho — "justa CPJSH por insu
bordinação". — a Fundação Nacio
nal do índio demitiu ontqm 21 fun
cionários, O presidente da Funaf, 
coronel Nobre do Veiga, tornou es
ta atitude depois que estes índio,©* 
nistas, em solidariedade a trós ou
tros colegas demitidos, erivlsram 
« ' n ' t •• « .** M i r « i r t ^ A /~"*> I n |- n c i ^ \ »" >» t» »--» 
V y* • • < * ** *-' »» fc* v# W *•* v M i %\J* *%»i » J i • • • 

mando a 3íreçao"dÓ"ó'rgaõ' de in
competente. 

• Esses incügenístas, todos com 
cinco, oito e até 15 anos trabalhan
do no órgáo — entre eles nó an
tropólogos, sertanistos, educado
res e um médico — já esperavam a 
demissão, desde que o coronel 
Ivan Zanoni, diretor do Departa
mento Geral de Projetos Comu
nitários, lançou ameaça de 
enquadrá-los na Lei de Segurança 
Nacional. 

1 
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JORNAL DE BRASÍLIA,02.07.80 

i a PG. 
''Funai demite 

Mais 2] funcionários 
' foram demit idos pela F u n a i , 
' incluindo-se an t ropólogos , 

educadores e ind igen is tas , 
' a sua maioria possu indo 

larga experiência na causa 
indígena. 

„ A s d e m i s s õ e s foram 
' ado tadas pelo órgão como 

represália a en t rega de um 
documento ao,Ministér io do 
interior, onde os pun idos 

' enumeravam'dezoif o denúnc ias 
', contra a a tua l politica da 

Funai (Página 2) 

CORREIO BRAZILIENSE 

02.07.80-PG.05 

WSJNM 
• F o r 
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aenimeiareiJi. suais «i 
indigenist&s 

Vinte e uni indigenistas que, em 
meados do mês passado, enca
minharam ao ministro Mário An-
rirea77a. rio Iníprio"- u m a rartn 
scho.ando a apuração de 18 
denúncias contra a direção da 
autarquia, foram demitidos ontem 
pelo presidente do órgão, coronel 
João Carlos Nobre da Veiga. \ in
formação foi fornecida por vários 

• dos funcionários demitidos, que 
acrescentaram constar de todas as 
portai ias de exoneração a mesma 
base para a dispensa, o Artigo 482, 
letra H, da Consolidação das Lçis 
do Trabalho, referente à "indis
ciplina". 

Conforme lembraram . alguns 
^ d o s funcionários 'demitidos da 
(r Funai. além da apuração de suas 

denúncias, "nos termos da Lei", 
na carta ao Ministro do Interior 
indicada como motivo da demissão 
pela Funai, além da apuração, das 
denúncias que faziam, cies soli
citavam que o órgão fosse ' ad
ministrado "por homens públicos 
de comprovada postura e expe
riência indlgenista" e a reinte
gração de outros servidores de
mitidos e que pediram demissão, 
em solidariedade aos colegas afas
tados e protesto contra o que clas
sificam de "política antiindlgcnis-
ta" da direção da Funai. Segundo 
informou-se ontem, chega a 35 o 
número de indigenistas que foram 
afastados e se afastaram do órgão 

emitidos 
nos últimos 30 dias, em uma crise 
sem prrcedcntes. Desse total, 10 
pediram demissão e 26 foram 
demitidos. A crise teve inicio com 
as demissões de dois chefes de pos
tos indígenas e um antropólogo, às 
quais se seguiram os pedidos de 
demissão de outros sete indigenis
tas, que acusaram o presidente da 
Funai de corrupção e mordomia, a 
eles juntando-se mais quatro fun
cionários, um deles, o chefe da 
Ajudáncia de Marabá, José Por-
lYrio de Carvalho, presidente da 
Sociedade Brasileira de Indigenis
tas. exonerado ap& solicitar a 
reintegração dos colegas e a 
apuração das denúncias feitas até 
então. Um dos mais antigos ser
vidores da Funai, com 12 anos de 
atividades, José Porífrio de Car
valho foi demitido com base no 
mesmo artigo da CLT invocado 
para as 21 demissões de ontem. 

Anteriorrtiente às demissões dos 
autores da carta ao ministro Mário 
Andreazza, o presidente da Funai 
adiantara que não abriria in
quérito para apurar as denúncias e 
que poderia demitit os denuncian
tes por indisciplina. Os 21 fun
cionários afirmavam na carta, que 
teve cópias encaminhadas aos-
presidentes do Senado e da Câ
mara Federal, serem os dirigen
tes da Punai "incapazes de 
promovei a defesa dos índios, 
desrespeitando o espírito das leis",' 

JORNAL BE BRASrLlA,02.07.80-pG.02 

demitidos servidores 
que criticaram Funai 
Baseando-se no artigo .182 da CLT a presidência da 

Funai demitiu ontem 21 funcionários que há três se
manas protocolaram uma carta no Ministério do in
terior denunciando em 18 itens os atuais rumos dá 
politica indigenista brasileira. Entre os demitidos en
contram-se antropólogos, educadores e indigenistas, ã 
grande maioria servindo a Funai há mais de cinco anos 
e com larga experiência junto às comunidades indi,-
genas. 

A crise de demissões teve inicio em mr.io quando á 
Funai começou a afastar de suas áreas c e trabalho aí-
guns funcionários alegando que eles vinham « insuflan
do» os índios. Os primeiros afastados foram Gdenir 
Pinto de Oliveira, ser tanis ta . chefe da Ajudáncia de 
Barra do Garça (MT) que conta com total apoio das 
comunidades xavantes . Depois foi afastado o indigenis
ta Ronaldo de Oliveira, chefe dos postos indígenas-
Apurinã. 

Colocados à disposição da administração em Brasília 
estes funcionários pediram demissão em solidariedade a 
três outros servidores do órgão demitido : sumariamen
te (Rafael Bastos , antropólogo, José Carlos Meireles c 
Antônio Luis Macedo, indigenistas) . O movimento de 
demissões atingiu mais oito servidores n o presidente da 
Sociedade Brasileira de Indigenistas, Porfírio Carvalho 
que ao ser demitido por indisciplina afirmou que « a 
F'unai deve ser dirigida por pessoas competentes e não 
por desempregados da repressão» . , , 

Diante destes acontecimentos os indigenistas 
elaboraram um documento acusando a Funai de traçar 
uma política antiindio que foge ao indigenismo d° P.on-

informa o documento .éa falta de apoio às comunidades 
e desrespeito ao Es ta tu to do Índio, principalmente na 
questão de tenras pois, seguindo uma orientação su
perior, a Funai não mais demarca terras que atendam 
aos interesses indígenas e sim aos interesses das granr 
des empresas e do desenvolvimento. 

A partir do momento em que o documento foi en
caminhado ao ministro Andreazza os signatários co
meçaram a sofrer pressões e ameaças por parte dá 
diretoria da Funai . As ameaças iam desde demissão, 
ocorrida ontem, até o enquadramento na Lei de Se
gurança Nacional. 

Ontem os demitidos distribuíram nota de protesto 
afirmando que: «O ministro do Interior ao invés de 
mandar apurar as denúncias autoriza o presidente da 
Funai a demitir sumariamente os denunciantes, num 
ato arbitrário que contraria os anseios permanentes da 
sociedade brasileira na busca da pacificação nacional. 
Esta medida torna o ministro cúmplice c responsável 
pelos crimes denunciados, deixando ciara a intenção 
genocida da atual politica indigenista brasileira» . 
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PORTARIA ,N».i^J!)p de íí de M^Á de 19.1£ 

u O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO, no uso 

dos atribuições que lhe conferem os Estatutos, c tondo jÈtà VÍCta 0 t[VC COnS 

ta do Ofício S/N»/80i de 02.00.80, 

RESOLVE: 

Disnenâár', õí ;>cüdo, .cUlT-Io no; 

soai <!e,';tn INfttí&éSo* 

«fOftO CARLOS líOWríAiViSIG GA 
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PORTARIA N s f K / P , de (( de 'M^Sà. de 19 j!± 

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO, no uso 
das atribuições que lhe conferem os Estatutos, o t e n d o em v i s t a O q u e c o m 

ta do Requerimento S/N9 da 0 6 . 0 6 . 8 0 , 

RESOLVE: 

Dispensar, Q pedido, OTACÍLIO At 

MBIDA JÚNIOR do emprego <*« Auxiliar Adnlnlítrtttivo "D", do 

Quadro da Pessoal desta Fundação* 

<^-jèm 
joKp/CAntos K0BHB> DA CA 

PRESIDEHTE 

• 
P I I. \ I 

( ' • . * . 

•• • S£. ( 

:;AC; 

K o/i 
... êl %c 

M00: 1JB Blooo SoxS V I M 

iCL/DP 
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M I N I S T É R I O D O I N T E R I O R 

F U N D A Ç Ã O N A C I O N A L DO Í N D I O 
F U N A I 

wu.o?fpj^a*H 

PORTARIA N.° « f f i / y de . ^ de W q f t Q de 197 fo 

0 PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO, no uso 
de suas atribuições que lhe confere os Estatutos, _ -. . 

v ^ c tenoo em 
vista o que consta do Oficio S/N9 de 02.06.60, 

RESOLVE: 
i I 

Dispensar, a pedido, MARTA MARIA 

LOPES do emprego do Professor de 19 Grau "A", do Quadro do 

Pessoal desta Fundação. 

J0A0 CARLOS NOBRE/DA VEIGA 

PRESIDENTE ' 

\\'jz ijA^JjékS 

SCL/DP 
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F U N D A Ç Ã O N A C I O N A L DO Í N D I O 
F U N A I 

PORTARIA N.» %*aao U. de o £26/9 de ̂ / de juufW de 197 

0 PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO, no uso 
de suas atribuições que lhe confere os Estatutos, a t o n ( j 0 em 

vista o que consta áo Ofício S/N9, de 02.06.80, 

RESOLVE: 

Dispensar, a pedido, OSWALDO CID 

NUNES DA CÜKUA do anpreno do Médico "A", do Quadro de Pe£ 

soai desta Fundação, e en conseqüência da Função Gratificai 

da de Chefe da Equipe Volante de Saúde da 5a.Delegacia Regio 

nal, para que fora designado pela Portaria n° 084/P, de 

08.02.79. 

JOÃO CARLOS^NOBRE DA^VSICA 

PUBLICADO NO 

- 1 

SCL/DP 
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AO 

CEL JOÃO NOBRE DA VEIGA Q^ tfGok.òC 

PRESIDENTE FUNDABAQ NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI A •,^M/, Vvjtt, <^ 
BRASÍLIA - DF / W A M \ B R A S , L I A - D F cWidUr. 

i 
) 

AO TOMAR CONHECIMENTO- DEMISSÃO SUMARIA INDIGENISTAS JÜSEH 

CARLOS REIS MElRELLES VG ANTÔNIO MACEDO ET RAFAEL BASTOS 

VG SEM QUE TENHAM TIDO QUALQUER INTERPELABAO SOBRE ALGUMA 

FALTA FUNCIONAL NUMA ÂE3A0 ARBITRARIA DA ADMINISTRABAO 

FUNAI VG POIS NAO FOI DADO OPORTUNIDADE DEFESA REFERIDO 

SERVIDORES NUM DESRESPEITO AOS DEDICADOS COLEGAS QUE DESDE 

MUITOS ANOS DEDICAM SUAS VIDAS CAUSA iNDIGENISTA VG APRESENTAMOS 

NOSSO VEEMENTE PROTESTO ABAO VSA QUE AO INVÉS PROCURAR 

RESPEITAR TRABALHOS REFERIDOS INDIGENISTAS ET DIREITOS 

CIDADÃOS VG TOMA ATITUDES ARBITRARIAS ET DESCABIDAS CONTRA 

DEDICADOS DEFENSORES DO ÍNDIO PT EM NOME SOCIEDADE BRASILEIRA 

INDIGENISTAS TRANSMITIMOS VEEMENTE PROTESTO SOLICITANDO 

REINTEGRABAO IMEDIATA QUADRG FUNAI REFERIDOS INDIGENISTAS ET 

CASO PESE ALGUMA ACUSAuAO CONTRA ELES QUE SEJA ABERTO 

COMPETENTE INQUÉRITO PARA APURAüAO DENUNCIAS PT LAMENTO AINDA 

QUE ADMINISTRAHAO VSA ESTEJA TOMANDO PGSlBOES DESTE NÍVEL 

QUE AO INVÉS FORTALECER POLI TI CA INDIGENISTA ET A DEFESA 

ÍNDIOS VG PROCURA ELIMINAR PRINCIPALMENTE AQUELES QUE JAH 

DEDICARAM SUAS VIDAS CAUSA INDIGENISTA ET INCONDICIONALMENTE 

SE COLOCAM AO LADO DO TAO SOFRIDO ÍNDIO BRASILEIRO PT 

JOSEH PORFIRIO FONTENELE DE CARVALHO VG PRESIDENTE SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE INDIGENISTAS PT 

BELÉM 04 Üí JUNHO DE 19Ô0. 

6113WNAl BR 
911047XPBLA BRV 
06Q6.Ü921 
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OFÍCIO S/N9/80. 

Do : Servidor CLÁUDIO DOS SANTOS ROMERO 

Ao : PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 

Assunto : Solicita demissão 

Em, 02.06.80 

Senhor Presidente: 

Venho através deste pedir demissão em caráter 

irrevogável, do Cargo de Antropólogo "B" do Quadro de Pessoal des^ 

ta Fundação, por discordar do rumo anti-indigenista que V.Sa. vem 

dando a Política Indigenista Oficial, que vai contra a tradição 

indigenista criada por Rondon, a qual sempre motivou-me a traba_ 

lhar junto às comunidades indígenas como servidor deste Õrgão. 

Atenc iosamente, 

Antropólogo "B" 
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MINISTÉRIO D O INTERIOR 
F U N D A Ç Ã O N A C I O N A L D O ÍNDIO 

F U N A l 

REF.: OFÍCIO S/Ne/00, EMITIDO PELO ANTROPÓLOGO 
CLÁUDIO DOS SANTOS RQMERO. 

DO: DGPC 

AO: DGA 

Encaminhamento, para as medidas 

administrativas que se fizerem necessárias, a 

fim de que seja exonerado do emprego de An — 

tropólogo "BM o servidor CLAUDIA DOS SANTOS 

.RQF1ERQ. 

Em, 03/junho/80 

MIF1TER - FUNDAÇÃO NACiONAL DO ÍNDIO 
Copí.0 Gefal de Planejamento Comunitário 

ríanoni c/tauten 
iiretor do DGPC 

do SQ.^üe^h do Y^ 

QètCrÇ,l90 .•Cnif CwJoi Cotttla 
PIRCTOR I X i'-'"A 

£ttl» Cotios Co 
DIRSTOR 00 

Port. Wb/GM da OÜ/04/79 
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OFÍCIO S/N9/80. Em, 02.06.80 

Do 

Ao 

Assunto 

CHEFE DA AJUDANCIA AUTÔNOMA DE BARRA DO GARÇAS 

PRESIDENTE DA FUNAI 

Solíei ta demi ssao 

Senhor Presidente: 

Através do presente, eu ODENIR PINTO DE 0 LIV EJ_ 

RA, Chefe da Ajudancia Autônoma de Barra do Garças, solicito minha 

demissão em caráter irrevogável dos quadros desta Fundação, tendo 

em vista os desvios da política do órgão, o qual vem procurando pro 

gressivamente implantar na área Xavante, um sistema de trabalho 

alienatório, de difamação e de des i st ru tu ração tribal, do qual ev_i_ 

dentemente discordo. 

Aten.c i osamente, 
/ 

ôiuC ÍILU/I 
N I R PINTO DE LI1VEIRA 

CHEFE AJABAG 
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OFÍCIO S/N9/80 

Do : AUX.TÉC.INDIG. RONALDO LIMA DE OLIVEIRA 

Ao : PRESIDENTE DA FUNAI 

Assunto : Solicitação (Faz) 

Em, 02.06.80 

Senhor Presidente, 

Através do presente solicito a V.Sa. meu desl_i_ 

gamento do quadro de pessoal desta Fundação, por discordar do modo 

como vem sendo conduzida a política indigenista oficial, política ' 

esta, que tem procurado por todos os meios, subtrair as comunidades 

indígenas de seus direitos mais elementares de sobrevivência digna. 

Atenc iosamente, 

NAWO/ LbW DE oy 

A u x . T é c , í n d i g e n i s m o ' 



PJU.OfyJI/MH 

OFÍCIO S/N9/80 

Do 

Ao 

Assunto 

CHEFE DA EVS DA 5a.DELEGACIA REGIONAL 

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 

Soli c i ta demissão 

Em, 02.06.80 

Senhor Presidente: 

Venho através deste pedir demissão em caráter 

irrevogável do cargo por mim ocupado no quadro funcional desta Fun_ 

dação, por discordar do rumo anti-indigenista que V.Sa. vem dando 

ã Política Indigenista Oficial, que vai contra a tradição indige^ 

nista criada por Rondon, a qual sempre motivou-me a trabalhar j u n_ 

to às comunidades indígenas como servidor deste órgão. 

Também meu protesto contra as demissões 

companheiros indigenistas pertencentes a S.B.I. 

de 

Atenci osamente, 

OSWALDO CID NUNES DA CUNHA 

Ch.EVS - 5a.DR 

l 
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OFÍCIO S/N?/80 

Do 

Ao 

Assunto 

CHEFE DO POSTO INDÍGENA COUTO MAGALHÃES 

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 

Solíci tação (Faz) 

Em, 02.06.80 

Senhor Presidente: 

Através do presente, FRANCISCO DE CAMPOS FJ_ 

GUEIREDO, Auxiliar Técnico de Indigenismo "D", Chefe do Posto Indj_ 

gena Couto Magalhães, solicito minha demissão em caráter irrevogã_ 

vel dos quadros deste Õrgao, por não concordar com a política indj_ 

genista atual, a qual se mostra frontalmente contraditória aos in̂  

teresses das comunidades indígenas. 

Atenciosamente, 

'FRÁ N CTI SCO D E (C AM RO S^F | W E I R E D 0 '7 
A u x . T é c , Ind fgen isn ío 
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OFÍCIO S/N°/80 

Do : CHEFE DO PI 'PIMENTEL BARBOSA 

Ao : PRESIDENTE DA 'FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 

Assunto : Solicitação (Faz) 

Em, 02.06.80 

Senhor Presidente: 

Através do presente, FERNANDO SCHIAVINI DE CA_S 

TRO, Auxiliar Técnico de Indigenismo "D", Chefe do PI Pimentel Ba£ 

bosa, solicito minha demissão, em caráter irrevogável, dos quadros 

dessa Fundação, tendo em vista não concordar * com a atual política 

indígena desenvolvida por este Õrgão. 

Atenciosamente, 

I 

1 - - LU J / 
FERNANDO^ SCHIAVrN^—DE CASTRO 

Aux.Téc.Indigenismo"D" 
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OFÍCIO S/N9/80. 

Do : Servidora MARTA MARIA LOPES 

Ao : PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 

Assunto : Solicita Demissão 

Em, 02.06.80 

Senhor Presidente, 

Através do presente, eu, MARTA MARIA LOPES,Pro 

fessora do 1? Grau, lotada na Ajudância Autônoma de Barra do Garças, 

solicito minha demissão em caráter irrevogável, do quadro desta 

Fundação tendo em vista a incompatibilidade de atuação em termos 

de Projeto Xavante. 

Atenciosamente, 

MARTA MARIA LOPES | 

Prof. l?Grau 

v^INTER - FUNAI - D.G.A. 
S E C . P R T . A R Q . 

RECEBIDO £tó / '1@7 

mi In mu) no -^ . ' 
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. .AVÍSO/GM/N9 0 3 3 8 • " / * • . , , v " ^ <&fi ^ 0 

Senhor Ministro 

Refiro-me ã reunião de 28 do corrente, com minha 

presença, da qual participaram Vossa Excelência e o Ministro-Che 

fe do Serviço Nacional de Informações, onde foram discut^dos os 

problemas presentemente enfrentados pela Fundação Nacional do 

índio - FUNA1, entidade vinculada a este Ministério, que foram 

objeto da Pauta de Despacho anexa, por. mim submetida a Sua Exc£ 

lência o Senhor Presidente da República, no dia 26 de maio de 

1980/ • í; •, - *'. -

2.- . Em decorrência da mencionada reunião, estou de_ 

terminando a FUNAI a observância das seguintes diretrizes,-, que, 

entendo, refletem o que ficou acordado: 

I - a FUNAI deverá adotar ati tude f i nne na dje 

fesa e tutela das comunidades indígenas, observada a legislação 

específica era vigor e as diretrizes*do Governo Federal com rela^ 

ção a política indigenista, sintetizadas na Pauta anexa; 

A Sua Excelência o Senhor 
General-de-Brigada Danilo Venturini 
Digníssimo Ministro-Chefe do Gabinete 
Militar oa Presidência da República 



?M. 

II - a FUNAÍ devera adotar as providências n£ 

cessárias para honrar todos os compromissos assumidos pelo G£ 

verno Federal relativamente ã demarcação e segurança das rese£ 

vas indígenas, procurando, no enbanto, evitar a ampliação ijn 

discriminado e desnecessária dessas reservas; 

III - a FUNAI deverá agilizar e acelerar a djs 

| marcação das reservas indígenas, bem como os programas de desejn 

jvolvimento comunitário; ".'-•• '•••':-'•' • • . ' 

; 

IV - a FUNAI devera adotar providências 

Ia realização tíe censo das populações indígenas do País; 
para 

r 

V - a FUNAI deverá executar"a política de co£ 

vivência pacífica entre os silvícolas e as populações que com 

eles interagem, mais diretamente, atuando, preventivamente, de 

mnrfn a evitar conflitos e exercendo ação disciplinadora sobre 

| as comunidades indígenas; 

VI - a FUNAI executara, com prioridade, e re 

estruturação e descentralização administrativa de suas ativida^ 

des, de acordo com o estabelecido no Decreto n9 84.638, de 16 

de abril de 1980. 

3. • Diante dessas providências e das possíveis rca_ 
ções que possam acarretar, em face da nova postura do Órgão ,coji 

sidero oportuno seja desenvolvida ação conjunta, envolvendo cŝ  

se Gabinete, o Serviço Nacional de Informações e o Ministério 

do Interior, visando propor o esquema de segurança a ser acio 

nado, pela FUNAI, de preferencia com caráter preventivo, no ca 

so de eventuais atritos envolvendo as comunidades indígenas. 

4. Com esse objetivo, proponho a Vossa Excelência 



3. 

' ' 

„ • ,e5o de representante desse Gabinete para, conjuntamen 
l s e t da FükAI e representante a ser indicado- pe 

U Serviço « M Í - l ^ .nfor«.çõeS. prop.re. as 
cessárias ã execução dessa ação conjunta. :.,'.• . 

Apresento a Vossa Excelência os protestos 

elevada estima e consideração. • 

de 

2Z - - ^ . v ^ «• *-

Mario David/Andreazza 

.} 

1 



2. NOVA SISTEMÁTICA DE ATUAÇftO TARA, A FUKAI 

•Á Fundação Nacional do índio - FUNAI 

vem sendo envolvida, no atual Governo, em si

tuações de conflito, real ou potencial, com 

algumas-lideranças indígenas, que não condjL 

zem cora sua condição de"'entidade tutelar dos 

•silvícolas. v ' 

. • • -

Esses -fatos, que se vêm tornando 

cada dia mais frequentes, tem tido ampla 

repercussão na imprensa, radio e televisão , 

•contribuindo para formar, na opinão publica, 

imagem distorcida dos verdadeiros propósitos 

do Governo com relação ao índio brasileiro. 
• • — • 

• •• 

• -As diretrizes de Vossa . Excelência 

ao Ministério do Interior, com relação a po 

•iítica indigenista, enfatizam o respeito ao 

índio, suas terras, sua cultura, determinan

do, ademais, que se"empreenda amplo esforço 

de demarcação das reservas indígenas- Desta 

cam, também, a necessidade de assistência' 

c proteção permanente dessas populações', se 

ja nos campos da saúde e da educação, seja 

na valorização de sua produção. Recomendam , 

finalmente, que o processo de integração do 

índio a sociedade deve ser fej to de for

ma gradual e harmônica, segundo o estágio 

de aculturação já alcançado pejas diversa:: 

comunidades indígenas c com respeito a sua 

cultura, 'língua, . tríjd.i ções, costumes e .pa 

IrJmõní o. 

NM?,pj^(ajif 

*2G.05.G0* . 
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Esta vem sendo, cora efeito, a orieja 

tação que* e.~tc Hinistcrio imprime a FUMAI*. 

' O Decreto n9 8-1*638, de 16 de abril 

de "1980, que-ãprovou"o novo Estatuto -da * 

FUNÍvI, c a concretização de estudos visan 

do a sua completa reestruturação e . a me

lhor, capacitã-la para suas atribuições. 

' ' . • • " * . ' • • • • : . . . - . ' 

•* •* •••••.•. Seu cumprimento devera significar 

a adoção de nova sistemat5.ca de trabalho pa 

. xa a. Fundação, que se "caracteriza pela dcs 

centralização' das ações-de promoção e valo

rização do índio, mantida a unidade de ob 

jetivos, através do planejamento, da coorde* 

nação e do acompanhamento permanente dessas 

ações, pela direção da entidade. 

Çom esse propósito, pretende-se o 

fortalecimento das delegacias c postos in 

dígenas para que possam exercer, com efici

ência, suas funções, aos níveis regional e 

local., tornando-se, assim, desnecessários , 

os contatos diretos freqüentes, em Br£is:Tlia, 

entre a alta direção da FUNAI e às lide: 

ranças indígenas. 

Ainda no corrente ano, pretende-se 

efetivar a demarcação de Aí arcas indígenas, 
•* 

num total aproximado de 5,3 mil hectares. , 

Considero, no entanto, necessário 

que o Governo Federal promova amplo esfor 

ço de- conscientização da op.rn.iao pública pa. 

ra os reais objetivos da política Sndiye — 

nista e para a importância o a rompiexida— . 

de das atribuições da FUMAI, como princi

pal executor dessa política. 

http://op.rn.iao


E s s e e s f o r ç o deve rá scx" f e i t o ao hjC 

• v e l do Congresso Nacional e cios meios de co 
municacao de massa , d i v u l g a n d o - s c a p r q g r a -

• mação e os o b j e t i v o s da ação da FUNAI e 
•.seus v e r d a d e i r o s p r o p ó s i t o s . Devera v i s a r 

a n e u t r a l i z a r a a t u a ç ã o de en t ideJdes e de 
p e s s o a s , do conhecimento da FUNAI o com 

acesso aos meios de . informação s o c i a l , que 
procuram d e m o n s t r a r que o Governo ' F e d e r a l 

* 

não e s t a i n t e r e s s a d o em s o l u c i o n a r o s p r o 
blemas do í n d i o , s o b r e t u d o o da demarcação 
de suas t e r r a s . 

De o u t r a p a r t e , e de t o d o :onvenlen 
t e que o Governo F e d e r a l , a t r a v é s de s e u s 
órgãos de s e g u r a n ç a , d e f i n a , com p r e c i s ã o , 
a p a r t i c i p a ç ã o d e s s e s Órgãos e o • esquema* 
•que a FUMAI deva a c i o n a r , na e v e n t u a l i d a d e 
de i n e v i t á v e i s c o n f l i t o s que venham a o c o r 
r e r , com o o b j e t i v o de r e s g u a r d a r a ordem so 
c i a i e p r o t e g e r o í n d i o b r a s i l e i r o . 

D i a n t e do e x p o s t o , p r o p o n h o a Vos 

sa Exce l ênc i a s e j a c o n s t i t u í d o grupo i n f o r 
mal de t r a b a l h o , composto p o r r e p r e s e n t a n 
t e s da FUNAI, S e c r e t a r i a de Comunicação So 

c i a i (5EC0M) , S c c r e t a r i a - C c r a l do Conso 

lho de Segurança -Nac iona l , M i n i s t é r i o da 

J u s t i ç a e d e s t e M i n i s t é r i o p a r a : 

* 

I — propor as medidas visando 'a 

conscientizar a opinião pública com rola-

ção a política indiyenistnv seus planos , 

programasse realizações, bem como com rela 

ção ã FUNAI; 

II-— propor o esquema de segurança 

a ser acionado, de preferência de modo 

preventivo, no caso de conflitos, potenci — 

ais, iminentes on reais. 



MINISTÉRIO 00 INTERIOfl 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
GABINETE DO PRESIDENTE 

Ref.s Telex n° 6060316, M \V 
OG.OS.::O x 

Sffnhor Superintendente, 

Encaminha V.Sa., a esta Procuradjria Geral, para emitir pareça':- sobre 

0 Telex r»Ç 606.09i6, de seis do nes'corrente, »'1r1gid( ac Senhor Presidente da FUNAI, 

pelo servidor desta Fundação José PorfTrio de Carvalho, Auxiliar Técnico de Contabi 

1 idade, classe /B", atualmente Chefe da Ajudancia de Marabá. 

No Telex, o servidor, 'invocando a sua condição de Presidente da Socie-

PROTESTO contra a rescisão ác contrato dos servidores José Carlos Reis Meirefles. AR 

tônio Macedo e Rafael Bastos, que dlassifica como AÇÃO ARBITRARIA DA AWiKI^.TtAÇAQ ' 

DA FUNAI, NUM DESRESPEITO aos servidores dispensadcs, concluindo por afirmar que, ao 

invés do Senhor Presidente da Fundação procurar respeitar os trabalhos dos referi 

dos empregados TOMA ATITUDES ARBITRARIAS E DESCABIDAS contra dedicados defensores ! 

do índio, e por solicitar a reintegração imediata aos quadros da FUNAI dos e::- senrô 

liores. 

Os termos do Telex caracteriza um ATO DE INDISCIPLINA E INSUBORDINAÇÃO, 

alem de HAU PROCEDIMENTO, ?. que se referem explicitamente as letras "h" e "b",respec 

tivamente, do artigo 482, da Consolidação das Leis do Trabalho, que constituem JUSTA 

CAUSA para rescisão do contrato de trabalho, pelo empregador. 

An classificar de ARBITRARIA, DESCABIDA e DESRESPEITADORA, sçso da Ad 

aínistração da FUNAI, ao rescindir os contratos de- trabalho de empregados seus. c 

servidor José Porffrlo de Carvalho indisciplinou-se, insubordinou-se e proceda ma*: 

para com a Fundação a que serve, e para com o seu dirigente máximo, a quem incumbe, 

de acordo com o Estatuto da Instituição, aprovado pelo Decreto n° 84.638, de 16 de 

abril p.passado: -

1/ 

MOO. 113 
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MINISTÉRIO DO INTERIOP. 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - PUNA! 
GABINETE DO PRESIDENTE 

"formular o plano de ação da entidade, estabelecendo cs 
diretrizes para o cumprimento da política indicar1 ista; 

representar a Fundação, judicial e extrajudf iilmente; 

admitir e DISPENSAR PESSOAL", 

tudo de acordo com o a**t. 8<? do diploma legal prérfalado. 

Ao rescindir os contratos de trabalho dos empregados imoderaabmente 

defendidos pelo signatário do telex "sub exame", o Presidente da FUNAI praticou un; 

ato da sua competência, incluido claramente nas suas atribuições estatutárias. 

Não há corno acoinar-se de ARBITRÁRIO, DESCABIDO ou DESRESPEITADOR, um 

ato praticado pela autoridade competente, em estrita observância aos cânones legais. 

Os empregados foram despedidos de acordo com a legislação Tübpral. 

A" exceção de um deles, que tem contas a prestar a Fundação^cs demais 

— Antônio Macedo e Rafael Bastos - tiveram os seus direitos reconhecidos, recebe

ram tudo aquilo a que tinham direito, rigorosamente de acordo com a Lei. 

A "oportunidade de defesa" ou a "abertura de inquérito", sugeridas pe-

t K/ *s v- i « i u w l i v i l l i i w «v— %yiAÍ r u I I I U * I \ , t U I U I H «A .* .*»-* *»V* WVt I U I . J I I I I U I H U V U U *J\S»-'I ^ KJ « • t w , 

pois, o que fez a FUNAI, através da sua administração, do seu Presidente, foi exer

cer um direito que lhe ôssegura a legislação trabalhista BSclarar a resilisão do 

contrato de trabalho de empregados, indenizando-lhes os direitos garantidos por essa 

mesma legislação. 

0 ato da Administração da FUNAI esta, portanto, sob o palio da LEI, o 

que não ocorre com o ato do servidor Porfirio de Carvalho, que a infringiu, a des

respeitou, indisciplinando-se, insubordinando-se contra um ato legal do seu emprega

dor, contra o exercício de urna prerrogativa estatutária do seu patrão. 

0 emérito jurista MOZART VICTOR RUSSOMANO, considera a INDISCIPLINA E 

A INSUBORDINAÇÃO, DUAS FALTAS CONEXAS, e preleciona: 

"0 EMPREGADO ESTA SUJEITO £§ ORDENS DO PATRÃO, que se 
manifestam sob dois aspectos: OU 5*0 ORDENS DE CARtTER 
GERAL, de índole disciplinar, dirigidas, abstratamente, 
a todos os empregados do estabelecimento; ou são ordens 
de serviço, de Trdole pessoal, dirigidas, apenas a um 
ou vários trabalhadores da empresa." 

E conclui, o ilustre mestre do Direito do Trabalho: 

"TODO ATO DE INSUBORDINAÇÃO VIOLA A IDÉIA DISCIPLINAR 
DE QUE 0 EMPRECAD0_ ÊJJM SUBORDINADO HIERÁRQUICO DO EM
PREGADOR1." [In Comentários a Consolidação das Le \s '~~3o 
Trabalho, vol. III, pag. 833). 

fMA 
Sl~ 
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MINISTÉWO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI C 3 ' 
GABINETE DO PRESIDENTE 

A Jurisprudência, por sua vez, tem definido, com clareza, a$ figura» 

do MAU PROCEDIMENTO, assfil como, a INSUBORDINAÇÃO e a INDISCIPLINA: 

"mU PROCEDIMENTO. DESRESPEITO A SUPERIOR HIERÁRQUICO e 
desurbanid&de no tratamento com o público." (AC do TRT 
da Ia Reg., in "Diário da Justiça, de 16/01/59). 

"Provado o DESRESPEITO DO EMPREGADO AO SEU SUPERIOR HIE
RÁRQUICO, DA"-SE PROVIMENTO AO RECURSO, PARA RECONHECER 
A JUSTA CAUSA PARA DISPENSA" (AC. do TRT ca li Reg. in 
"Diário da Justiça, de 05/07/1951). 

Dispiciendo afirmar-se que o Auxiliar de Contabilidade José PorfTrio 

de Carvalho não pode invocar a seu favor, a condição de Presidente da Sociedade Bra

sileira de Indi^snistas» para insubordinar-se contra um ato legal do s tu patrão. 

PcfTric de Carvalho não e um dirigente sindical, o quê lhe assegura

ria o direito, se o fosse, do dissociar essa qualidade, da condição de aftpregsdo. 

A SBL de que se vale o servidor, como escudo, é uma Associação que se 

constitui ao arrepio da legislação vigente, como frisamos no nosso Parecer n9 053/ 

F-J/üU; aprovado pulo Senhor Presidente da Fundação. 

Essa Socied-de, nos termos dos seus Estatutos - aqueles que foram 

encaminhados ã Presidência e examinados por «sta Procuradoria Jurídica - fere fron 

talmente o principio da subordinação empregatícia, decorrente da relação de emprego 

consagrada pela Consolidação das Leis do Trabalho, 

Insiste o servidor PorfTrio de Carvalho em confundir a SBI corn unia en

tidade sindical, o que não ocorre. 

Os servidores da FUNAI, inclusive os indigenistas - que assim se con 

sidera o Auxiliar de Contabilidade José Porfirio de Carvalho — estão enquadrados 

na SENALBA, não por imposição da FUNAI. ou de seus dirigentes, mas por uma decisão 

da Justiça do Trabalho. 

0 art. 39, portanto, da CLT é valido para o servidor faltoso, obrigan-

do-o'ã dependância do empregador. 

IsÈfroposto, s.m.j.m o servidor José Porfirio de Carvalho, pelos termos 

desrespeitosos e indisciplinados, que dirigiu ao seu patrão - 0 Presidente da 

FUNAI - esta incurso no art. 4325 letras b (MAU PROCEDIMENTO) a h , da Consolida

ção das Leis do Trabalho, o que o torna passível de ter o seu contrato de trabalho 

rescindido por justa causa. 

MOD. 1 ia 
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MINISTÉRIO 0 0 INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUMAi 
GABINETE DO PRESIDENTE 

04. 

t o nosso entendimento. 
BrasTlia, "il de junho de 1980-

/' 

tiuuA 
AFONSO AUGUSTO J: MORAIS 

Procurador Geral 

MOD. 118 
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IV AVELINO DO VALB' 

j Um apelo ao governo para que 
""atente ao Jato de que a atual 
política desenvolvida pela Fundação 
Nacional do índio pode colocar cm 
risco o futuro du unidade nacional. 
criando na dobrada do século 
aproximadamente 150 países bas
cos. 150 grupos dissidentes, as 
nações indígenas existentes no 
país", foi feito ontem pelo antro
pólogo Rafael José de Menezes Bas
tos. Ele considera "evidente que o 
índio diz respeito à segurança 
nacional. Não como tem sido co-
l^^do até ugoru. O índio não é uma 

\aca à segurança nacional en-
WÍÍIO índio. Mas se constitui numa 

dificuldade à altura do país se o 
trabalho indigenista continuar en
tregue a pessoas tuo absolutamente 
despreparadas para a função, em
bora talvez até bem intencionadas, 
como os atuais dirigentes da Fu-
uai". 

Um dos três indigenistas cuja 
demissão du Funui desencadeou 
uma crise que já provocou o pedido 
i!e demissão de nove colegas e 

manifestações diversas. Rafael Bas
tos vê "uma série de sintomas de 
que esta crise não é uma crise qual
quer, mas se refleti como uma pos
sibilidade, seja provocada ou espon
tânea, do próprio término do ór
gão". Entre esses sintomas, segundo 
diz. estão "o tratamento dado à 
crise Xavante como um caso de 
polícia e a atitude de postergação e 
silêncio inadmissíveis pura uma 
série de problemáticus indígenas da 
maior importância". Segundo diz, 
"os funcionários da Funai devem 
desempenhar o papel de inter
mediários entre a sociedade na
cional e as nações e povos indíge
nas". E esclarece que. "quando eu 
digo nações, estou utilizando a 
palavra conforme se usa nu língua 
portuguesa. Nós temos nações in
dígenas na medida em que há povos 
indígenas, que se aglutinam perante 
instituições, regras, homens, dentro 
de um espaço geográfico deter-
.,.;..„,/.-. c-...r.„ .. .• — *•-/ 
irresponsabilidade, a falta de sen
tido patriótico das pessoas que 
comandam a Funui começa e está 
expressu nu atitude autoritária 
perante os índios de chamar a 

polícia para tratar com eles. como 
aconteceu em Brasília, com os 
Xavante. afora em outros conluios 
localizados pelo Brasil afora. A 
atitude do presidente e dos demais 
dirigentes da Funui deveria ser 
eminentemente diplomática, e o uso 
desta palavra também é descritivo, 
porque, afinal de contas, o que faz 
alguém trabalhando na Funai?". 

O antropólogo indica que "eles. 
os dirigentes da Funai. têm toda 
uma tradição do indigenismo 
brasileiro para se espelhar, iodo o 
trabalho de um Rondou, um Mal-
cher. um Oriundo Villas Boas. um 
Olímpio Serra, que formaram um 
trabalho invejável em termos mun
diais, que não pode ser jogado 
tora". Ressalva que "eu estou 
colocando o problema assim não por 
serem os dirigentes da Funai mi
litares. Eu não acuso essas pessoas 
pelo fato de serem militees. Fe'o 
-íomrário. os militares sempre con
tribuíram dentro, da política üf-
digenista brasileira. Eu me lembro 
da Jigura ímpar do marechal Ron
dou, que foi um militar em torno do 
qual jurou uma série de oficiais do 

Exército brasileiro, que se dei 
xaram socializar /xJos povos in 
digenus. Néis não podemos esquece 
que o grande começo da educaçã 
de Rondou Joi com um povo Num 
hiquura. através de uma jlechadi 
que gerou sua célebre frase en 
relação ao índio, "matar se precisi 
for, morrer nunca". E conclui qm 
"as pessoas que estão na Funai es 
tão desprezando essa tradição. Et 
acho que são inadequadas pelofaH 
básico .de serem incompetentes" 

"Apesar de iodas as tentativas dl 
colocar o índio no passudo. na dis 
tánciu. sob controle remoto • obser
va o indigenista - ele tem se mos
trado vivo, presente e próximo. A 
cadu dia nos temos visto que. poi 
onde expande-se o Brasil, nu 
AmiiLÚniu. por exemplo, aquilo que 
alguns chamam o vazio amazônico. 
não /lassa de um espaço ocupado. 
imemorial mente, per naçot: in-
tiigenas. anteriores aarpròprio país. 
F. indo que se tentou fazer para en
cobrir a diversidade dos povos, des
de a emergência do Estado moder
no, Joi absolutamente inócuo, por
que, os povos são inextinguíveis. a 

! 
[nao ser que se os destrua Jtsicamen-
•le. Assim" • prossegue -. "o pro-
,-hlcmu dos índios brasileiros precisa 
aer visto de uma ótica de ioda a 
questão mundial das etnias. Nós 
temos o problema das etnias e das 
fricções interétnicus no mundo in-
tiiro. No Brasil, ou nós reconhe-

ifVntspeitamos os povos in-
'nas co/iitt tais, ou compro-

•'-.eternos o pmorio projeto brasi
leiro. Se o problema < das etnias na 
Espanha, na União Soviética, na 
hrança, nu Alemanha, na China, 
nos Estados Unidos da América são 
agudos, imagine-se em um país 
i nino o nosso, onde nós temos pelo 
menos 153 povos completamente 
diferentes entre si..." Rafael Bustos 
cita como exemplo que "os índios 
......nite suo tão diferentes dos ín
dios Guarani quanto diferem 
alemães e indonésios". E acrescenta 
que "alem do mais. nós temos um 
mosaico complexo, abrangendo 
desde povos indígenas que estão 
anuía em completo isolamento, até 
indim que interagem com a so-
> iexlade nacional, como os Gaviões, 
e uté mesmo que deixaram de ser 
legalizados, o índio geneticamente 

o A A M A M Á A ^ Á . A Á * —̂  rtr r»ÉTtiT « ü f l •» • * •% mt ÊbfltitlkÊkâktkêktk A 
falando. Belém, por exemplo, é uma 
cidade indígena, como Manaus, do 
aspecto físico das pessoa; até a 
comida. Essa diversidade brasileira 
se reflete, ainda, nas línguas, nós 
falamos no país pelo menos 20(1 lín
guas diferentes, o alemão, o italiano, 
o guarani, o xavante, o upuriná. o 
português e por aí afora. Isso nao 
pode ser desconsiderado, sob pena 
de Colocar em xeque nosso futuro 
como país". 

No entender do antropólogo, "a 
providência básica no país. e quita
do eu fui o país falo no governo, nu 
nação, é que ele tem que se cons
cientizar de que esse puís quer per
sistir. E dentro dessa persistência, a 
questão indígena é crucial. NÓS não 
queremos transformar isso aqui. no 
futuro, em uni país cheio de en-
(laves. Temos inclusive uma posição 
a cavaleiro contra isso. uma An
tropologia, uniu ciência social, um 
indigenismo que fornecem os 
elementos pura essa diplomacia 
necessária no trato com o indígena 
O índio é um problema que diz res
peita às finalidades nacionais. 
Resolver essa questão significa 

apontar para o futuro do puís. En
tão, direção da Funui tem que ser 
delegada a pessoas formadas dentro 
dessa diplomacia, de todas as ca
tegorias profissionais que a pro
blemática requeira, e nao conlintsar 
em mãos de quem. u par das inten
ções, não é indigenista". 

A pergunta sobf se advertiu os 
dirigentes da Funai'. ainda como 
funcionário do órgão, sobre o 
perigo que prevê. Rufuel Bustos é 
categórico: "Eu devo dizer in
clusive que foi nessas condições 
que se deu u minha demissão, en
quanto antropóloga qu- tentava 
contribuir no sentido du superuçàc 
du problemática, através de re
latórios, pareceres, uié o ponto c.e 
antecipar fatos jazendo recomen
dações, Mas. como ucontecea co
migo, tenho noticias de colegas 
dentro da limai que tiveram seus 
pareceres técnicos recusados ante o 
lato de diretores, chefes de seção. 
simplesmente nao entenderem do 
que a gente estava falando, nem 
fazerem questão de entender, de se 
informar. . 
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CRIS. 
E O PROBLEMA 
DAS DEMSSÕES 

• 

crise ocorrida r>a Funai durante 
esta semana pode gerar uma 
intervenção federal. Esta amea
ça vem sendo anunciada pelos 

rredores do Bloco A, do Setor de 
autarquias Sul, principalmente dentro 

dos gabinetes dos diretores, inconfor
mados com o pedido de demissão feito por 
sete funcionários. Estes protestam contra 
o afastamento de seus ccl.-j as indigtT ;3-
ta3, José Carlos Meireiles e Antônio 
Carlos Macedo, além do antropólogo 
Rafael Bastos. 

Estas demissões já eram previstas. Se 
não fossem pedidas pelos funcionários, 
seria determinada pelo órgão tu tor , urna 
vez que desde a posse da nova presidência 
tia Funai,ocorrida em dezembro de 1979. 
e a conseqüente mudança de orientação da 
política indigenista as contradições entre a 
diretoria e os funcionários, que há mais de 
cinco anos trabalham no órgão foram se 
acentuando. 

A primeira manifestação de que a s 
relações entre a nova diretoria e os fun
cionários não corria bem se deu com a 
necessidade sentida pelos funcionários de 
se organizarem como categoria. Surgiu en-
£áo a Sociedade Brasileira de Indigenistas , 

brião para um futuro sindicato e que , 
ntre as cláusulas,exigia que os membros 

da diretoria tivessem cumprido u m tra
balho no campo (junto às comunidades in
dígenas) de pelo menos dois anos. Com es
ta cláusula, obviamente, foram excluídos 
os funcionários responsáveis por cargos de 
confiança e cujo tempo frente aos órgãos 
federais duram o tempo de um Governo. 

Memélia Moreira 
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Coronel Nobre da Veiga, presidente da Funai, em situação difícil 
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Com ns demissões os 
indigenist.ís fizeram 
seu protexto: "não 

concordam com o rumo 
aníiindío que vem 

seguindo a Funai". 

"numa nova doutrina indigenista criada 
por homens totalmente alheios e ignoran
tes ao problema tais como os coronéis 
Ivan Zanoni, Cláudio Fagano. Luís Carlos 
Corrêa, Godinho Rodrigues e o próprio 
presidente da Funai, coronel João Carlos 
Nobre da Veiga". 

BUROCRATAS 

Para os indigenistas e setores ligados à 
causa indígena um outro entrave.para a 
defesa do índio "é a presença de burocratas j 
de outros órgãos dentro da Funai e re-
cabendo altíssimos salários, atendendo j 
apenas suas conveniências pessoais ou in
teresses de serviço, num órgão que precisa 
de pessoas altamente especializadas. A 
Funai lembra Modesto da Silveira - foi in- ! 
vadida por burocratas incapazes de se in- ; 
dentificar ideologicamente com a obra a 
que se ligaram: Nestas condições, os pos- i 
tos vão sendo entregues a agentes re- [ 
crutados a esmo, despreparados para as 
tarefas a que são chamados a desempe
nhar o, H Funai , dirigida por funcionários 
que não entendem nada do problema in
dígena, só atentos a normas burocráticas 
freqüentemente inaplicáveís a uma ati
vidade tão singular como a proteção aos 
Índios . 

E, exatamente contra as atividades 
burocráticas que estes funcionários clas
sificados de "agitadores e desordeiros" 
pelo ministro Andreazza se rebelam. Afir
mam eles que "é quase impossível cumprir 
ordens de quem escreve porcarias dentro 
de gabinetes, sem qualquer conhecimento 
sobre as comunidades". 

A queixa contra a burocracia da Funai 
.sempre foi uma constante entre os indi
genistas. Atuando ao longo dos anos entre 
diferentes comunidades eles podem tes
temunhar que um projeto viável entre os 
terena. por exemplo, é inaplicável com os 
apurinás e vice-versa. pois cada grupo tem 
características especiais e "não podemos 
tratá-los como se todos fossem iguais e 
tivessem passado por experiências se
melhantes", diz José Carlos Meirelles 
protestando contra as freqüentes mu
danças de funcionários de um posto para 
outro. 

DEMISSIONÁRIOS 

E quem são estes funcionários "desor
deiros, agitadores? " Em primeiro lugar é 
preciso explicar que a grande maioria deles 
são provenientes dos cursos de indigenis -
mo da Funai que durante estes cursos 
doutrina: OS futuros indigenistas no sen
tido de amarem o índio seguindo a filosofia 
de Rondon (morrer se preciso for. matar 
nunca) Com este idealismo na cabeça eles 
são enviados para diferentes postos desde 
o Rio Grande do Sul até o Solimões. Serra 
dos Surucucus ou Vale do Guaporé. "E 
quando vamos pôr em prática o que nos 
ensinaram eles nos chamam de agita-

! dores", diz Meirelles que trabalhava no 
I Acre e foi demitido. 

M e m é l i a M o r e i r a é r e p ó r t e r d a 
" E d i t o r i e de Po l í t i c a " do Jo rna l 

j d e B r a s i l i a • -
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ESTOPIM 

Os demissif,.iarios vinham sendo 
, freqüentemente chamadrs para conversar 
com os diretores, principalmente com o 
coronel Ivan Zanoni, do Departamento 
Geral de Planejamento Comunitário. As 
audiências corriam era clim.1 de agressão 

; dos dois lados. ()« indigenistas, untro-
; pólogos, sertanistas rxigindo um total 
• respeito ao Estatuto do índio e ao direito 
! de se organizarem para a "defosu incon
dicional dos índios". No outro lado da 
• mesa o coronel Zanoni tentando mudar o 
estatuto da SBJ e afirmando que "o Es
tatuto do índio é livro cie poesias para 
devaneios de intelectuais", como informa 

, um documento distribuído pelos sete 
; prim. iros demissionários. Foi o estopim. 
; Ora, o Estatuto do índio sempre foi a 
• maior arma de ataque contra as investidas 
em território indígena .cultura .Apesar das 

! falhas e alguns pontos obscuros (como por 
; exemplo,a quase indtfinição sobre quem é 

indiol é um documento que permite a 
• defesa desta minoria étnica contra todos 
| os ataques que ela vem sofrendo ao longo 
I dos séculos. Por em questão o Esta tuto 

jisignificou abrir uma guerra com os in-
•digenis tas pois eles sabem que qualquer 

•alteração deste documento é assinar a 
! pena de morte das comunidades ind igenas. 

"Não podemos tratar 
todos os índios como 

se fossem iguais 
e tivessem passado 

por experiências 
s p i t i f t í h n n f p s " 

pois as alterações visam sempre as terras, 
demarcadas ou não. 

Das conversas de gabinete à resistência 
entre os membros do SBI em manterem 
uma organização que para a Funai sig
nifica "um instrumento de pressão" 

• m u i t a s palavras foram di tas , inclusive 
com ameaças. Estas não tardaram. Num 
final de semana três funcionários são 
demitidos sem qualquer oportunidade de 

;defesa, sem justa causa, simplesmente 
;uma questão de ética. Os funcionários não 
; concordam com os-métodos de seus chefes. 
; A primeira reação dos membros da 
',Sociedade Brasileira de Indigenistas foi 
.'deflagrar o movimento de demissão co-
;letiva que já está abalando a direção da 
;Funai»pois não é fácil encontrar pessoal 
• disponível para trabalhar nos postos in
dígenas , principalmente quando nestes 

, . .'postos ou reservas os próprios índios 
; resistem às intervenções que vêm sendo 
;feitas.Os exemplos são muitos: os xavan-
^tes vêm a Brasília e exigem a volta de 
lOdenir Pinto de Oliveira, afastado da 
;Ajudância de Barra do Garça desde os 
;primeiros sinais de conflito em Couto 
;Magalhães; apurinás va"o ao coronel Nobre 
jda Veiga pedir a volta de Ronaldo Oli-
iveira. afastado porque defende os índios 
: contra os colonos do quilômetro 45 da BR-
;317 (Rio Branco-Boca do Acre) . Os co
lonos , segundo o demitido Antônio 
IMacedo, "estão sendo manipulados pelos 
: políticos que não querem que os índios 
;ganhem esta briga porque isto vai obrigar 
;0 Governo a reassentar os colonos em 
• outros terras e elas já foram todas griladas 
Ipor estes políticos". 

', Com as demissões os indigenistas 
fizeram seu protesto; não concordam com 
o rumo antiindio que vem sondo tomado 
pela Funai. contrariando os ideais de Ron-
don. K distribuíram o primeiro documento 
depois que o ministro Mário Andreazza, 
negando a crise da Funai . chama os de
missionários de desordeiros. 

Neste primeito documento - que vai ser 
transformado em dossiê a ser entregue ao 
ministro do Interior -eles denunciam mor
domias e corrupção dentro da Funai nesta 
nova gestão. A mordomia foi a compra de 
um Fiat preto que serve paru transportar a 
filha do coronel Nobre da Veiga para a es
cola e a corrupção foi o contrato ussinado 
entre a Funai e a empresa construtora CR 
Almeida que pode explorar cascalho do 

.posto indígena Pindaré (MA) , sem que 
tenha participado, por qualquer conco
rrência pública. 

Além deste documeuto.um discurso do 
deputado Modesto da Silveira 
(PMDB-RJ) acusando os métodos usados 
pela Funai para a "total ' desintegração 
das comunidades através da conciliação da 
economia tribal coletivista para o sistema 
de economia individual, altamente com-
petivivo e movido pela busca do lucro, 
para o qual não eslno preparados". 

O departamento responsável para esta 
transformação econôn,ica é a Assessoria 
de Planejamento-Asplan da Funai que não 
consulta os antrofò'ogcs quando vão 
elaborar seus projetos desenvolvimentis-
t a s . Diz o deputado que se os antropólogos 
não são consultados o mesmo acontece 
com as comunidades indígenas "sequer 
motivadas para participarem de tais 
projetos'.'-. 

DESAJUSTES 

Sem consultar os interessados e. pelo 
menos, os conhecedores das diferentes 
realidades indígenas, os projetos elabo
rados pela Asplan provocam desajustes na 
economia tribal e colaboram para "a re
dução progressiva do antigo território 
tribal e seu empobrecimento, com a ex
ploração simultânea por parte da socie
dade nacional, além de despertarem os 
grupos indígenas para "art igos" mercantis 
novos para sua cultura e a conseqüente 
destruição do sistema social comunitário, 
pelo engajamento individual de cada 
membro do grupo na economia regional, 
como produtor de art igos, para a venda ou 
trocas e como assalariados, ou seja, in
tegrar a economia coletiva no seio de um 
regime individualista". 

O ponto mais grave denunciado pelo 
parlamentar - e que faz parte dos prin
cípios da Sociedade Brasileira de Indi
genistas - é problema de demarcação de 
terras pois a atual administração "se 
preocupa muito mais com a situação dos 
grupos de fazendeiros do que com a so
brevivência das comunidades indígenas, 
que só é possível através das demarcações 
das reservas e parques indígenas". 

A demarcação e conseqüente preser
vação do território indígena permite aos 
índios "refugiar-se num território onde 
pode. pelo menos, garantir sua subsistên
cia, faculta-lhe escapar às copulsões ge
radas pela estrutura agrária vigente, às 
quais .de outro modo, o compeliria a incor
porar-se à massa de trabalhadores sem 
terra , como seu componente mais indefeso 
e mais miserável". 

EXEMPLOS 

Os exemplos citados pelo deputado 
sobre as tribos que perdiam suas renas e 
foram levadas a pcramlnilar peias fazen
das hoje instaladas em territórios indí
genas são os makuxis em Roraima, os 
kuiowá em Mato Grosso, os nambtquara, 
em Rondônia.Os indivíduos destas rações 
foram empregados "como mão-de-obra 
barata" . Estes índios não se integraram 
com os trabalhadores, o que normalmente 
deveria ocorrer devido "ao despreparo 
para as "tarefas da civilização"; a conser
vação das idéias e outros fatores; levando-
se fatalmente ao extermínio": 

Entre os casos de omissão e desiteresse 
para a demarcação dos parques ou reser
vas indígenas que segundo Modesto do 
Silveira seriam áreas "destinadas a es
tudos científicos, preservando-se assim as 
características biogeográficas de diversas 
regiões",encontram-se o Parque Indígena 
Yanomami (nas gavetas da secretaria--
geral do Ministério do Interior) um par
que nambiquara no vale do Guaporé e o 
Parque de Juriena em Rondônia. 

Estas críticas contra os novos rumos 
da política indigenista brasileira, com
pletamente opostos aos ideais de Rondon 
estão baseadas, segundo o deputado. 

T 
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em qualquer instituição, quais 
sejam a hierarquia, a disciplina 
e o dever. 

A nota distribuída ontem pe
la Funai nega que o Coronel 
Zanoni tenha dito que o Estatu
to do índio é "um livro de poe-

- Tal fato não tem o menor Sias para devaneio de intelec-
fundamento — diz a nc;a — tuais. 

PJU.OfySJ/ 

Funai nega mordomia mas 
admite que no Rio família 
do presidente usou carro 

Brasília — A Fundação Nacional do índio — Funai 
— em nota oficial distribuída ontem, desmente as 
denúncias de mordomia e corrupção apontadas por 
sete indigenistas, que esta semana demitiram-se coleti
vamente do órgão, mas reconhece que, "de fato. o carro 
Fiat da representação da Funai no Rio de Janeiro foi 
utilizado quatro vezes para, em condições de emergên
cia, atender à família do presidente do órgão, tendo 
sido ressarcido o combustível utilizado". 

Afirmando que "ja está apurando a veracidade dos' 
fatos, para tomar as providências cabíveis", a nota da 
Funai diz desconhecer que a firma C. R. Almeida 
Engenharia e Construção SA está revendendo a Cr$ 40 
a carrada de areia que adquire da reserva Guajajara, no 
Maranhão, por Cr$ 10C. Informa que é este o preço de 
mercado e que foi recentemente atualizado, porque 
antes era de Cr$ 80; 
DEMISSÕES porquanto a Funai apenas dis 

pciu>uu uu demitiu maus run-
A nota oficial procura esclare- cionanos. os quais, no desem-

cer. ainda, que a Funai não Penho de suas funções, violara 
-demite e persegue os verdadei- ° ^ sagrados .y£°ref^vigentes 
ros indigenistas. invocando o 
processo de "castração simbóli
ca" — tese defendida pelo Coro
nel Ivan Zanoni. assessor espe
cial da presidência do or?ão. no 
livro Por ,je os Militares. 
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Funai rebate 
denúncias de 
ex-servidores 

No inicio desta semana, 
sete funcionários — quatro in-
digenistas, um sertanista, um 
antropólogo e um médico — 
apresentaram pedido de demis
são dos quadros da Funai, por 
discordarem da política "an-
tiindigenista" que. em sua 
opinião, vem sendo praticada 
pelo órgão. Ao mesmo tempo, 
os demissionários tornavam 
pública uma série de denúncias 
sobre irregularidades cometidas 
pela Funai. 

Ontem, a Funai soltou uma 
nota rebatendo todas as denún
cias dos .demissionários. Segue 
a íntegra da nota: 

"A Fundação Nacional do 
índio, tendo em vista denún
cias atribuídas a funcionários 
da FUNAI, que pediram de
missões de seus cargos, es
clarece que: 

1. Não tem o menor fun
damento as acusações de que o 
atual diretor do Departamento 

minitário, prof. Ivan Zanoni 
Hausen, ter-se-ia manifestado a 
respeito do Estatuto do índio 
classificando-o como um "livro 
de poesias para o devaneio dos 
intelectuais". Jamais o diretor 
daquele Departamento usou 
expressão semelhante, mesmo 
porque, é no Estatuto do índio 
que se baseia toda a política in-
digenista desenvolvida pela 
atual administração da FU
NAI: 

?. De fato o carro FIAT da 
representação cia FUNAI no 
Rio de Janeiro, foi utilizado por 
quatro vezes para. em con
dições de emergência, atender a 
família do presidente do órgão, 
tendo sido ressarcido o com
bustível utilizado. O carro que a 
FUNAI mantém na Represen
tação do Rio de Janeiro destina-
se. exatamente, a atender aos 
dirigentes do órgão, quando em 
serviço naquela cidade; 

3. No que diz respeito a 
venda de areia do Posto In
dígena Pindaré, o que houve, 
na verdade, foi uma atualização 
de valores num convênio já 
existente entre a FUNAI e a 
firma C. R. Almeida Enge
nharia e Construção, pelo qual 
a areia era paga a 80 cruzeiros a 
carrada, com um reajuste anual 
de 30%. Agora a areia passou a 
ser vendida a preço de mercado, 
retirada na jazida, por 100 
cruzeiros a car rada , com 
reajuste trimestral segundo as 
ORTN; não há exclusividade 
nem privilégio de venda e tal 
reajuste foi feito com a aquies
cência das lideranças indígenas, 
a quem cabe, ainda, segundo 
cláusula especifica, as funções 
de apontadores, com salários 

i r&ísaiuB. 
Quanto as denúncias de que 

a firma C R . Almeida estaria 
revendendo esta areia a 400 
cruzeiros a carrada, a FUNAI 
já está apurando a veracidade 
dos fatos para tomar as pro
vidências cabíveis. 

4. No tocante "as c.e mncias 
de que a FUNAI demite e per
segue os verdadeiros indigeaia-
tasy invocando o processo de 

_^.çjistração simbólica", tal fato 
não tem o menor fundamento, 
porquanto a FUNAI apenas 
dispensou ou demitiu maus 
funcionár ios , os qua i s , no 
desempenho de suas funções, 
violam os "sagrados valores" 
vigentes em qualque - insti
tuição, quais sejam "a hierar
quia, a disciplina e o dever". 
(Referências ao livro "Brasil 
porque os Militares", de au
toria do Prof. Ivan Zanoni). 
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Ex-funcionários da Funaf̂  
esperam mais demissões e 
denunciam irregularidades 

Brasília — Indagando ao Ministro do Interior se 
não tem conhecimento de que o Coronel Nobre da 
Veiga, presidente da Funai. fez um convênio com a 
firma CR. Almeida S. A Engenharia e Construção de 
compra e venda de areia em área dos índios Guaiaiara, 
no Maranhão, por Cr$ 100 a carrada, enquanto o preço 
real ê Cr$ 450. e que adquiriu um automóvel Fiat para a 
representação do órgão no Rio. mas que serve somente 
para transportar sua filha para a escola — os sete 
indigenistas que pediram demissão coletiva da Funai, 
distribuíram uma nota em resposta às declarações de 
Sr Mario Andr- azza de que "não existe crise na Funai, o 
que vem ocorrendo sao manifestações ae indisciplina
dos, desordeiros e agitadores" 

Enquanto estes sete indigenistas aguardam a con
firmação da adesão de mais oito funcionários da Funai 
até o final desta semana e elaboram um amplo dossiê 
sobre irregularidades do órgão em suas áreas de atua
ção, 200 índios Xavantes chegarão hoje a Brasília, 
vindos de Barra do Garça (MT) para exigir a demarca
ção da resefa de Couto Magalhães. Ontem, o cacique 
Manoel, liderando um grupo de índios apurinas, kaxi-
nauãs, max;neris e jaminavãs, entregou um documento 
ao presidente .̂a Funai r . j qual afirma que não deseja 
nenhum funcionário do órgão no Acre. A Associação 
Brasileira de Antropologia (ABA) também distribuiu 
uma nota de protesto e o Deputado Modesto da Silveira 
(PMDB-RJ) fez um pronunciamento no Congresso. -

CORRUPÇÃO 

Oc ínrlis?Aniŝ <kv 'ÍÍWI^HIVI'* 
indignados com as declara
ções do Ministro e informan
do pessoalmente que estão 
^ndd seguidos por agentes 
da Polícia Federa!, consta
tam que "na verdade o Sr 
Ministro desconhece a real si
tuação, ou tão-somente está 
sendo conivente com as atitu
des antiindigenistas que a no
va Funai quer impor a todo 
custo". Fazem, em seguida, 
uma série de indagações para 
o Ministro, se ele desconhece 
manifestações recentes de li
deranças indígenas, o des-
cumprimento do Estatuto do 
índio e os rumos que a Funai 
vem traçando para a demar
cação das terras indígenas". 

Contestam afirmações do 
Sr Mário Andreazza de que o 
Coronel Nobre da Veiga tem 
"profundo amor pelo índio", 
quando "ele recebe 11 lide
ranças indígenas com apara
to policial repressivo". La
mentam a falta de espaço pa
ra ampliar as irregularidades 
(isto ainda será feito), mas, 
sempre com indagações, rela

tam irregularidades como o 
convênio com A. R. Almeida 
Wmrenhariq p C.onstrUCãO. O 
automóvel que conduz diaria
mente a filha üo presidente 
da Funai de Realengo para 
Botafogo e de lá para o Cos-
me Velho, o assassínio áe 
quase uma dezena de índios 
este ano e as conseqüências 
que a ampliação da BR-364 
trará para os nambiquaras do 
Vale do Guaporé. 

— Será que nós, demissio
nários, por discordarmos dis
so e muito mais. somos indis
ciplinados, desordeiros e agi
tadores? — indagam os indi
genistas no documento ao 
Ministro do Interior, que o 
apoio que vem dando de pú
blico ao atual presidente da 
Funai, Coronel Nobre da Vei
ga, pode comprometè-lo pro
fundamente com a política 
antiindigenista que está sen
do desenvolvida pela atual 
diretoria da Funai, num total 
desrespeito ao Estatuto do 
índio, como bem prova a de
claração do Coronel Ivan Za-
noni quando diz que: "O Es-

i tatuto é livro de poesias para 
devaneio dos intelectuais". 

Missionários acham 
assassino de índio 

Manaus — O Cimi Norte-I 
comunicou ontem à Delega
cia Regional da Funai ter re
cebido denúncias do assassi
nato do líder apurina José 
Ribeiro, 50 anos, que teria 
sido espancado até a morte 
por um comerciante e cinco 
jagunços da localidade de Ja
buru, no Município de Ta-
pauá. interior do Estado do 
Amazonas. 

Segundo o Cimi, o comer
ciante Antônio Mariano ma
tou o índio porque este se re
cusou a vender-lhe a borra
cha colhida na última safra. 
O caso ocorreu em fins de 
abril, mas só agora missioná
rios da Prelazia de Lábrea 
souberam do fato e o comuni
caram ao Cimi, que pediu a 
Funai para investigar o 
crime. 

O apurina José Ribeiro tra
balhava para o comerciante 
e, apesar de na última safra 
haver conseguido 500 quilos 
de borracha, soube que ainda 
devia Cri 7 mil ao patrão. 
Revoltado, anunciou que iru 
vender o produto do seu tra
balho a outro compraaor, 
sendo então espancado ate a 
morte, segundo a versão que 
chegou ao conhecimento do 
Cimi em Manaus. 

C órgão, em nota divulgada 
ontem, reclamou da Funai a 
divulgação dos resultados da 
investigação sobre a morte, 

( há dois meses, de cinco Tiku-
i nas do Alto Negro assassina-
I dos, de acordo co:n denún-
i cias, por um fazendeiro da 
1 região. Ao mesmo tempo, pe

diu que seja apurado o caso 
do apurina José Ribeiro. 
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Indigenistas 
deixam Funai 
em protesto 

BRASÍLIA - Dando 
continuidade ;\ atitude to
mada por sete indigenis
tas da FUNAI.' até o final. 
desta semana mais um 
grupo de servidores do ór
gão - acrescido por funcio
nários que ocupam postos 
de direção na sede em 
Brasília - deverão apre
sentar demissão coletiva. 

Os indigenistas resol
veram não se manifestar 
contra a política adotada 
pelo coronel Nobre da Vei
ga, presidente do órgão, 
que, segundo eles. assu
miu "uma posição anti-
indio e cont rar ia aos 
princípios de Rondou", 
porque esperam que o mo
vimento engrosse com 
funcionários qúe ainda es
tão relutantes e outros que 
estão fera de Brasília. 

Antes de denunciar 
os fatos pelos quais resol
veram demitir-se coletiva
mente, que aprofundarão 
ainda mais a crise interna 
na FUNAI, os indigenistas 
preparam um dossiê a ser 
encaminhado para parla
mentares a fim de que o 
movimento ganhe maior 
repercussão. 

O presidente da FU
NAI, por sua vez, não se 
encontra na sede para se 
posicionar sobre a questão 
porque estava na reserva 
de Mãe-Maria no Pará, 
para resolver o problema 
da indenização que os Ín
dios Gaviões devem rece
ber pelas terras que per
deram para as linhas de 
transmissão da Hidroelé
trica de Tucurui. 
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IHDIGEKISTAS PARTEM PARA 0 
PEDIDO DE DEMISSÃO COLETIVA 
BRASÍLIA (AGS) — Dando cou' i ruidade á atitude to

mada por sete Indigenlstas da KUNA1, ító o fina' desta se
mana mais um grupo de servidores tio órg&o — acrescido 
de funcionários que ocupam postos de direção na sede em 
Brasília — deverão apresentar demissão coletiva. 

Os iiidi.^eni.stas resolveram não se manifestar contra a 
política adotada pelo Coronel Nobre da Veiira, presidento do 
órgão, que, segundo eies, assumiu uma posição antiindio a 
contrária aos princípios de Rondon, porque esperam que o 
movimento enfrrosse com funcionários que ainda estão re
lutantes s outros que estão fora de Brasília. 

I>üSaii'J«. 
Antes da denunciar os fat03 pelos quais resolveram de

mitir-se coletivamente, que aprofundarão ainda mais a crise 
Interna, na PUXAI, os indlgenistai preparam um dossicr a 
«er encaminhado para parlamentaria, a fim de que o movi
mento ganho maior repercussão. 

O presidente da FÜNAI, por sua voz, nEo %a encontrava, 
na sede para se posicionar sobre a questão perque estava 
na Reserva de Mãe-Maria, no P a r á . 

nu ?, pt/MH 
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Demissionários respondem 

aAndreazza com denúncias 
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Em resposta ao ministro An-
dreazza que negou a crise da Funai, 
qualificando os funcionários qut 
pediram demissão de desordeiros, 
os sete servidores distribuíram on
tem um documento denunciando 
mordomias e corrupção no órgão. 
Informa o documento que "a Funai 
comprou um veículo Fiat para a 
representação do Rio de Janeiro, 
cuja função principal é levara filha 
do coronel Nobre Veiga ao colégio 
diariamente, tendo o motorista da 
Funai que se deslocar, nas pri
meiras horas do dia, de Realengo 
para Botafogo e de lá para Cos me 
Velho onde apanha a estudante, 
enquanto nas áreas indigenas 
muitas vidas humanas são per
didas por falta de uma viatura para 
transportá-las". 

Os indigenistas afirmam ainda 
que "o atual presidente da Funai 
fez um convênio com a firma C. R. 
Almeida S A Engenharia e Cons
trução conforme o contrato 029/80 
de compra e venda na qual a Funai 
vende areia e seixo retirados da 
área indígena de Pindaré (MA) ao 
preço de 100 cruzeiros a carrada de 
cinco metros, quadrados, quando o 
preço mínimo na região é de 450 
cruzeiros". 

-
Além destas duas denúncias, os 

indigenistas lembram a rnorte de 
líderes indígenas "sem que o 
p r e s i d e n t e da Funa i t o m a s s e 
medida.-: concretas para punir os 
responsáveis"; o corte que a nova 
BR-364 (Cuiabá-Porto)Velho fará 
no Vale do Guaporé "levando ao 
genocídio os indios nambiquara, 
apenas para atender a 22 grandes 
grupos, deixando de passar por 
regiões que atendem a pequenos 
agricultores". 

Mais um grupo de funcionários, 
chegados ontem a Brasília, engros
sam o movimento de demissão 
coletiva. Este número poderá 
chegar a 20 e a grande maioria 
deles trabalha no órgão há mais de 
cinco anos, como Odenir Pinto de 
Oliveira que está na Funai desde a 
época de sua criação. Enquanto os 
funcionários se movimentam, um 
grupo de xavantes (cerca de 200) 
estão se dirigindo a Brasília para 
protestar contra o afastamento dos 
funcionários Odenir Oliveira e 
Cláudio Romero. O protesto contraj 
a saída dos funcionários se esten
deu ainda às 'ideranças indígenas 

do Acre, que ontem entregaram um 
documento ao coronel Nobre da 
Veiga informando que não aceitam 
os afastamentos e as presenças de 
outros funcionários designados. 

APOIO 

Uma car ta da Assoc iação 
Brasileira de Antropologia, que 
por três dias tentou marcar uma 
audiência com o coronel Nobre da 
Veiga, e um discurso do deputado 
Modesto da Silveira (PMDB-RJ) 
são as primeiras manifestações de 
apoio ao movimento dos indigenis
tas. No discurso, o parlamentar 
afirma que "a pobtica indigenista 
brasileira está sendo formada pe
jo coronel Ivan Zanoni. Inspirado 
em seu livro "Por que os Milita
res?". A Funai demite e persegue 
os verdadeiros indigenistas do oP 
gão representando bem a "cas
tração simbólica" no livro acima 
citado, onde o autor diz o seguinte: 
A castração simbólica e' o proces
so pelo qual os talentos mais des
tacados da organização vão sendo 
eliminados em proveito da minoria 
quaempalma o poder.As,sim, qual
quer eiemento que tenha talento 
excepcional ou conduta dominante 
será afastado das trilhas de acesso 
ao [jocier porque sua ascensão 
ameça a posição dos usuários em 
exercício". 

For sua vez a Assoc iação 
Brasileira dos Antropólogos ma
nifesta sua preocupação quanto 
"aos últimos , acontecimentos en
volvendo a Funai e antropólogos. 
De um lado. constata-se a persis
tência da política de impedimento 
das pesquisas e tentativas de 
manipulação das atividades dos 
pesquisadores segundo os interes
ses do órgão, Do outro, atitudes 
adiministrativas internas repreen
dendo, transferindo ou demitindo 
antropólogos, numa posição franca 
de cerceamento da profissão". 

Este documento da ABA foi en
viado ao coronel Nobre da Veiga e 
nele os antropólogos observam que 
estes fatos vão trazer como con
seqüência "o esvaziamento e rup
tura de uma tradição da prática in
digenista, descaracterizando a 
Divisão de Estudos e Pesquisas 
da Funai a ponto de transformá-la 
em setor de atividades meramente 
burocráticas: ameaça aos direitos 
dos povos indígenas, notadamente 
o direito à terra '. 

< - ; 
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idigenisias 
6& 

fazem 
alerta a Ándreazza 
E divulgam documento comprovando corrupção 

AVELINO DO VALE 

Unia série de denúncias, in
cluindo corrupção, foi feita ontem 
como "um alerta" ao ministro 
Mário Ándreazza, do Interior, 
contra a direção fia Fundação 
Nacional do índio, cm Brasília, 
através de documento divulgado 
pelos sete indigenistas que segun
da-feira última.pediram demissão 
cm protesto contra a exoneração 
de três colegas e a "política antiin-
digenista" do órgão. 

O documento foi distribuído à 
imprensa depois que o ministro 
negou que exista uma crise na 
Funai. classificando os últimos 
acontecimentos como "manifes
tações de indisciplinados, desor
deiros e agjtadtires". em referência 
aos demissionários, e afirmando 
que o presidente rio órgão subor
dinado é "um homem que tem 
profundo amor e respeito pelo ín
dio". 

Entre outras denúncias, os in
digenistas afirmam que "o atual 
prreidev-te d-1 Funai tez um con
vênio com a firma C. R. Almeida 
S/A - Engenharia e Construção. 
conforme o Contrato n° 029/80 de 
compra e venda, no qual a Funai 
vende areia e s'"xo retirados da 
área indígena Guajajara do Posto 
Indígena Pindaré, no Maranhão, 
ao preço de CrS 100.00 a carrada 
de cinco metros cúbicos, quando o 
preço mínimo na região é de CrS 
450.00". De acordo com os denun
ciantes, o contrato foi celebrado 
"contrariando ainda 0 presidente 
da Funai os pareceres da própria 
Assessoria daquela presidência, 
conforme processo Funai 
858/1165/79". 

CARRO NO RIO 

Os sete indigenistas denunciam, 
também através do documento 
que "a Funai comprou um veículo 
Fiat para a Representação do Rio 
de Janeiro cuja serventia principal 
é para que um motorista dessa 
Fundação leve a filha do coronel 
Nobre da Veiga" - o presidente da 
autarquia - "ao colégio. Todos os | 
dias, esse motorista tem que 

deslocar-se nas primeiras horas do 
Jia. de Realengo para Botafogo e 
de lá pa.ra Cosne Velho, ^ara 
apanhar a estudante, enquanto 
que em áreas indígenas muitas 
vidas humanas são perdidas por 
falta de uma viatura para trans
portá-las". A respeito, dü o do
cumento que "quase uma dezena 
de índios foram assassinados este 
ano. sem que o presidente da 
Funai tomasse medidas concretas 
para punir os responsáveis". E in
daga, ao ministro: "será que nós, 
demissionários, por discordarmos 
por issoe muito mais somos indis
ciplinados, desordeiros e agita
dores?" 

POESIAS 

O "alerta" dos indigenistas ao 
ministro Mário Ándreazza é no 
sentido de que "o atual presidente 
da Funai. coronel Nobre da Vei 
ga. pode comprometê-lo profunda
mente com a política antiindi-
genista que está sendo desenvol
vida pela atual diretoria do órgão, 
num total desrespeito ao Estatuto 
do índio .hles reveiam. como 
prova, "a declaração do coronel 
Ivan Zanoni. quando diz que "o 
Estatuto do índio é livro de poesias 
para o devaneio dos intelectuais". 

Os denunciantes pedem permis
são ao ministro para discordar 
quanto ao amor e respeito do 
coronel Nobre da Veiga pelos ín
dios, lembrando os últimos acon
tecimentos, "quando ele, presi
dente da Funai. recebe lideranças 
com aparato policial repressivo", 
Esses acontecimentos indicam, são 
"as últimas manifestações dos ín
dios Xavante. Apurinã, Guaja
jara. Caxinava. Gaviões, Krenak e 
Bakairi", 

No documento explicam que as 
denúncias ao ministro se fazem 
"necessárias" para que, "não só 
como Ministro, mas como cidadão 
comum, analise e veja os drásticos 
rumos com que a política indi-
genista de Rondou é aviltada, 
desrespeitada e esquecida, sem 
falar da ignorância declarada da 
Funai pelo anseio dos índios, como 
muito bem têm demonstrado os 
últimos líderes que vieram à 

Brasília procurar diálogo e enten
dimentos, voltando, no entanto, às 
suas aldeias, decepcionados e es
tarrecidos". 
QUEM SÃO 

Dos sete indigenistas que pe
diram demissão da Funai. cinco 
trabalhavam junto aos Xavante-, 
no Mato Grosso. São eles Odetnr 
Pinto de Oliveira, funcionário com 
12 anos de sei viço, na Chefia da 
Ajudâneia no município de Earra 
do Garças, tendo sido transferido 
para a sede do órgão, à disposição 
do Departamento Geral de 
Operações, após o rompimento 
dos índios com seu órgão tutor, em 
conseqüência de Nobre da Veiga 
ter chamado a polícia quando de 
reuniões com os líderes 'tribais, 
dias 5 e ~i de maio último, ;ri 
Brasília: Fernando Schiavini. qu„ 
chefiava o PI de Pimentel Barbosa. 
no mesmo município, com seis 
anos e meto como funcionário da 
Funai; antropólogo Cláudio 
Romero. considerado uni dos in
digenistas brasileiros que mais 
conhecem os Xavuntes. com mais 
de quatro anos de atividade, a 
orientadora educacional da 
Ajudâneia de Barra do Garças. 
Marta Maria Lopes, com cerca de 
três anos e meio de serviço, e Fran
cisco Figueiredo, chefe do Posto 
Indígena de Couto Magalhães, 
oito anos de profissão. 

Os outros dois indigenistas que 
subscrevem o documento são. q 
médico Antônio Luiz de Macedo, 
há dois anos na Funai, ultima
mente chefiando a Equipe Volante 
de Saúde da 5 d ; Delegacia, de 
Cuiabá, atendendo todas as co
munidades indígenas de Mato 
Grosso, com esceção das do Par
que do Xingu e do Projeto Xavan
te. 

Segundo revelou ontem Odenir 
Pinto de Oliveira, na véspera de 
episódio, ele foi convidado pelo 
diretor do DGO. coronel Godinho, 
a desistir de sua demissão, re
cusando a oroposta de aceitar sua 
designação como assistente desse I 
Departamento, com o salário de I 
CrS 98.000.00. mensais. "Para não? 
compactuar com essa escaladaI 
contra o índio", disse ele. 
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Entidade de antropólogos est<: perplexa e apreensiva 
Após tentar, desde sexta-feira, 

sem êxito, uma audiência com o 
presidente da Funai, a diretoria da 
Associação Brasileira de 
Antropologia encaminhou-lhe, on
tem, através do protocolo do ór
gão, uma nota manifestando 
'apreensão e perplexidade pelas 

demissões sumarias e inexplicáveis 
para um órgão carente de mào-de-
obra especializada", após fazer 
uma série de denúncias. Eis a 
nota, na thtegra: 

"Estamos convencidos de que o 
interesse da agência do governo 
encarregada da questão indígena 
na contribuição de antropólogos 
nasce por imposição de suas 
obrigações legais de tutela. Esse 
interesse significa o reconheci
mento de uma qualificação e uma 
ética que vêm identificando o 
antropólogo na construção do in-
digenismo, isto é, uma ideologia e 
uma prática a serviço dos direitos 
dos povos indígenas. 

No exercício desse indigenismo, 
a agência oficial adquire legiti
midade se apoiada na ação do 
antropólogo, enquanto tradutor 

P 
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A designação de uma bacharel 
em História para ocupar a função 
de antropólogo em uma equipe 
multidisciplinax ene «-regada de 
executar o Plano de Desenvol
vimento dos _ Xavante causou 
protestos, ontem, por parte de 
funcionários da Funai e de outros 
indigcnistas, pouco depois que a 
instituição do plano foi anunciada 
pela direção do órgão, através de 
sua assessoria de imprensa. Ana 
Maria da Paixão, a bacharel em . 
História, foi designada para a fun- I 
ção juntamente com o engenheiro 
agrônomo AJaor Grangeon de 
Siqueira, ô economista Vicente I 
Luiz de Almeida e a engenharia 
civil Sirlei Correia Marques, se-

dos interesses desses povos. Fssi 
condição do antropólogo, se deve 
ao fato de que no seu processo de 
qualificação uma das exigências 
básicas é que tenha sido t*?inado 
pelos próprios sistemas soci?is 
nativos e que no seu processo de 
conscientização ética, tenha inter
nalizado a regra fundamental, que 
é a solidariedade irrestrita aos 
povos que estuda. 

O conflito entre antropólogos e 
a agência oficial acontece no 
momento em q :e os direitos e os 
interesses dos povos indígenas são 
preteridos em favor de outros in
teresses e pretensos direitos. 

Preocupa à ABA (Associação 
Brasileira de Antropologia), os úl
timos acontecimentos envolvendo 
FUNAI e antropólogos. De um 
lado, constata-se a persistência da 
política de impedimento das pes
quisas e tentativas de manipulação 
das atividades dos pesquisadores 
segundo interesses do órgão. Do 
outro, atitudes administrativas in
ternas repreendendo, transferindo 

*3„ 
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Os fatos se tornam mais 
ameaçadores na medida em que, 
configuram um conflito cujas con
seqüências são: 

- o esvaziamento e ruptura de 
uma tradição da prática indigenis 
ta, devido aos constantes tema 
nejamer.to; e demissões do! 
antropólogos da Divisão d< 
Estudos e Pesquisas da Funai 
descaracterizando-a a ponto d( 
transformá-la em um setor con 
ativiaides meramente burocrá 
ticas; 

- prejuízo da atividade de pes
quisa dos antropólogos da Funai t 
de outras instituições, que incide 
sobre as soluções dos problema.» 
indígenas, uma vez que não serãc 
orientados por um conhecimen.f 
da realidade; 

-ameaça os direitos dos povo; 
indígenas, marcadamente o direitti 
à terra. 

Nessas circunstâncias queremo; 
reiterar a Vossa Excelência nossí 
apreensão e manifestar nossa per
plexidade pelas demissões su 
márias e inexplicáveis para um ór 
gâo carente de mão-de-obra es 
pecializada". 

e demitindo antropólogos, numa 
posição franca de cerceamento de 
exercício da profissão. 

irá iomar cont cs XÍ es 
gundo informou a assessoria. 

De acordo com nota da Funai, o 
plano instituído "terá como encar
go precípuo garantir aos índios a 
permanência em seu habitai, 
proporcionando-lhes os indispen
sáveis recursos para a promoção 
do seu bem-estar". A equipe desig
nada para executá-lo "funcionará 
junto à Ajudância Autônoma de 
Barra do Garças (MT), que lhes 
prestará todo o apoio logístico 
necessário", informa, ainda, a 
nota. 

ÍNDIO É P R E S O 

Em outra nota, a Funai infor
mou ontem que, "por causar 
tumultos na Casa do Ceará, que 

através de convênio com a Funai 
hospeda os índios em trânsito por 
Brasília (...) foi detido pelas 
autoridades da 2 a Delegacia 
Policial de Brasília o índio 
Wehandju Karajá. que, na última 
segunda - feira, havia chegado á 
Capital transferido da Ilha do 
Bananal". Segundo a nota, "a 
polícia foi chamada à Casa do 
Ceará por outro índio, Paulinho 
José Diauri, também Karajá, 
depois que Wehandju regressou às 
dependências daquela entidade 
embriagado e provocando a rto-
dos". A nota finaliza dizendo que 
"A Funai tomou todas as pro
vidências cabíveis visando 1 li
beração de Wehandju". • 
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Ex-funcionários contestam 
ministro e acusam a Funai 

Do Sucursal e 
do correspondente 

BRASÍLIA (Sucursal) — Os sete fun
cionários que pediram demissão da Fun
dação Nacional do índio, por discor
darem da atual política indigenista, dis
tribuíram ontem documento denuncian
do mordomias c corrupção no órgão. O 
documento é uma reação à atitude do 
ministro do Interior. Mário Andreazza. 
que negou a existência de crise na Funai 
e qualificou os ex-funcionários de 
"desordeiros". 

"A Funai comprou um veiculo Fiat 
pára a representação do Rio de Janeiro, 
cuja serventia principal é paro um 
motorista desta Fundação levar a filha_. 
do coronel Nobre da Veiga ao colégd 
tocios os dia*" — uiz um dcc trechos do 
documento. 

O número de demissionários da Funai 
poderá chegar a 20 segundo informavam 
ontem funcionários do órgão, respon
sáveis por um movimento de soli
dariedade aos colegas e,ue se incom-
patibilizaram com a atual direção da in
stituição. 

Cerca de 200 Índios xavantes estão se 
dirigindo a Brasília para protestar con-
,tra a saida dos funcionários . enquanto 
que as lideranças indígenas do Acre en

tregavam ontem à presidência da Funai 
um documento no mesmo sentido. 

ASSASSINATO 
Km Manaus, o Conselho Indigenista 

Missionário — ClMl-Norte 1. denunciou 
oí;cialmente. ontem, ã li! Delegacia 
Regional da Funai. o assassinato , em 
fins de abril.- do líder apurina. José 
RiViro. de ãO anos. espancado até 
mor.er pelo comerciante Antônio 
Mariano e cinco jagunços armados, na 
localidade de Jaburu de São João, 
município de Tapauá. 

O novo traçado da rodovia Cuiabá-
Porto Velho não corta nenhuma reserva 
indígena e o seu projeto não será al
terado, disse, ontem, em Brasília, o 
secretario-geral interino do Ministério 
dos Transportes. Marcelo renu^uiu. 
Segundo ele. o trecho da estrada foi 
projetado levando em conta as infor
mações prestadas pela Funai sobre a 
oxata localização dos agrupamentos In
dígenas iúiqucla região 

Apesar do memorial encaminhado ao 
Bird pelas missões indigenistas que 
fizeram um estudo sobre a área cortada 
pela rodovia Ouiabá-Porto Velho, o 
Ministério dos Transportes manterá o 
projeto. . 
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Ministro nega criee 
e a venda de terras 

O Ministro do Interior, Mário 
Andreazza, negou ontem qual
quer crise na Funai e u conse
qüência da demissão dos sete 
Indigenistas que o acusaram de 
"anti-indio". O Ministro negou 
ainda que o Estado do Paraná 
esteja prestes a vender área in
dígena à iniciativa privada. 

Afirmou que o que ocorreu na 
Funai com a apresentação de 

Demissões 
na Funai 

Dando continuidade à atitu
de tomada anteontem por sete 
indigenistas da Fundação Na
cional do índio, até o final desta 
semana mais um grupo de ser
vidores da Funai — acrescido 
de funcionários da direção em 
Brasília — deverá apresentar 
demissão coletiva. 

Os indigenistas, até ontem, 
resolveram não se manifestar 
contra a política adotada pelo 
Coronel Nobre da Veigc, presi
dem*; Uo úisão, que, scsur.do 
eles, assumiu "uma posição an-
tündio e contrária aos princí
pios de Rondon", porque espe
ram que o movimento engrosse 
com funcionários que ainda es
tão relutantes e outros que es
tão fora de Brasíiia. 

Antes de denunciarem os fa
tos pelos quais resolveram de
mitir-se coletivamente, que 
aprofundarão ainda mais a cri
se interna na Funai, os indige
nistas preparam um dossiê a 
ser encaminhado a parlamenta
res, a fim de que o movimento 
ganhe maior repercussão. 

O presidente da Funai. por 
sua vez, não se encontrava on-1 
tem na sede para se posicionar 
sobre a questão porque estava ; 

na reserva de Mâe-Maria, no i 
Pará, para resolver o problema i 
da indenização que os índios 

um pedido de derr.Ssáo enca
minhado por sete servidores foi 
"mero problema administrati
vo, sem maiores conseqüên
cias". Para provar que o Paraná 
não vendera área à iniciativa 
privada, lembrou que a Consti
tuição Federal não permite a 
venda de nenhuma área indí
gena. 

em grupo 
continuam 

Í 
1 

gaviões devem receber pelas 
terras que perderam para as 
linhas de transmissão da Hidre
létrica de Tucurui. No Ministé
rio do Interior aíastou-se qual
quer possibilidade de que haja 
alguma substituição na Funai 
em conseqüência da crise. 

- -
REIVINDICAÇÕES 

O fim do ciclo dos coronéis 
nos cargos de direção da Funai. 
que pĉ sĉ iCLüi 8 c p r A**MTVÍPOS 
por indigerústas, a trai.lorma-
çáo do órgão em secretaria-
especial vinculada à Presidên
cia da Republica e a imediata 
demarcação das terras indíge
nas foram algumas das princi
pais reivindicações apresenta
das por indigenistas em semi
nário sobre a questão indígena, 
encerrado ontem em Belo Hori
zonte. 

Demitido sexta-feira da Fu
nai, o antropólogo Rafael José 
de Menezes Bastos denunciou o 
presidente, os diretores de de
partamento e os delegados re
gionais como integrantes de 
um grupo que, movidos por in
teresses escusos e antiindige-
nistas, querem fazer impiodir a 
própria Fundação, desviando-a 
dos objetivos para os quais foi 
criada. 

*P 
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r Serianicía prevê 
mais demissões 
e crise na Funai 
A "polítifj :\v apadrinhamento" 

exercida pelo s '-tanista Apoena Mei-
relles, delegado da Kunei, em Porto 
Velho e u tentativa de r<-guiar o? indi-
genistas corno "agitadores" nos momen
tos de conflitos entre indioft, colonos ou 
fazendeiros, foram dan inriadaa ontem 
pelos indigenistas José Carlos Meireles e 
Antônio Luís Macedo, r/emilidos da 
Funai no final de maio. 

Os dois indigenistas acreditam que a 
situação em Roca do Acre. onde os 
apurinãs. reivindicam 83 mil hectares de 
terra, pode se transformar em "clima de 
guerra' pois os índios não aceitam nem 
as imposições da delegacia de Porto 
Velho e nem a perda de terra para os 
colonos. 

A demissão dos dois indigenistas 
desencadeou uma crise interna na Funai 
com o pedido de demissão de sete fun
cionários. Esta lista deverá aumentar 
ainda esta semana com a checada de 
funcionários que trabalham no campo. 
Além dos funcionários, os índios do Acre 
que enviaram seus representantes b 
Brasília, não aceitam o alastamento dos 
indigenistas e pedem a saída de Apoena 
Meirelles e Benamour Fontes, que se
gundo Manoel Apurinã. "são desonestos 
e inimigos dos índios". 

A crise, entretanto, ainda não atingiu 
o Ministério do Interior e ontem o minis
tro Andreazza mais uma vez assetnircu 
mio r» 7-írocírlpnto Ha F n n p ; rnronpl 
Nobre da Veiga, vem desempenhando 
corretamente suas' funções, e "é amigo 
dos índios". 

D E M I S S Õ E S 
Tanto José Carlos Meireles como An

tônio Macedo explicam suas demissões 
partindo dos desentendimentos que os 
indigenistas vêm tendo como chefe da 
Ajudância do Acre , Benamour Fontes, 
padrinho de batismo de Apoena Mei
relles e subordinado deste sertanista. 
Estes desentendimentos, informaram os 
sertanistas, ' ' se baseiam principalmen
te na sistemática de trabalho, pois- en
quanto Benamour vive dizendo que 
não se deve ter idealismo com os Índios 
pois eles já perderam a guerra e devem 
aceitar tudo o que oferecemos, nosso 
trabalho está envolvido diretamente com 
os indios". 

O início dos desentendimentos sur
giram depois do conflito entre apurinãs e 
colonos do quilômetro 45 da BR-.il 7 
( Rio Branco-Boca do Acre). Na ocasião, 
o sertanista Apoena Meireles incentivou 
os índios a reivindicarem as terras afir
mando que eles tinham direito e depois, 
em conversa com os colonos lhes 
garantiu que não sairiam da terra. 

Acreditam os indigenistas que a 
política paternalista assumida pela 
Funai, que prefere entregar dinheiro vivo 
na mão dos índios não soluciona o 
problema, "o que resolve é demarcar a 
terra' ' . Apoena apesar desta política, in
forma Meireles, "os índios do Acre estão 
passando fome e não fazem roça porque 
enquanto não for solucionada a questão 
da terra nenhum índio se dispõe a plan
tar". ' " " ' 

Píví.c^p-cs/jn 
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O problemfl da tv'rrn dos apurinãs 
levou o Congresso de Segurança Na
cional à Boca do Acre (AM). Os indios 
pedem uma reserva de 83 mil hectares, 
pois no momento ocupam uma faixa de 
17.(100 hectares sem qualquer nascente 
de rio numa área demarcada "com er
ros' ' , disse o coronel Nobre da Veiga. 
Com o acréscimo do território indígena, 
os colonos que vivem no quilômetro 45 
deverão ser reassentados em outro iocal e 
este fato, afirmam os indigenis tas , ' ' não 
interessa aos polí.icos fazendeiros e 
seringa listas, pois eles já grilaram todas 
as t e r ras ' ' ' 

Com as demissões e o clima de ins
tabilidade na área, "quem sai prejudi
cado são os índios", diz Meireles. Para . 
ele, nenhum problema está resolvido e a 
tendência., na área, será ' ' uma situação 
de pré-guerra, pois os índios não aceitam 
mais as imposições' ' . 

A recusa dos índios foi feita em frente 
ao presidente da Funai no encontro de 
segunda-feira. Ma.isel Apurinã, depois 
de ser perguntado ptlo coronel Nobre da 
Veiga sobre quem mandava na Funai. 
não deu resposta mas disse, ' ' está certo, 
mas na minha aldeia também nós só 
recebemos quem a gente quer e por isso 
queremos que Apoena e Benamour vão 
embora", e observaram ainda que que se 
a atua! política da ííur.ai continuar. "o* 
' 1 • - . * . J _ - 1 . - ' 
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condição de escravos, como viviam 
antes ' . 

* índios e Funai 
entram em acordo 
sobre indenização 

A comunidade indígena parakategè 
(gavião) que vive "o Posto Mãe Maria 
receberá 40 milhões de cruzeiros de in
denização da Eletronorte que vai instalar 
as linhas de transmissão da Hidroelé
trica de Tucurui dentro dà reserva in
dígena, desmaiando 295 hectares. A 
noticia foi dada ontem pelo presidente da 
Funai, coronel Nobre da Veiga que esteve 
durante três horas reunido com a co
munidade indígena parakategè. 

A negociação entre a Eletronorte e os 
indios chegou a um impasse na sexta-
feira, porque enquanto a Eletronorte 
oferecia um máximo de 30 milhões, os ín
dios exigiam 83 argumentando que a 
área a ser desmaiada é uma das mais 
ricas em castanheiras, principal fonte de 
renda da comunidade. E ontem, o 
próprio cacique Kokrenum informou o 
coronel Nobre da Veiga, cíepois de al
gumas discussões, fez a contraproposta 
encerrando o negócio em 40 milhões que 
serão pagos em dinheiro. 

Para o coronel Nobre da Veiga, o fato 
deste problema ter se arrastado durante 
mais de três anos decorre da "ausência 
da F u n a i e das pessoas mal-
intencionadas". 

Caso os parakategè não tivessem en
trado em "acordo haveria intervenção do 
Governo Federal, prevista no Estatuto 
do índio. Com a intervenção, o preço 
pago pela terra serie mais baixo, uma vez 
que os cálculos esiar:am baseados no 
preço pago aos brancos, ou^seia. 1350 
cruzeiros o hectare. 

* 
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A PROVÍNCIA 

PAR/* 
Data: 3 . g. %0 Ind ige iÚStaS 

' deixam FÜNAI 
BRASÍLIA — Por discordarem do "rumo anti-

indigenista que vem sendo dado a política oficial, que vai con
tra a tradição indigemsta criada por liondon", e em sinal de 
protesto pela demissão de tr.s colegas, sete indigemstas 

Rediram demissão, ontem, ao final da tarde, da Fundação 
[acionai cio índio, nesta capital. Os pedidos de demissão 

(oram protocolados por eles na sede do órgão depois que um 
índio. Manoel, lider Apurina. do município de Boca do Acre, 
revelou ter sido ameaçado de prisão pelo presidente da 
FUiNAl. coronel João Carlos Nobre da Veiga, em um inci
dente que teve inicio com a expulsão de quatro jornalistas, 
um da agência ANDA, aos empurrões, pelo próprio Nobre da 
Veiga e pelo coronel Anael Gonçalves, seu assessor, da sala 
da presidência, à qual foram chamado por Manoel Apurina, 
aparentemente por solicitação do dirigente da autarquia. 
(ANDA) 

Transam ameaça índios 
BRASÍLIA — Índios que habitam ás margens do rio 

Coxodoa. município de Lábrea, estão sendo ameaçados pelas 
obras da Transamazònica, no trecho compreendido entre 
Benjamim Constante Lábrea, segundo denúncia feita, ontem, 
pelo Cimi Norte-I, que confirmou ter enviado a Delegacia 
Regional da FUNAI um mapa contendo a localização do 
grupo e exigindo que a área fosse interditada e demarcada. 

Cacilda Andreotti, membro da equipe do padre Giinter 
Kroemcr que localizou os índios do Coxodoa, forneceu todos 
os detalhes do encontro de 8 de maio, quando cerca de 
quarenta guerreiros com o corpo pintaao e carregando arcos 
e flechas, passaram seis horas no acampamento de Kroemer. 
que pertence ao Cimi de Lábrea. Cacilda disse que os índios 
(alam uma lingua tonai diferente de qualquer outra da região 
e sào (orles e altos. (ANDA) 

! 
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Funcionários da Funai se 
d emitem alegando liei 

BRASÍL IA — Sete funcionários da 
Funai, entre antropólogos, indigenistas e um 
médico, demitiram-se ontem, da fundação 
alegando distorções na aplicação da polít ica 
indigenista. Estes indigenistas acusam a atual 
direção da Funai de não seguir os princípios 
ditados pelo marechal Cãixi ido Rondon de 
respeito e apoio às comunidades índias e de 
perseguir os funcionários empenhados na 
defesa dessas comunidades. 

O descontentamento dos funcionários" 
a u m e n t o u este fim-de-semana, com a 
demissão dos técnicos indigenistas José 
Carlos Meireles e Antôn io Leite Batista, que 
trabalhou com os índios apurinan, no Acre. 
Ontem. Vá r ios indio? do Acre foram ate o 
presidente de Funai, coronel Nobre da 
Veiga, p:r= protestar comia as demissões e 
pela demora na solução da questão da 
reserva dos apurinan. 

A presença dos índios no gabinete do 

p r e s i d e n t e da Funai acabou causando 
tumul to entre o coronel R a imprensa. Os 
í n d i o s c o n v i d a r a m os jornalistas para 
assistirem a conversa com Nobre da Veiga, 
i r r i t a d o . Nobre da Veiga expulsou os 
j o r n a l i s t a s a f i r m a n d o q u e os índios 
" m a n d a v a m em suas aldeias", mas ali 
"mandava o presidente da Funa i " . 

A n o i t e , ma is calmo, o coronel 
explicou que seu trabalho cornos índios vem 
s e n d o c o n s t a n t e m e n t e d i t o r c i d o . 
"Acusam-se de ser inimigo do índio — disse 
ele — mas temos tentado resolver os 
problemas na medida do possível" 

"Estes índios estão sendo insulflados 
por pessoas interessadas em dif icultar o 
nosso t r a b a l h o . Vivemos u m período 
delicado no pai's c precisamos lutar nara 
garantir o prosseguimento da polí t ica de 
abertura, "disse Nobre da Veiga. 
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Do correspondente em 
Manaus 

Uma equipe de quatro missio
nários da prelazia de Labréa, conse
guiu entrar em contato, pela pri
meira vez, com um grupo de índios 
arredios e totalmente desconheci
dos, que se presume sejam Coxo-
doás, que habitam a região do Iga
rapé Pretão, um subafluente do Ca-
nanaú, no Rio Purus. Desde outu
bro de 1978, a equipe vem tentando 
fazer contato com os índios, cuja 
integridade física, hoje, começa a 
ser ameaçada, com a construção de 
um subtrecho da Trasamazônica, 
ligando Labréa a Benjamin Cons-
tant. 

Os índios do igarapé Pretão, 
<pt« os m'ssionários julga? _?or-

U V g U U * 
do levantamento antropológico do 
antigo SPI, datado de 1930, foram 
localizados em meados de 78, por 

meio de sobrevôos realizados pelo 
padre Gunter Kroemer, que, em 
sej-uida. com a ajuda de mais três 
mi -sionários leigos, fez várias pene
trações por terra na mata, tentando 
atingir as malocas localizadas. As 
malocas, construídas de forma dife
rente, e que podem rbrigar até 230 
pessoas, estão localizadas em re
gião praticamente inacessível, em 
terra firme, cortoa&s por várzeas 
alagadiças, por igapós e paranás, o 
que dificulta qualca 3r contato cum 
a civilização. 

A equipe, depois de vírias ten
tativas — a primeira chegando a 
uma das oito malocas —, conse
guiu, no dia 8 de maio passado, 
manter o contato com os índios que 
durou apenas seis horas, dentro de 
um clima de muita tensão, já queos 
missionários, e nem a própria Fu
nai, nducui pjecksar a que grupo 
pertencem os índios, que falam 
uma lírgua totalmente diference de 
qualquer outra língua da região, e 

seus hábitos e costumes são total
mente desconhecidos. 

Na manhã daquele dia, quando 
avistaram na mata várias crianças 
Índias, os padres da equipe tiveram 
uma surpresa: um grupo de mais de 
40 índios, todos guerreiros e arma
dos, surgiu no acampamento dos 
missionários. Desconfiados com tu
do que viam, eles não mostraram 
sinais de agressividade. Um índio — 
que dava a idéia de ser o líder do 
grupo — encontrou uma tesoura e 
começou a cortar os cabelos dos 
missionários, no corte que eles 
usam — em forma de cuia. Ouviram 
música gravada em fita cassete, 
dançaram com os missionários, co
meram alguns alimentos e tiraram 
fotografia'1. Achavam graça de tu
do e faziam sinais nr?m <> rmt.o_ 
dando a entender cie que out.-o gru
po se escondia na floresta, além de 
mostrar bastante experiência ante
rior no contato com os brancos. 

Funcionários da Funai demiiem-se 
Da sucursal de 

Brasília 

Sete funcionários da Funai entre 
antropólogos, indigenistas e um 
médico demitiram-se ontem da 
Fundação alegando distorções na 
aplicação da política indigenista. 
Eles acusam a atual direção da 
Funai de não seguir os princípios 
ditados pelo marechal Cândido 
Rondon de respeito e apoio às co
munidades índias e de perseguir os 
funcionários empenhados na defe
sa dessas comunidades. 

O descontentamento dos fun
cionários aumentou este fim de se
mana, com a demissão dos técnicos 
indigenistas José Carlos Meirelles e 
Antônio Leite Batista, que traba

lham com os Apurinãs, no Acre. 
Ontem, vários índios do Acre pro
curaram o presidente da Funai, co
ronel Nobre da Veiga, para protes
tar contra as demissões e pela de
mora na solução da questão da 
reserva dos Apurinãs. 

A presença dos índios no gabi
nete do presidente da Funai aca
bou causando tumulto entre o coro
nel e a imprensa. Os índios convida
ram os jornalistas para participar 
da conversa com Nobre da -Veiga. 
LTitado, Nobre da Veiga expulsou 
os repórteres afirmando que os ín- [ 
dios "mandavam apenas em suas 
aldeias". 

À noite, mais calmo, o coronel 
explicou que seu trabalho com os 

índios vem sendo constantemente 
distorcido. "Acusam-me de cer ini
migo do índio — disse ele —, mas 
temos tentado resolver os proble
mas na medida do possível." 

Quanto à situação dos Apuri-
não, explicou que o indigentsta Jo
sé Carlos Meirelles foi demitido por 
ter-se indisposto com todos os ór
gãos do governo da região, onde 
atua. 

"Assim não dá — disse o coro
nel — o funcionário da Funai, antes 
de mais nada, deve agir como um 
juiz entre as duas culturas: a do 
branco e a do índio. Quando ele 
passa a defender um dos lados mais 
do que o outro está sendo parcial e, 
por isso mesmo, indesejável." 

r 
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índios. 
Novas 

demissões na 
Funai 

— Os Índios mancam apenas 
em suas próprias aldeias. Aqui, 
quem manda é o presidente da 
Funai. 

Irritado com o convite que 
um grupo de Índios Apurinan, do 
Acre, íc2 ontem a jornalistas, pa
ra que assistissem ao encontro 
que iam manter com o coronel 
Nobre da Veiga, o presidente da 
Funai expulsou os repórteres de 
sua sala, e só mais tarde concor
dou em dar uma entrevista e falar 
sobre vários problemas que a 
Fundação está enfrentando. 

Um deles é o pedido de demis
são de sete funcionários — antro
pólogos, indigenistas e um médi
co —, que criticam a Funai por 
"não seguir os princípios ditados 
pelo marechal Rondon, e perse
guir os funcionários empenhados 
na defesa das comunidades ín
dias". 

O descontentamento dos fun
cionários agravou-se este fim de 
semana, com a demissão dos in-
digeri,s:tc"' -Tnsé Carlos Meireiies e 
Antônio Leite Barbosa, que tra-! 
balhavam com os índios Apuri
nan. Sobre a demissão de Meirei
ies, o coronel explicou que "ele 
chegou a se indispor com todos 
os órgãos do governo, na região 
onde atuava": j 

— Assim não dá — afirmou o 
coronel —, o funcionário da Fu
nai deve antes de mais nada agir 
como um Juiz entre as duas cultu
ras: a do branco e a do índio. 
Quando ele passa a defender um 
dos lados mais que o outro, está 
sendo parcial e, por isso mesmo, 
indesejável. •, 

Sobre o caso dos índios Apu
rinan, que estiveram em seu gabi
nete ontem, o coronel explicou 
que, na área próxima à reserva 
em que eles vivem, existem 650 
famílias de colonos assentados 
pelo Incra. "E agora os Índios 
querem uma área maior para. sua 
reserva. Ora, não podemos resol
ver o problema dos índios e criar 
outro problema social mais gra
ve, expulsando os agricultores." 
Ainda ontem, em Manaus, infor
mou-se que uma equipe de 4 mis
sionários do Cirni conseguiu en
trar em contato, pela primeira 
vez, com um grupo de índios to
talmente desconhecidos, que n 
acredita serem koxodoás, amea
çados pela construção da estrada 
que liga Labre a Benjamln Cons-
tant. 

;-' 
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Funai recebe 
pedido de 
demissão de 
7 funcionários 

BRASÍLIA (O GLOBO) — A Fundação 
Nacional do índio (Funai) recebeu on
tem o pedido de demissão de sete funcio
nários — um médico, dois antropólogos e 
quatro indigenistas — que alegaram 
"discordar do rumo antiindigenista que o 
presidente do órgão, coronel João Carlos 
Nobre da Veiga, vem dando à politica ofi
cial criada por Rondon". 

O pedido de demissão do médico da 5." 
DR, Osvaldo Cid Nunes, dos antropólo
gos Cláudio Romero e Marta Maria, e 
dos indigenistas Odenir Pinto de Olivei
ra, Ronaldo Oliveira, Fernando Schavi-
nini e Francisco de Campos Figueiredo 
foi também em protesto pelas demissões 
dos sertanistas Antônio Luiz Macedo e 
João Carlos Meireles, que trabalhavam 
com os Apurina, no Acre, há três anos. , 

Ontem à u.rde, o coronel João Nobre 
da Veiga recebeu um grupo de índios ca-
chinavá, machineri e apurina, que pedi
ram a retirada do delegado da 8' DR, 
Apoena Meireles, e do chefe da Aju-
dãncia do Acre, Benamor Fontes Bran
dão, sob a alegação de que "são homens 
que não gostam de índios", 
VENDA DE TERRAS 

CURITIBA (O GLOBO) — A área de 
1.200 hectares, localizada no município 
de São Jerônhno da Serra, no Norte para-
napnsp oi'» - OcYjrüS do Estado wiíá 
pretendendo vender não pertence aos 
índios, segundo o presidente do Instituto 
de Terras e Cartografia, Joaquim Severi-
no, que garante que a reserva indígena 
localizada no município de 4.914 hectares 
"continua intocável". 

A venda da srea deverá ser feita com a 
aprovação prévia da Assembléia Legis
lativa. O projeto de lei, no qual o gover
nador Ney Braga pede autorização para 
efetuar a transação, não pôde ser votado 
ontem por falta de quorum. 

O presidente do ITC contestou a acusa
ção das entidades de defesa do índio que, 
em documento divulgado no último sába
do, consideram ilegal a redução da área 
da reserva indígena de São Jerônimo da 
Serra e a venda de parte da área pelo Go
verno do Estado. 

De acordo com as entidades indígenas, 
a redução da reserva foi inconstitucio-
uai, porque foi feita sem autorização da ' 
Assembléia Legislativa e do Congresso 
Nacional. 
SEMINÁRIO 

BELO~HORIZONTE (O GLOBO) — O 
seminário "A terra indígena", iniciado 
na noite de ontem, nesta capital, deverá 
encaminhar â Funai um pedido para que 
a entidade se manifeste pública e oficial
mente sobre o problema da terra indíge
na no País, principalmente em relação 
aos índios Krenalf, de Minas Gerais. O 
objetivo do seminário, promovido pelo 
Grupo de Estudos da Çuestão Indígena, é 
contribuir para a solução dos problemas 
àoi índios, que segundo o antropólogo e 
ex-diretor do Parque Nacional do Xingu, 
olímpio de Trindade Serra, se agrava
ram "terrivelmente nestes últimos dei 
anos". 

O ex-antropólogo da Funai, Rafael Jo
sé Menezes 1'aslos, demitido na semana 
panada, lançou um apelo no sentido de 
que o desenvolvimento brasileiro inclua 
em seus projetos as minorias indígenas. 
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Indigenistas se demitem 
e acusam o presidente 
da Funai de "antiíndio" 

Brasília — "Por discordar do rumo antLndigenista que 
VSa vem dando à política incügenista oficial e que vai contra 
a tradição .ndigerusta ciada por Rondon, a qual sempre me 
motivou a trabalhar jur.to as comunidades indígenas como 
servidor deste órgão — lhe encaminho o meu pedido de 
demissão em caráter irrevogável e também apresento meus 

Êrotestos pelas demissões de membros da Sociedade Brasi-
iira de Indigenistas". 

Este é o texto da carta de demissão que sete indigenistas 
— entre eles um médico e um antropólogo — encaminharam 
coletivamente, ontem, à presidência da Fundação Nacional 
do Índio. O presidente do órgão, Coronel llotoe da Veiga, 
disse que desconhecia o tato porque os pedidos, entregues 
no final da tarde de ontem, ainda não haviam chegado do 
protocolo até sua mesa. 

Mas se confessou surpreso com a acusação de bntiíndio e 
mostrou para a imprensa os empenhos dos recursos encami
nhados este ano para as comunidades xavantes do Mato 
Grosso, região onde atuava a maior parte dos demissioná
rios. Hoje, os indigenistas darão entrevista coletiva para 
esclarecerem as razoes de sua atitude. 

São os seguintes os funcionários da Funai que encami
nharam ontem pedido de demissão do órgão: Marta Maria, 
Fernando Schkvinni, Oderúr Pinto de Oliveira, Cláudio 
it'>luero lanuopuiuuui. IUJUUÍUU Ouvcua. Co«áluO CUi Nu
nes (médico) e Francisco de Campos Figueiredo. 

Cimi contata tribo 
na Tramamazônica 

Manaus — Uma equipe do Cimi Norte-I conseguiu 
manter contato de seis horas com índios ainda não identifi
cados e agora o órgão, que já havia comunicado à Funai a 
existência e localização da tribo, está pedindo a demarcação 
das terras habitadas pelo grupo, ameaçado pela presença 

• cada vez maior, na área, de apanhadores de sorva e também 
por um trecho em construção da Transamazònica. 

Segundo Cacilda Andreoti, missionária que integrou a 
equipe, os índios falam uma língua totalmente diferente de 
qualquer outra da região, possuem fartas plantações de 
mandioca, milho, banana e outros alimentos e seriam em 
número de 400, embora os cálculos a esse respeito não 
tenham uma base muito segura. Os quatro membros da 
equipe — dois homens e duas mulheres — tiveram seus 
cabelos cortados de modo semelhante ao dos índios, que no 
entanto não demonstraram sinais de agressividade. 

t 
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rum 
Trís indi|ienistas foram drr .'idol 

ontem pcls presidência da Funai e 
tm protesto, outros sete pediram 
demissão. A nova crise „Crada na 
t-unai i apontada pelos indigenistas 
como -sem precedentes'' e cheKa ao 
seu ponu máximo após uma suces-
sio de incidentes. ( Pág. lut 

G 

• 

• 
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Outros 7 pediram demissão denunciando uma política antiindigenista 

• . AVELINO DO V A L E 
Por discordarem do "rumo an

tiindigenista que vem sendo dado à 
política oficial, que vai contra a 
tradição indigenista criada por 
Rondou", e em sinal de protesto 
pela demissão de três colegas, sete 

'indigenistas pediram demissão, on-
tt|ij^iO final da tarde, da Fundação 
?^B:':.i' índio. Km Brasília. Os 
pedidos de demissão foram pro
tocolados por eles na sede do órgão 
depois que um índio, Manoel, líder 
Apurinã, do município de Boca do 
Acre, revelou ter sido ameaçado de 
prisão pelo presidente da Funai, 
coronel João Carlos Nobre da Veiga, 
em um incidente que teve início 
tom a expulsão de quatro jornalis
tas, aos empurrões, pelo próprio 
N"bre da Veiga e pelo coronel 
' » — 1 / - - . . . . 1 . . ^ - — ' „ „ , „ ^ _ , _ ,f„' 

Saia da prtsidência, à qual foram 
chamados por Manoel Apurinã, 
aparentemente por solicitação do 
dirige.vte Ja autarquia. 

.Gasiificada como "sem pre
cedentes" pelos indigenistas que 
Íiediram demissão, "em caráter 
rrevogávei". a crise na Funai chega 

so seu ponto culminante após uma 
sucessão de incidentes a partir de 5 
de maio último, "Dia de Rondon", 
quando Nobre da Veiga chamou a 

Í
tína durante uma reunião, em seu 
p.iete, com 31 líderes da nação 

Aavante. de Mato Grosso. 
No início da noite, o presidente da 

Funai recebeu a imprensa con-
. cedendo uma entrevista na qual 

alegou a que "os problemas não são' 
meus. são herança de outras ad
ministrações" e que "nós" - os 
dirigentes do órgão tutor do índio -

. "temos que ser juizes entre duas 
culturas, a do índio e a do branco" 

ÍNDIO AMEAÇADO 

Por volta das 16 horas, na sala da 
Chefia de Gabinete da presidência 
da Funai, quatro jornalistas en
trevistavam, além de Manoel 
Apurinã, três índios do Acre, Mário 
Domingos, da nação Kaxinauá, 
localizada no município de Manoel 
Urbano, José Severino, Machineri, e 
José Correia. Jaminaua. ambos de 
grupos habitantes do município de 
Sena Madureira. 

Pouco depois que os índios in
gressaram no gabinete da presidên
cia, Manoel Apurinã retornou, con
vidando os jornalistas a acom
panhá-lo. Ao entrar no gabinete, o 
grupo de jornalistas foi surpreen
dido pelo presidente da Funai, que, 
visivelmente transtornado. aos 
õ , • <-, "*• , Í V * 

e que manda aqui? Você não é o 
dono da Funai. O dono da Funai é o 
Governo. Eu só recebo a imprensa 
quando bem entender. Saiam 
daqui". 

Diante da reação de Manoel, que 
insistia na presença dos jornalistas, 
Nobre da Veiga complementou: 
"Na aldeia, quem manda são 'vo
cês", ao que o líder Apurinã re
trucou que "na nossa aldeia o se
nhor também não entra. E, então, 
tira o Apoena, nós não queremos o 
Apoena, referindo-se ao delegado da 
8a Delegacia da Funai, Apoena 
Meireles. 

'Aos empurrões, sob protestos, os 
jornalistas foram retirados do 
gabinete, lá permanecendo os ín
dios. Ao saírem, Manoel Apurinã 
revelou ter sido ameaçado pelo 
presidente da Funai: "Você não 
deve trazer o pessoal da imprensa. 
Você merecia ser preso". A resposta 

do índio, segundo contou, foi: "O 
senhor é quem sabe... Se a Lei per
mite..." 

Os quatro líderes indígenas 
pediram a Nobre da Veiga a de
marcação de suas terras. José Se
verino, o índio Machineri, e José 
Correia. Jarinaua. contaram ter 
solicitado, ainda, o retorno ao Posto 
Indígena de Mamoadate, através do 
qual são assistidos, do indigenista 
José Carlos Meireles. Ele foi de
mitido no final da semana passada, 
segundo se anunciou ontem, jun
tamente com seu substituto na 
chefia do posto, Antônio Luiz de 
Macedo, após afastar-se do cargo 
para tratamento de saúde. Além 
dele, foi demitido o antropólogo 
Rafael José de Menezes Bastos, que 
desempenhava suas funções na 
uiviaau uc L.3IUV.JJ C i Ç-SGUISAS GO 
Departamento Geral ae Planeja
mento Comunitário da Funai, na 
sede do órgão, em Brasília. 

Aos repórteres, recebidos em seu 
gabinete após unia espera de mais 
de duas horas, o presidente da 
Funai. solicitado a revelar os mo
tivos das demissões dos três fun
cionários da autarquia, disse que 
"iodas as organizações da cidade 
(Boca do Acre) brigavam com esse 
rapaz, o Meireles..." Indagado 
sobre se a razão dessas brigas não 
seria a defesa dos índios pelos in
digenistas. Nobre da Veiga pergun
tou: ','Comoé que você defende o ín
dio?", respondendo: "Nós temos 
que ser juizes entre duas culturas". 

Sobre a recente denúncia de 
corrupção na assistência aos 15 mil 
índios de diversas nações que. es
tudando, moram em Brasília, em 
um abrigo mantido pela Funai na 

Casa do Cca.á. feita pelos próprios 
índios estudantes, que citavam 
nominalmente a assistente social 

• lldete Aragão. Nobre da Veiga res
pondeu que "comprar uma casa só 
não é corrupção, lá. n preço c mais 
barato", referindo-se à Casa Nor
deste, onde. segundo os denuncian
tes, lldete faz compras para os ín
dios do abrigo. 

Na opinião do presidente da 
Funai, o índio llamaraí, recente
mente internado sucessivamente em 
duas clínica1 (siqniálriea,. uma cm 
Taguatinya. ou lia cm Anápolis--
Goiás, "é um louco, é um débil 
mental". Para ele. "os médicos dis
seram que não é louco pra não fi
carem com ele lá". 

Nobre da Veiga considera que 
"houve um erro da Funai. dos índios 
c. sem saber, do lucra", uuanto à 
demarcação das'terras dos Aporiní. 
atualmente com I7.T00 hectares. Os 
índios pedem uma área de HO mil 
hectares, o que o presidente da 
Funai considera "uni problema" in
dagando: "onde é que se vai colocar 
as b50 famílias de colonos localiza
das cm volta?'.'. 

Os sete indigenistas que ontem 
pediram demissão da Funai são 
Odenir Pinto de Oliveira, chefe dá 
Ajudância em Barra do Garça MT. 
recentemente colocado à disposição 
do Departamento Geral de Opera
ções, em Brasília, após a crise da 
Funai com os Xavaities: Fernando 
Schiavini. o chefe do Posto Indígena' 
de Pimentel Barbosa, no mesmo 
município; Cláudio Romero, 
antropólogo; Osvaldo Cid Nunes, 
médico da Delegacia de Cuiabá, c os 
técnicos em indigenismo Ronaldo 
Oliveira. Francisco de Campos 
Figueiredo e Maria Maria. 
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Veiga d,sse que os dem.ssionârios brigavam com todos os orgüos 

Demissões 
Se te funcionários 
ped i ram o n t e m demissão d a 
Funai, por discordarem do 
«rumo anti- indigenista», 
impr imido p e l a pres idência 
do órgão , e a inda contrár io 
a t r ad ição de Rondon 
T a m b é m on t em, um g r u p o 
de índios d o Acre foi ao 
pres idente Nobre da Veiga 
da Funa i , r ec lamar pela 
demarcação de 83 mil 
hec tares de t e r r a (Página 5) 

Demissionários criticam 
a política da Funai 

Memèlia Moreira 

O Departamento Geral de 
Administração da Funai re
cebeu ontem, no final da tarde, 
sete pedidos de demissão de 
funcionários que não concordam 
com « o rumo antiindigenista 
que Vossa Senhoria (o presiden
te) vem dando à política in-
digenista e que vai contra a 
tradição indigenista criada por 
Rondcn, a qual sempre moti-
vou-ni i a trabsihar junto às 
comunidades indígenas como 
servidor de s t e ó rgão» . Os 
demissionários protestam tam
bém contra o afastamento dos 
ind igen i s t a s J o s é Car los 
Meirelles e Antônio Carlos 
Macedo e do antropólogo Rafael 

O pedido de demissão deve 
ser encaminhado hoje ao pre
sidente da Funai que na noite de 
ontem, ao tomar conhecimento 
do fato. discordou do termo 
«política antiindigenista» 
c i t a n d o como exemplos os 
trabalhos e recursos destinados 
a algumas comunidades in
dígenas durante sua adminis
tração e perguntando, «isto sig
nifica que não gosto de índios?» 

Os funcionários que apresen
taram seus pedidos de demissão 
são: Cláudio Romero (antro
pólogo), Odenir Pinto Oliveira 
(sertanista), Ronaldo Oliveira, 
Fernando Schiavinni, Francisco 
Campos F igue i redo , M a r t a 
Maria (indigenistas) e Oswaldo 
Cid Nunes (médico) membros 
da Sociedade Brasileira de In
digenistas. 

ACRE 

Além das demissões, outro 
acontecimento que marcou a 
tarde de ontem foi a chegada de 
sete índios de diferentes tribos 
do Acre (apurinã, kaxinawá, 

maxineri e jaminawá) que fora TI 
à presidência da Funai protestar 
contra as demissões de José 
Carlos Meireles, Antônio Carlos 
Macedo, exigindo ainda o afas
tamento dos sertanistas Apõe na 
Meirelles e Renamour Fontes 
«que não gostam de índios» . 

Dos sete lideres, quatro 
foram recebidos pelo presidente 
da Funai que não permitiu a 
presença da imprensa dentro do 
gabinete. No encontro, o líder 
Manoel Apurinã pediu a solução 
para o problema de Roca do 
Acre, onde os índios apurinã 
reivindicam uma reserva de 83 
mil hectares. No momento, a 
reserva atuai destes índios é de 
i a cf\f\ L M - » » * * * » * * ~ -^o.— ~ ~ - * . 

sidente da Funai a soiução en
contrada até agora foi demarcar 
uma área que se estende até o 
rio Acre . Caso esta solução 
seja definitiva, a rec-erva do 
quilômetro 45 da rodovia Roca 
do Acre-Rio Branco, onde vive 
este grupo, passará a 25mii hec
tares. 

O lider Manoel, dos apurinã, 
depois do encontro com o 

coronel Nobre da Veiga afirmou 
que seu grupo não pretende 
receber dinheiro pelas terras, 
pois o que interessa no momen
to é a demarcação dos 83 mil 
hectares. Manoel queixou-se 
ainda da maneira como foi 
recebido no gabinete do pre
sidente quando a imprensa, 
convocada pelos índios, foi ex
pulsa da sala recebendo em
purrões do coronel Anael Gon
çalves, assessor da presidência. 

Depois da reunião com as 
lideranças indigenas do Acre, o 
coronel Nobre da Veiga recebeu 
os jornalistas explicando, que 
não é possível manter o diálogo 
com os índios na presença da 
imprensa. 
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MINISThlHIO DO (NTRRIOK 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - F U N A I '• $, 
Q u b l n a t » d o P r e a l d s n t o 

OFÍCIO N*i#?/PRES Brás í 1 ia, oZ-f-maio-8 0. 

Prezado Senhor: 

Ao receber de V. Sa. o manifesto que comunica a fundação da Sociedade 

Brasileira de Indigenistas e os Estatutos da Entidade, os encaminhei a Procura 

doria Jurídica desta Fundação, para analise e parecer. 

0 Sr. Procurador Geral emitiu o parecer n9 58/PJ-80, sobre a matéria, 

que aprovei, e cuja cópia passo as suas mãos. 

Os Estatutos da SBI, tal como se encontram redigidos e aprovados pela 

Assembléia Geral, inviabilizam a nossa aprovação e aceitação, por conflitar-se 

com a filosofia desta Fundação, e com a relação de emprego, conforme expõe o pa 

recer do Sr. Procurador Geral. 

Não pretendo, contudo, impedir a constituição de uma Sociedade repre 

sentativa dos indigenistas. 

Encaminhado aos membros da Diretoria da SBI; 

JOSÉ PORFIRIO FONTENELE DE CARVALHO 

ODENIR PINTO DE OLIVEIRA 

CLÁUDIO DOS SANTOS ROMERO 

CÉLIO HORST 

OTAClLIO DE' ALMEIDA JÚNIOR 

FRANCISCO DE ASSIS 

Mod. 110 
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Não ê esse o meu propósito, até porque a Constituição Federal assegu 

ra o direito de associação. 

Desejo, entretanto, que se observe a legislação vigente e os princí 

pios que regem a política indigenista, à cargo da FUNAI. 

Desse modo, coloco a disposição dos indigenistas da Fundação, a nos_ 

sa Procuradoria Jurídica, que poderá elaborar uma minuta de Estatuto, capaz de 

conciliar os propósitos daqueles que idealizaram a constituição da SBI, e os 

princípios que orientam a atuação da FUNAI, como órgão tutelar do índio. 

Não posso, portanto, aceitar a Sociedade Brasileira de Indigenistas , 

como está se estruturando, por ferir a autonomia da Instituição que presido e 

da qual não me e dado transigir. 

Espero uma resposta dos responsáveis pela SBI, para que esta Presi 

dência possa posicionar-se e adotar as medidas administrativas pertinentes. 

E o entendimento desta Presidência. 

JOm/CARLOS NOBRE DA VMGA j 

V Presidente 
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MINISTÉRIO 0 0 INTERIOR 

Fundação Nacional do Índio — FUNAI 

6* D e l e g a d a R e g i o n a l 

.. t . ' I V.C ) .11» * '... > ' ' t 

OF.NQ 009/6BDR-CONFIDENCIAL 

Do :De legado R e g i o n a l da 6S DR da FUNAI 

Ao : S r . D i r e t o r flo DGO 

Assun to tRestituição (Faz) 

X 
ASI/FUNAI " ^ 

São Luís • Ma. 

Z B . 1 9 . 0 5 . 3 0 

JxP^yUA i/f "•( 

Senhor Diretor, 

%lik* 

Restituimos a l/.Sa. o Memorando nQ 009/DG0,de 18.04.00, 

desse Departamento,com as informações anexas,do servidor Oose 

Porfírio Fontenolo do Carvalho,referente a entrevista publicada 

no "Oornal do Brasil",odição do dia 12 de abril de,1980,sob o 

título "Indigenistas criticam a política da Funai". 

atenciosamente, 

AiifjioHrovay 
Del.'ío^f 

>mv n« • t i * i ' > * . * » ' ' 
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» Í ^ Fundação Nacional do índio - FUNAI 

úmm 6* D e l e g a c i a R e g i o n a l 

USM0 NQ 009/PGO/80 - RESPOSTA - Pis. III 

Senhor Delegado, 

Em atendimento ao vosso despacho, 

exarado no Memorando n2 009/DGO de 18,04.80, vimos informar 

o seguinte: 

Lemos com muita atenção o MEMORANDO N2 009/DGO / 

de 18.04-.80 -"CONFIDENCIAL", onde o Departamento Geral de / 

Operações solicita a V.Sa. que seja oficiado ao servidor / 

José Porfirio Fontenele de Carvalho consulta para'que'"; o 

"SERVIDOR" confirme a entrevista "concedida"(sic) ao Jor -

nal de Brasilia em 12 de abril de 1980. 

Lemos também com muita atenção a nota publicada/ 

no jornal de Brasília, que é titulada pelo D.G.O. como"en -

trevista" e não chegamos a detectar nenhum pronunciamento / 

de servidores da FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUTÍAI. 

0 que entendemos na nota publicada no Jornal de 

Brasília do dia 12 de abril de 1980 4 que se trata de comcn 
tários sobre a criação da SOCIEDADE BRASILEIRA DE INDIGENIS 

TAS 'e críticas sobro rumos da atual política indigenista.1 

Entendemos também, que a nota faz referencia a membro da / 

diretoria da Sociedade Brasileira de Indigenista, recém fun 

dada e não faz referència\ílguma a SERVIDOR da FUNAI.: 

Por isto, \o nos^ç\ver, fica prejudicado a con -

sulta. 

Barra\do qroâa, 16 de maio do ano de 1980. 

JOSÉ N23NELS DE CARVALHO 
'a FUNAI. 

. . 

• 
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Brasiiia-D.F. 

MEMP Nfl#C?3/DG0 

Do D i r e t o r do DGO 

Ao S r . De legado da 6§DR 

Referente a En t rev i s ta Concedida ao Dornal de Bra s í l i a Assunto 

Com referência a entrevista concedida ao 

"Dornal de Brasília", edição do dia 12 de Abril de 1980, sob o 

titulo "Indigenistas criticam a política da FUMAI", pelo servi -

dor Dose•Porfírio.Fontenele de Carvalho, Chefe da Ajudância de 

Barra do Corda, solicito oficiar consulta ao citado servidor, no 

sentido de que o mesmo confirme se as declarações foram realmen

te de sua autoria, informando a seguir a este Departamento. 

0 servidor terá o prazo de 30 ( trinta) 

dias, a partir da data da consulta, pára formular, oficialmente , 

sua resposta* 

Atenciosamente 

6 
çjoeé çÇodln/to Qlodclguca 

/ Dirotor do DGO 
Port fH3/CjM ri.i 17/03/ÍH*. 

• • • • • » . . . . 

TXP/ eamr 

•OO^HnF.WniAL 
' 
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naigenistas criticam 
a política da Funai x yj 

A Sociedade Brasileira de Indigenistas. 
no seu primeiro documento critica os rumos 
da atual política indigenista brasileira "que 
estn^ baseada na conciliação de interessrs 
dos índios n empresários . Não há como Cou-
ciíiar. Além deste problema, a política in-
digenistn vem sendo condu/.ida. neste 
momento, por pessoas não qualificadas". A 
Socitdr.dc aesea a Kun&: de desobedecei ?., 
Estatuto do índio com o argumento de que 
esta legislação "é utópica". E alertam para 

. os possíveis desastres que podem ocorror 
» "caso o Kstatuto não seja cumprido". 

\ Para os indigenistas.os problemas mais 
' s6rio« neste momento e que ameaçam a 
. sobrevivência física dos índios são "a de-
; marcação de terras e a discriminação ra

cial". A questão da demarcação, legundo a 
Sociedade, "torna-se mais grave ainda por-

, que a Funai decidiu interpretar de forma es
tranha o Estatuto do índio quanto à domar-' 

\ cação. Em vez de eleger a área baseada em 
• estudo antropológico prévio.e como exige o 

Estatuto, a Funai faz urr. levantamento e 
depois escolhe a área. A primeira fcent»ti"a 

' clejia nova Gistematica será com a terra do3 
Apurinás.em Boca do Acre.no Amazonas. 
Como é que se pode fazer um levantamento 

: de área sem um estudo prévio? " 

i Sobre a reestruturação, cujo decreto já se 
encontra na Presidência da fiepública. os 

f indigenistas afirmam que não foram cônsul-
-tados c que o decreto "só serve para a ad
ministração central em.Brasília, para os que 

• estão no poder.ü que eles chamam de des
centralização da Funai nós chamamos de 
esvaziamento. Esvaziamento dos pro-

1 blemas de Brasília". ., 

•• • Ir 
SOCIEDADE 

i Criada em fevereiro deste ano, a Sol! 
' ciedade Brasileira de Indigenistas reuniu-ee 
Ú k l •>'• •• •" . » . ' 

pela primeira vez em assembléia gerai no 
início d» semana. Ela conta atualmente com 
80 sócios, todos funcionários da Funai com 
experiência no campo, junto aos índios. .• 

De acordo com o presidente da SBI .José 
Porfírio de Carvalho, sertanisla que tra
balha junto nos índios Guajnjara, no 
Maranhão, "a sucieuude nasceu pcio ÚCSQJO 
do pessoal de campo de se unir diante das 
dificuldades enfrentadas no setor trabalhis
ta e mesmo para apresentar reivindicações 
dos grupos com os quais trabalhamos". 

Com essa preocupação, a SBI terá como 
'primeiro trabalho reivindicar os direitos 
trabalhistas que existiam no tempo do Ser1-
viço d ' Proteção aos índios, como por 
exemplo, adicional-insalubridade, pro
moção, tempo dobrado de serviço. A outra 
grande luta. segundo Carvalho, "é regu
lamentar a profissão através de lei do Con
gresso Nacional". •• 

-, 
Os indigenistas estão sofrendo pressões 

da Funai. que desde o momento ii»« for-
\iib\&if õv. gruf.-o lenta dificultar u loco
moção dos indigenistas entre as ald«ias'e 
Brasília. A última pressão sofrida ioi o 
anúncio feito há duas semanas de oue os in
digenistas seriam filiados â Corfutifração 
Nacional dos Trabalhadores de Educação e 
Cultura, para onde os membros da SBI jà 
estão fazendo sua contribuição sindical. 

Além destas pressões tentando impedir à 
organização de um futuro sindicato, 'nfor-
ma o manifesto da SBI que a Funai tenta, 
amedrontar os indigenistas. "mas ã classe 
está unida contra qualquer medida que pos
sa ser tomada contra qualquer um de nós. E 
preciso acabar com estas acusações dos que 
nos chamam de subversivos ou agitadores. 
Subversivo é quem inverte a lei. O que o in-
digenista quer é o cumprimento da ioi. o 
cumprimento do Estatuto do índio", , v 

/ 

• 

& 

http://Acre.no


pju.o^iopyt 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - F U N A ' 
GABINETE DO PRESIDENTE 

PARECER N9 5 8 /M/80 

Senhor Presidente: 

Consultou V.Exa., a esta Procuradoria Jurídica, sobre a 

consistência legal da SOCIEDADE BRASILEIRA DE INDIGENISTAS, constituída 

por servidores desta Fundação. 

0 art. 153, parágrafo 28, da Constituição Federal as

segura "a liberdade de associação para fins lícitos", e que "nenhuma 

associação poderá ser dissolvida senão em virtude de decisão judicial". 

A luz, portanto, do mandamento constitucional, os funda

dores da novel Sociedade, como cidadãos, como pessoas físicas, no uso 

pleno da sua capacidade civil, estão no exercício de um direito, ao se 

reunirem em associação. 

Do exame do Estatuto da SBI, no entanto, verifica-se a 

exigência de que "o número de associados não funcionários do órgão 

oficial de assistência ao índio não poderá exceder a 1/5 (um quinto) do 

total de associados funcionários do Órgão oficial que não trabalham em 

área, também não deverá exceder a 1/5 (um quinto) do total de associa

dos, sendo que os 3/5 (três quintos) restantes deverão ser do pessoal 

funcionário do Órgão oficial que atua em área". 

Da leitura, portanto, do art. 59 dos Estatutos da Socie

dade, que acabamos de transcrever, conclui-se que três quintos (3/5) 

dos seus associados, serão constituídos de servidores da FUNAI. 

Do paralelo entre os arts. 59 e 29 dos Estatutos, veri-

ficâ-se que servidores da própria FUNAI se constituem em Sociedade, pa

ra pressionar a Fundação a que servem. 

& 
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FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 02. 
GABINETE DO "PRESIDENTE 

Senão vejamos: 

Entre as FINALIDADES DA SBI, de que trata o art. 29, do 

Capítulo II, dos Estatutos, contém: 

"b) representar junto ao Órgão assistenoial 

dos -índios, os indigenistas, podendo apre

sentar sugestões e pedidos de ordem traba

lhista e social', 

c) representar os associados perante as auto^ 

ridades administrativas e judiciais na de

fesa de seus interesses individuais e co

letivos ; 

e) defender a obrigatoriedade de formação in-

digenista como pré-requisito para todos os 

que trabalham em órgão ou não de assistên

cia ao índio e de pessoas que, direta ou 

indiretamente, atuarem junto a comunidades 

indígenas; 

g) combater a atuação de pessoal3fu; 'Honãrios 

do órgão assistenoial ou não, que atente 

contra os interesses das Comunidades Indí

genas." 

0 manifesto que lançou a Sociedade, dá noticia que os 

indigenistas — servidores da própria FUNAI — reiévindicam partici

pação nas decisões que envolvem os interesses das comunidades indíge

nas, e criticam as "soluções dúbias até então apresentadas com relação 

ao cumprimento do ESTATUTO DO ÍNDIO e leis correlatas", pela Fundação. 

A Diretoria da SBI é formada, exclusivamente, por servi

dores dos quadros da FUNAI. 

Isto posto, entendemos que há um conflito de situações 

- os fundadores da Sociedade, os seus dirigentes são, a um sõ tempo, 

assalariados da FUNAI e seus críticos, seus julgadores. 

Esse conflito, nos parece inaceitável, por infringir o 

principio da subordinação empregaticia decorrente da relação de traba-
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FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 03. 
GABINETE DO PRESIDENTE 

lho consagrada pela Consolidação das Leis de Trabalho. 

A FUNAI tem os seus Estatutos, que lhe dão as suas atri

buições, que definem os seus deveres, e dos seus servidores, incluindo 

os dirigentes da Instituição. 

A existência de uma Sociedade, constituída de servidores 

da FUNAI, para sobre ela exercerem fiscalização e pressões de toda or

dem, se nos afigura uma inversão de posições de todo incompatível. 

F. de se considerar que jã existem Entidades várias, como 

CIMI, ANAI, Comissão de Justiça e Paz, Comissão Prõ-lndio, todas elas 

dedicadas a causa indigenista. 

Parece-nos, assim, inadmissível e ate ilegal que surja 

dentro da própria FUNAI uma Entidade paralela, formada de servidores 

seus, por eles dirigida, para pressionar a Fundação, e tentar partilhar 

da sua administração, o que não está previsto na legislação vigente. 

0 art. 39 da CLT, define o empregado como "toda pessoa 

física que presta serviço de natureza não eventual a empregador, sob a 

dependência deste e mediante salário". 

A SBI, não admite, no manifesto, a perda de sua "autono

mia" e da sua "posição critica", ao se propor a participar de decisões 

no tocante a problemática indigenista. 

0 choque torna-se evidente, na.relação de emprego entre 

os integrantes da Sociedade e a empregadora — a FUNAI — comprome

tendo a dependência do empregado sob o empregador. 

Não se tratando de entidade sindical, o princTpio da su

bordinação do empregado ao empregador ha que ser respeitada. 

A FUNAI, por imposição da Justiça do Trabalho foi enqua

drada no Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais, Recreativas, 

de Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional - SENALBA. 

Todos os seus servidores, portanto, ja são inscritos compulsoriamente 

. nesse Órgão sindical. 

Se a SBI se propõe tratar de política indigenista, jã 

existe a FUNAI, instituída pelo. Poder Público, com essa finalidade. 

Na estrutura administrativa,inclusive, da FUNAI, se in

sere o Conselho Indigenista, Órgão colegiado de aconselhamento cientT-
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fico e cultural do Presidente da Fundação, que tem por finalidade "zelar 

pelo cumprimento da legislação relativa ã proteção e assistência ao ín

dio e comunidades indígenas", "ex-vi" do art. 10, do novo Estatuto da 

FUNAI, aprovado pelo Decreto n9 84.638, de 16 de abril p. passado. 

Os membros do Conselho Indigenista, de acordo com o art. 

11, do novo Estatuto deve^ser "pessoas de comprovado conhecimento da 

problemática indigenista". 

A política indigenista, como se vê está bastante prote

gida, nos parecendo injustificável, e ate extemporânea o que servidores 

da própria FUNAI se arvorem em seus defensores e fiscais. 

0 nosso parecer e no sentido da incompatibilidade do 

servidor ua FUNAI integrar a Sociedade em comento, por ferir os princí

pios basilares da doutrina trabalhista, e da própria legislação social 

que rege as relações de trabalho. 

Se a nova Entidade pretende atuar como órgão de repre

sentação dos indigenistas — servidores da FUNAI — a classe já está 

sob a proteção de um Sindicato, por força de uma decisão judicial. 

F. o nosso parecer. 

Brasília, 06 de maio de 1980 

AFONSO AUGUSTO DE MORAIS 
Procurador Geral 

PJÜ, %.s$/is*t 

04. 
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Brasília, 18 de maí« de 1980 

limo. Sr. 

José Porf 

MO Presidente da S3I 

José Porfirio Fontenelle de Carvalho 

Senhor Presidente, 

Na eminência de nao poder exercer o caj; 

go de Suplente de Tesoureiro a que me foi atribuído em Assenj 

blaia Geral, motivado pela condição geográfica onde exerço 

as minhas atividades - PQXIN, renuncio em caráter irrevogável 

aquele cargo e ao mesmo tempo proponho a minha retirada da 

aludida sociedade. 

Sem mais para o momento, apresento-lhe 

as minhas. 

C o r d i a i s Saudações 

FRANCISCO tfê ASSIS DA SILVA 

SeWan is ta "F" 
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Indiges tas apoiam ©P xavantes 
• • i»; 

Brasília — A Sociedade Bra- A nota decorre dos incidente» 
íi)eicadaIndÍjçeniKtas.oCoiwe- destn semstr; em Brasüia, com 
Ibo ii^enl£tà Mbaonârto, o <* aventa ocupendo a Punal 
Centro ctó Trabalho Indigente- ._. . , . 
ta, a Associação Nacional de e ex&nfo solução para o pro-
Apcío ao Lx Io e a Comissão blrma das terras. t\ nota das 
Pro-Indio distribuíram nota enüdaíoj diz que "a Funai 
S K E i S S S & S a 1 » «Pintou ao* índios mapas 
cacao das terras dos Índios xa- da reserva em escalas dlíeren-
rantes, em Mato Grosso. tes, conlundirdoos." 
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Nação xavante recebe apoio 
Várias entidades aprovam o rompimento com a Funai \ 

Seis entidades manifestaram 
ontem seu apoio e solidariedade 
aos índios na nação Xavante. 
diante do rompimento desta nação 
indígena ci.m a Fundação 
Nacional do índio. As entidades 
são a Sociecade Brasileira de 
Indigianistas. Centro de Trabalho 
Indigianista. Associação Nacional 
de Apoio ao índio. Comissão Pró -
índio e Sociedade Brasileira de 
Antropologia. 

Na integra, as notas: 

Os últimos conflitos entre os 
Xavantes e a direção da Fundação 
N-irMMtml r ln ínHin in' iHpnrir im 
mais uma vez. incompetência e 
deslealdade da atual 
administração do órgão lutor do 
(hdio em relação a seus tutelados. 
Senão, vejamos. 

Estes conflitos tiveram início na 

Reserva de Pimentel Barbosa, 
município de Barra do Garças -
MT, onde o presidente da Furai, 
coronel João Carlos Nobre da 
Veiga, esteve por duas vezes, em 
conseqüência da crescente tensão 
entre os índios e fazendeiros 
ocupantes de seu território. Fm 
unia dessas ocasiões, apresentou 
aos índios mapas da Reserva cm 
escalas diferentes, contundindo -
os. Afora isso. desconsiderando a 
organização política e cultural dos 
Xavantes, não ouviu o Conselho 
Tribal a respeito 'dos limites 
tradicionais do terr.f.óri o indígena. 
Ao contrário, tentou convence - los 
de que deveriam aceitar os limites 
que originavam insatisfação. A 
partir daí. a determinação desses 
limites configurou - se como uma 
imposição da Funai aos seus 
tutelados. A área. aparentemente 
tida como satisfatória, não 

corresponde aos direitos 
assegurados aos indígenas pela 
legislação vigente. 

O chefe da Ajudância da Funai 
em Barra do Garças. Od.-n:" Pinto 
de Oliveira, e o chefe ao Posto 
Indígena de Pi mente! Barbosa. 
Fernando Schiavini de Castro, 
alertaram várias vezes o presidente 
do órgão sobre o perigo de uma 
revolta dos Xavantes. A 20 de 
dezembro passado. Odenir já 
conseguira evitar um ataque às 
fazendas. 

Os Xavantes buscaram o 
diálogo. No entanto, mais uma 
vez, não foram ouvidos, e. aiante 
disso, assumiram o encargo da 
demarcação, exercendo o que 
consideram um direito, a 
retomada de suas terras, vendidas 
por funcionários da própria 
Funai." 



índios são atacados 
à bala no Maranhão 

A Sociedade Brasileira de In-
digenistas denuncia que, mais 
uma vez, índios Guajajaras, do 
Estado do Maranhão, são 
vítimas da ação criminosa de 
racistas e genocidas, ditos 
"civilizados", habitantes da 
região de Barra do Corda. 

Desta feita, os genocidas 
atacaram, no dia 30 de abril pas
sado, indefesos Guajajaras, 
atirando com rifle e ferindo 
gravemente a índia Claudine 
Guajajara e seu filho de 8 meses 
de idade, Augustinho Guajajara. 
que ela carregava na tipóiá. den
tro da reserva indígena. 

Diante desta nova agressão ao 
povo Guajajara, que vem sendo 
vítima de uma ação extermi-
nadora sistemática e impune, às 
vezes apoiada por políticos e 
outros representantes da dita 
sociedade civilizada, e diante da 
omissão criminosa dos respon
sáveis pela tutela e proteção ao 
índio, a SBI lança um apelo para 
que, se não for possível estender 
aos índios as leis de defesa do 
cidadão ou fazer valer o Estatuto 
do índio, já que eles estão sendo 
caçados a bala, pelo menos es
tenda aos índios o amparo e os 

efeitos da Lei de Proteção aos 
Animais. 

DEMISSÃO 

, A Sociedade Brasileira de In-
digenistas, de acordo com seus 
princípios, vem a público em 
defesa de seu vice - presidente, 
Odenir Pinto de Oliveira, 
ameaçado de prisão e demissão 
da chefia da Ajudancia da Fun
dação Nacional do índio em 
Barra do Garças, Mato Grosso, 
pelo cumprimento de sua função. 

Se consumadas as ameaças 
contra o chefe da Ajudancia de 
Barra do Garças estarão sendo 
desrespeitados não apenas o 
exercício de suas funções, a 
Funai e a lei, como agravado o 
conflito entre os Xavantes e os 
ocupantes de suas terras, já que 
ele representa para os indigenis-
tas a sociedade nacional, capaz 
de sobrepor - se aos interesses 
imediatos dos que os ameaçam. 

A SBI manifesta, ainda, a ex
pectativa de que não venha a 
ocorrer com o indigenista Odenir 
Pinto de Oliveira a prática de 
transferência perpetrada pela 
Funai contra outros indigenistas 
que simplemsente exerciam seus 
deveres profissionais. 

Funai homenageia 

marechal Rondon 

O presidente da Fundação 
Nacional do índio, João Carlos 
Nobre da Veiga, distribuiu nota 
em homenagem ao marechal 
Cândido Rondon, tendo em 
vista a proximidade do dia 5 de 
maio, data comemorativa do 
aniversário de Rondon. Na ín
tegra, a nota da Funai: 

"A epopéia de Rondon, 
iniciada em 1890, não se li
mitou à instalação de fios 
telegráficos e à demarcação de 
fronteiras. Neste trabalho des
bravador que se prolongou por 
mais de meio século, o resguar
do à pessoa do índio e à sua 
cultura constituiu preocupação 
constante. Mas só a partir de 
1910, com a criação do Serviço 
de Proteção ao índio, pôde 
Rondon delinear as diretrizes 
de uma efetiva assistência ao 
elemento indígena, que resul
tou na Funai. órgão executor 
da política indigenista do 
governo. 

A dedicação apostolar de 
Rondon foi perpetuada no lema 
que reflete sua conduta: 

Morrer, se preciso for: matar, 
nunca." Ao comemorar-se mais 
um aniversário do insigne bra
sileiro, sentimos bem viva sua 
presença, na grande lição de 
humanidade que nos legou. 

È com humildade e reco
nhecimento que a Funai re
verencia a memória de Rondon. 
cujos ideais mantêm vivos na 
constante preocupação de 
garantir a integridade tísica e 
cultural do índio brasileiro." 

PdU-O^p.tf/WI ?' 
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Guajajara atacada a 
tiros no Maranhão 

t 

Pa» tucurtal» 

Uma índia Guajajara e o 
filho dela de oito meses foram 
feridos a tiros por desconheci
dos dentro da reserva indígena 
de Barra do Corda, no Mara
nhão. A notícia, divulgada on
tem pela Sociedade Brasileira 
de Indigenistas, acrescenta que 
o ataque ocorreu no último dia 
30, quando a índia Claudine, 
carregando o menino, aproxi
mou-se de uma caminhoneta. 

XAVANTES 
A Funai anunciou ontem, 

em Brasília, que a situação na 
reserva de Pimentel Barbosa es
tá sendo controlada por seis 
agentes da Polícia Federal que 
permanecerão na área até que 
seja afastada qualquer possibi
lidade de atrito entre índios e 
fazendeiros. 

A Associação Brasileira de 
Indigenistas divulgou nota de 
apoio ao seu vice-presidente. 

Oldenir Pinto de Oliveira, 
ameaçado de prisão pela che
fia da Ajudancia da Funai em 
Barra do Garças, acusado de 
jogar os Xavantes contra os 
fazendeiros. A entidade acen
tua que os indigenistas espe
ram que não venha a ocorrer 
com Oldenir Pinto "a prática 
de transferência para outra 
área indígena perpretada pe
la Funai contra outros f uncio-
nárlos que simplesmente 
exerciam seus deveres profis
sionais, apoiando o índio." 

CAINGANGUES 

No Rio Grande do Sul, os 
caingangues divulgaram nota 
ontem acusando o governador, 
Amaral de Souza, de faltar com 
a palavra, assumida com vários 
caciques, no que se refere ã assi
natura de um convênio para 
preservação indígena. Os índios 
não se decidiram ainda a respei
to do programa mas, já no dia 8, 
este será assinado pelo governo 
do Estado e a Funai. 

0 ESTADO DE S. PAULO. . . iormi i 
que pode esperar pela última noticia. 
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runai nao aceitara 
limites dos xavantes 

Da sucursal d * 
BRASÍLIA 

A Fundação Nacional do ín
dio não permitirá que os xavan
tes alterem os limites da reserva 
de Pimentel Barbosa, segundo 
declarou ontem em nota oficial 
o coronel Nobre da Veiga, presi
dente da Funai. Ele entende 
que, da mesma maneira que o 
órgão luta para evitar invasões 
em áreas indígenas, não pode 
permitir que os índios alterem 
os limites de suas terras. 

Essa alteração já começou 
a ser feita pelos xavantes em 
Pimentel Barbosa e isso pode 
levar fazendeiros e posseiros a 
conflitos com os índios, pois 
muitos deles já se armam para 
manter-se nas terras em que 
estão. 

Segundo o coronel Nobre da 
Veiga, o problema da reserva já 
está resolvido por lei, só faltan
do a demarcação. "O Deoreto 79 
atendeu a uma reclamação jus
ta dos próprios índios, corrigin
do distorções em relação aos 
limites anteriormente finados", 
afirma a nota da Funai, lem

brando que o decreto foi redigi
do com base em dados aceitos 
na época pelos xavantes. 

Nobre da Veiga afirmou ain
da — contrariando informações 
do superintendente da Funai, 
Otávio Ferreira Lima — que ne
nhuma comissão foi nomeada 
para examinar o problema sur
gido em Pimentel Barbosa. 

/ 

OMISSÃO 
^ \ 

Quase ao mesmo tempo, a 
Sociedade Brasileira de Indige-
nistas também divulgou nota, 
acusando a Funai de omissão 
no caso, já que "foi amplamente 
informada quinta-feira passada 
da situação na área". Os indige-
nistas temem a ocorrência de 
conflitos, pois os índios abando
naram a sede da aldeia e inicia
ram a demarcação da reserva, 
fazendo um trabalho com o 
qual não concordam os fazen
deiros. Eles também disseram 
que, ao contrário do que afirma 
a Funai, o funcionário Odenir 
Silva não foi deslocado para a 
área a fim de apaziguar os xa
vantes, já que lá estava antes de 
o problema começar. 

Comissão tenta evitar 
conflito com apurinãs 

Do correspondente em 
RIO BRANCO 

Chegou ontem ao muni
cípio amazonense de Boca 
do Acre, o grupo de traba
lho, constituído em Brasília 
para buscar solução para o 
conflito entre Índios e colo
nos daquela área. O grupo é 
composto pelo agrimensor 
Reinaldo Florindo, o antro
pólogo Exéquias Henringer, 
da Funai, um coronel do 
Exército e o comandante da 
PM do Amazonas. Segui
ram também para o local 
representantes do Conselho 
de Segurança Nacional, que 
em última instância decidi
rão a questão das terras 
apurinãs, pois o governo a 
considerou um problema de 
segurança nacional, por ser 
um conflito em área de fron
teira. 

O grupo de trabalho vai 

examinar a situação no qui
lômetro 45 da BR-317, onde 
índios e colonos quase en
traram em confronto arma
do na semana passada. E 
procurará definir a demar
cação definitiva da segunda 
reserva apurinã existente 
em Boca do Acre, na região 
de Terra Firme, onde está 
localizado o posto indígena 
Camicuá. Como na primeira 
área, nesta também há atri
tos de índios com colonos e, 
fazendeiros. 

No caso do Camicuá, a 
Funai selecionou duas das 
quatro delimitações feitas 
pelo órgão desde 1976. Uma 
delas atende inteiramente 
às reivindicações indíginas, 
mas inclui uma área ocupa
da por cerca de 80 famílias 
de pequenos agricultores. A 
outra deixa de fora essa 
área, um castanhal e o cemi
tério dos apurinãs. 

-

cá 
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Indigenistas criticam 
a política da Funai \ 

A Sociedade Brasileira de Indigenistas, 
no seu primeiro documento critica os rumos 
da atual política indigenista brasileira "que 
está baseada na conciliação de interesses 
dos índios e empresários. Não há como con
ciliar. Além deste problema, a política in
digenista vem sendo conduzida, neste 
momento,por pessoas não qualificadas". A 
Sociedade acusa a Funai de desobedecer o 
Estatuto do índio com o argumento de que 
esta legislação "é utópica". E alertam para 
os possíveis desastres que podem ocorrer 
"caso o Esta tuto não seja cumprido". 

Para os indigenistas. os problemas mais 
sérios neste momento e que ameaçam a 
sobrevivência física dos índios são "a de
marcação de terras e a discriminação ra
cial". A questão da demarcação, tegundo a 
Sociedade, "torna-se mais grave ainda por
que a Funai decidiu interpretar de forma es
tranha o Estatuto do índio quanto a demar
cação. Em vez de eleger a área baseada em 
estude antropológico prévio,e como exige o 
Es ta tu to , a Funai faz urn levantamento e 
depois escolhe a área. A primeira tentativa 
desta nova sistemática será com a terra dos 
Apurinás.em Boca do Acre, no Amazonas. 
Como é que se pode fazer um levantamento 
de área sem um estudo prévio? " 

• Sobre a reestruturação, cujo decreto já se 
encontra na Presidência da República, os 
indigenistas afirmam que não foram consul
tados e que o decreto "só serve para a ad
ministração central em Brasília. para os que 
estão no poder. O que eles chamam de des
centralização da Funai nós chamamos de 
esvaziamento. Esvaziamento dos pro-

' blemas de Brasília". 

SOCIEDADE 

Criada em fevereiro deste ano , a SoG 
ciedade Brasileira de Indigenistas reuniu-se 

pela primeira vez em assembléia gera) no 
início da semana. Ela conta atualmente com 
80 sócios, todos funcionários da Funai com 
experiência no campo, junto aos incI\)S. 

De acordo com o presidente da S B I , José 
Porfírio de Carvalho, sertanísta que tra
balha junto aos índios Guajajara, no 
Maranhão. "a sociedade nasceu pelo derejo 
do pessoal de campo de se unir diante das 
dificuldades enfrentadas no setor trabalhis
ta e mesmo para apresentar reivindicações 
dos grupos com os quais trabalhamos '. 

Com essa preocupação, a SBI ter* como 
' primeiro trabalho reivindicar os direitos 
trabalhistas que existiam no tempo do Ser
viço de Proteção aos índios, como por 
exemplo, adicional-insalubridade, pro
moção, tempo dobrado de serviço. A outra 
grande luta, segundo Carvalho, "é regu
lamentar a profissão através de lei do Con
gresso Nacional". -' 

Os indigenistas estão sofrendo pressões 
da Funai , que desde o momento da for
mação do grupo tenta dificultar a ioco-' 
moção dos indigenistas entre as aldeias e 
Brasília. A última pressão sofrida foi o 
anúncio feito há duas semanas de que os in
digenistas seriam filiados à Confederação 
Nacional dos Trabalhadores de Educação e 
Cultura, para onde os membros da SBI já 
estão fazendo sua contribuição sindical. 

Além destas pressões tentando impedir a 
organização de um futuro sindicato, infor
ma o manifesto da SBI que a Funai tenta 
amedrontar os indigenistas, "mas a classe 
está unida contra qualquer medida que pos
sa ser tomada contra qualquer um de nós . E 
preciso acabar com estas acusações dos que 
nos chamam de subversivos ou agitadores. 
Subversivo é quem inverte a lei. O que o in
digenista quer é o cumprimento da lei, o 
cumprimento do Es ta tu to do índio". 5V 

• ' 
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IndigenistGà contra 
a política da Furtai 

Da sucursal d* 
BRASÍLIA 

A Sociedade Brasileira de 
Indigenistas, criada recente
mente para congregar o pessoal 
que atua diretamente com o 
índio no Brasil, sertanistas e 
técnicos indigenistas, criticou 
ontem a política oficial da Fu-
nai, afirmando que o órgão não 
esta cumprindo o Estatuto do 
índio, quando permite o prosse
guimento das invasões das 
áreas indígenas e procura conci
liar os interesses dessas comu
nidades com os dos fazendeiros 

que "usurpam os direitos dos 
índios". 

A sociedade teme ainda o 
esvaziamento da Funai, caso se
ja aprovado pelo presidente da 
República o projeto de reestru
turação que prevê sua dc-scen-
traliiaçfto, ao mesmo tempo em 
que suspeita do alijamento ca
da vez maior de antropólogos e 
indigenistas exrsrientes diante 
•rie total renovação dos quadros 
do órgão que vem se realizando 
nos últimos meses — mais de 15 
/nilitares foram contratados pa
ra cargos importantes. 
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Os indigenistas 
criticam Fmiai 

BRASÍLIA (Sucursal) - "A 
política indigenista bra
sileira vem sendo conduzida, 
neste momento, por pessoas 
nào qualificadas", afirmam 
diretores da Sociedade 
Brasileira de Indigenistas, 
que considera um erro a bus
ca de conciliação de interes
ses entre índios e empre
sários. A entidade acusa tam
bém aFunai de desobedecer 
ao Estatuto do índio e alerta 
para "os possíveis desastres 
que podem ocorrer, caso o 
Estatuto não seja cumpri
do". 

Segundo os indigenistas, os 
p roblemas atuais que 
ameaçam a sobrevivência 
fisíca dos indios são "a de
marcação de ter» as e a dis
criminação racial", critican
do o critério de escolha de 
áreas após os levantamentos 
sem estudos prévios. 

A Sociedade Brasileira de 
Indigenistas foi criada este 
ano e conta atualmente com 
80 associados, todos fun
cionários da Funai com ex
periência entre os indios. Seu 
presidente, José,,Porfirio de 
Carvalho, diz que a entidade 
pretende regulamentar a 
profissão. 

rju.c^ijiM 
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Brasília, ie de abril de 1.980 

Prezado Senhor, 

t 

A SOCIEOADE BRASILEIRA DE INDIGENISTAS 

solicita a V.Sà. providências no sentido de colocar à disposição 

desta entidade, o Auditório localizado no 1QS Andar desta edifí

cio, no período de 03/04 a 05/04/80, no horário das Q8:00hs às 

12:00hs e das 14:00hs às 2O:00hs. 

Na certeza de obter a colaboração de 

U.Sa., subscreve-se atenciosamente. 

CLA*UDI0 DOS SANTOS R0HER0 
p/Comissão Provisória 

limo. Sr. 

Assessor-Chefe da ACS/SUDEC0 

32 Andar - Ed. flINTER (Antigo) 

Brasíia - DF. 

YibE. ~k£TZe> 



^2 l^t^jLef+.&£*. fyxt>+**Ct„n 

e>í< ££./p\4c± t>to Cie* £>di. Cv *L4*> 

jt~t*4. A^rz^i. t^*»-j y-OiA. &£*> 

/ V 

PJ u.üfy.w/iM . 

( 

j 

d/. 4 . Yà 

( • 



fJU.O>p.SH|«,| 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO (NDIO - F U N A l 

OFÍCIO NQ Óty/DGPl B r a s í l i a , QJ de a b r i l de 1„980 

Senhor C o o r d e n a d o r 

N e c e s s i t a n d o e s t e D e p a r t a m e n t o de e s p a ç o fi_ 

s i c o que p o s s a a b r i g a r t r ê s t é c n i c o s com a f i n a l i d a d e de e l a b o r a r ' 

um t r a b a l h o que r e q u e r g r a n d e c o n c e n t r a ç ã o e s i l e n c i o , e n c a r e c e m o s 

os bons p r e s t i m o s de V . S a . em n o s c o n c e d e r o A u d i t ó r i o d e s s a Supe_ 

r i n t e n d e n c i a p o r um p e r í o d o de 20 ( v i n t e ) d i a s , a p a r t i r d e s t a dja 

t a . 

O u t r o s s i m , e s c l a r e c e m o s que a c e i t a m o s a con 

d i ç a o denuma e v e n t u a l i d a d e de u s o p o r p a r t e d e s s a A s s e s s o r i a , d e s o 

c u p a r o r e f e r i d o l o c a l o 

Sem mais p a r a a o c a s i ã o , a g r a d e c e m o s a 

a t e n ç ã o que nos f o r d i s p e n s a d a e a p r e s e n t a m o s o n o s s o r e s p e i t o e 

c o n s i d e r a ç ã o o 

'*jCt-»-c 
CLAUDIO H . jeAaj&Q^nfc MELLQ 

- D i r e f ^ r ~ q o D . G T H O I O -

l i m o o S r o 

Dr. ANTÔNIO JOSÉ DE CASTRO A. RODRIGUES 

DD. Coordenador de Comunicação Social 

SUDECO 

N E S T A 

D G P I / m s c 
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A FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 

NESTA 

üSG/SPA - PROTOCOLO 

A Comissão Provisória pela Fundação da SocÍ£ 

dade Brasi le i ra de Indigcnistas - SB1 - dir ige-se à FUNAI prep_ 

cupnda com os acontecimentos envolvendo o desaparecimento de 

dois índios na área Guajnjara. Outro dia foram os l íderes Ange_ 

Io Kretãn e Ângelo Xavier que lutando pela sobrevivência do 

seus povos, foram barbaramento assassinados, sem que isso t i 

vesse maior significado na orientação dos propósitos humanistas 

da Sociedade Nacional. Pensamos que devam ser melhor discuti , 

dos os c r i t é r i os de abordagem do problema sócio-pol í t ico que 

se const i tu i a terra indígena. Pias é preciso, antes de tudo , 

que o drgão Federal de proteção aos povos indígenas, cumpra sua 

função ao garantir a segurança f ís ica rios indivíduos por elo 

tutelados. 

Agora mesmo os Xavante de Pimentel Darbosn 

e. os Apurinã do Km 45 vêm sendo constantemente ameaçados em 

seus d i re i tos legítimos de sobrevivência e de ocupação de suas 

terrias* 

Diante desse quadra colocamo-nos a dispo si, 

ção para o busca de posicionamentos que melhor garantam n 

autonomia dos povos indígenas dependentes du drgão Tutor, por 

nós representado. 

p/COflISS^O PROVISÓRIA 

Caixa Postal:071109 

Brasí l ia - DF. FUNAI . Scf/GAB 
N.r 

i, —p * - n n>m- r i . . . '<• 
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0 que você acha 
,?•: •'•• ::«f.« c U;-. • -p-i ;•::.* ..o: .". i.j. •' 

-,.,;': :v.-í; Estamos ,no.s- propondo a publicar , um " Jor na I zinho" 

feito por nos mesmos, indigenistas da FUNAi. 

Quem de nos, depois de certo tempo de trabalho ' 

com uma Comunidade indígena, nao tem algo para contar das ricas 

experiências que vivemos n-a área? ••••:.'; ..••.. : 

Então aqui vai o pedido, em tom de desafio para 

você participar deste Mutirão(.. 

Mande-nos textos, poemas, desenhos, fotos, p i ntju 
ç i , • . . . , ' . ' . • . . . • < • * 

ras corporais, síntese de traba!hos realizados, reclamações , 

idéies, aventuras, receitas çuI inarias, enfim, o que você achar 

que tenha a ver contigo e os jndips com quem você trabalha. Tu-

do sere publicado no nosso "Jorna!sinho"-que! poderá chamar-se ' 

"0 1ndigenista", que tal? 

Mande também endereços de outros companheiros ini 

digenistas que você conheça e que gostariam de participar desta 

caçada coletiva. Nao foi possível conseguir o endereço de todos 

os companheiros. 

A publ icação do n2 zero vai ocorrer tao logo te-

nhamos recebido uma quantidade razoável de matérias. Dai a ur -

gene ia de você mandar logo, tudo que tenha a mao. 

E muito importante a sua participação neste n2 

zero, pois e a partir das matérias enviadas agora que se definj_ 

ra o campo de atuação do Jornal, suas propostas, periodicidade, 

alcance e i imi taçoes. 

G0NF1DENC&C 
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Ta tudo ;na nossa mao. Va'i depender so, da nossa 

vontade em fazer chegar ao companheiro que trabalha em outra ' 

área, pastando do mesmo capim, uma voz: Você nao esta so. 

Em anexo, esta seguindo uma relação do pessoal' 

que esta recebendo esta carta e um artigo do Saulo, chefe do 

PI. Envira/AJÁCRE, que saiu no Movimento, em que ele conta um 

pouco dos dois anos e meio que trabalhou com os Gaviões. 

Saudações i nd igeni stas:» 

/< 

José Carloe dos Reis Meireles Jr, 
.;Posto. !.ndi seria Mamoadate 

José Humberto Alves Feitosa 
Posto Indígena Camicua 

Sau ló Petean' ' 
Posto Indigena. Envira 

Rona I do. Li ma' de Oi iveira 
Posto indígena Alto Purus 

Antônio Pereira Neto 
Ajudancia' do Acre 
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O! WELLINGTON G. FIGUEIREDO 
PI VENDÁVEL - I * DR 

02 DIVINO GONÇALVEZ AMADOR 
PI UMAS I AÇU -l> DR 

03 RAIMUNDO ROMEU F. ANDRADE 
PI 
ia DR 

04 JOSÉ RICARDO S. LUZ 
Pi XOATINEMO - 2A DR 

05 VALTER LABONIA ' 
PI 
2â DR 

06 JOSÉ LUIZ MONTENEGRQ 
PI 
2a DR 

07 J03E BATISTA 
PI 
2ã DR 

08 FERNANDO SCHIAVINNI 
PI 
2A DR 

09 FIORELLO PARI SI 
PI 
2« DR 

ÍO FREDERICO M. OLIVEIRA 
P! KUMARUMÃ - 2« DR 

\í CÍCERO DA CRaZ 
PI PAÜKUR - 2« DR 

12 FRANCINÉ J . ACÁCIO 
Pi MEKRÃNOTIRE - 2§DR 

13 JOSÉ CARLOS ALVES 
4a DR - FUMAI 

tf U &LAN CARDEC.M. PEDROSA 
PI CARRETEI RO - 4 f l DR 

15 EUSTÂQUIO MACHADO 
PI IVA 1 - 4 f l DR 

16 LÍDIO DELLE BEttA 
PI NONOAÍ - 4 § DR 

17 LOURINALDO V. VELOSO 
PI 
4a DR 

18 RODOLPHO VALENTINJ 
PS CACIQUE DOBLE - 4 a DR 

19 ARSOVALDO DOS SANWS 
PI NAMBIKWARA - 5ã DR 

20 SIL3ENE ALMEIDA 
PI SARARÉ - 5â DR 

21 JOSÉ IDEVAS 
PI 3AKAIRI - 5£ DR 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

23 

29 

CONFIDENCIAL 
ANTÔNIO JOÃO 
PI UMU7INA"- 5ã DR 

RICARDO GUSMÃO 
pi perigafa - 5- DR . 

FREDERICO PAUL • 
FRENTE .ATRAÇÃO NAMBIKWARA, 
5§ DR 

DÍLZA NEPOMUÇEMO OLIVEIRA 
PI SANTANA ' - ' 5 â . D R _ " .,,..' ' 

FRED SPATi . ",;'".-•;•-.-.•'-• • 
Pi TURiAÇU -"6'a'DR ., "> v•/''•: 

LUPÉRC-IO. MACEDO ORDENES'. 
PS CANINDÊ- 68 DR" 

JOSÉ P. F. DE'-CARVALHO " : •• 
AJUDÂNCIA DE BARRA/DO CORDA 
6 a D R ; ; . . < : . , '••••-• • ; , " 

AL3ERTINO p. S. F! LHO •' , ; ; 

6a DR ••.;• :'. • •"•,:;••;. '. K •;• 

30 EDUARDO BARBOSA' V 1'ANA ;. 

3! 

32 

PI GUAJAJARA - 6a DR'[% 

ELOMAR GERHARDT 
PI CANA-BRAVA - 6a DR 

y 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

PI MSMW/ywm vktkPd 
CLAU DIO.ROMERO 
FRENTE ATRAÇÃO AVa-CANOEIRO 
7a DR 

SALIM COSTA DE OLIVEIRA 
PI FONTOURA - 7a DR ' 

EM! PAULA DE SOUZA 
Pi LAJES - 8a DR 

EVI PAULA DE SOUZA 
PI RIO NEGRO OCA IA - 8a DR 

BENEDITO BRÍGIDO 
PJ ROOSEVELT - 8a DR 

JONATOM ALVES DAS SILVA 
P| GUAPORÉ - 8a DR 

APOEMA MEIRELLES 
FRENTE ATRAÇÃO ZOORÓS 
8a DR 

ZÍ BELL 
FRENTE ATRAÇÃO ZOORÓS 
8a DR 

JURACY ALEM IDA ANDRADE 
PI NÍOAÔUE - 9a DR 

42 SLOWAEKI DE ASSIS 
PI VISTA ALEGRE - IQa DR 

CONFIDENCIAL 
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&$ ROGER-MARTINS GONÇALVES '•''.;*', ; :;'. 
P i • '.. .'.'•;::.. '"';:: .•'•! :'v ":'."'• •• •"5>!..iíl'i;\;-l'r':' ,.-^j--.'i'r'i.'>0 .O1:':;.", V'':-''.;' • ' 

IO* DR ••• •';';: •-'-;•: : ; , ;•**. v-a " S ^ | í | | ^ í J | | 

44 MÁRIO DALTROZO'MURiC!: "'••'. ':*• W . ^ a A •*? '.'r íí?| =J3B$ Í$J; 
Pi; BOCA DA NATA"-;102iDR-:- / •'•: 

45 VALFREDO SILVA 
P! PERUíBE -'FUNAL-.-SP-'- L' •'• -1 :•': • i:-i-. '• /• 

46 ADÃO TARQUES ' ''' "'' '" ,": 

AJUDANCIA SARRA DO GARÇA '"• '•' lM í.,'1.1 .•••-' 
FUNAI - MT ' •' ' '••'•• '"• ! .: . '/-V' :' 

47 ODENIR Pi- DEOLIVEIRA ' ' • 
P I :' •':• •• ' >•' -u)••!•'••••• i • ' • ' ; " i ; ; • " '•'•. ' • • •• ; - v ' -

AJUDANCIA BARRA DO GARÇA'. •••' : . •'. 
FUNAI - MT . '• (C\i.'>\ ;;•; 7 • •'•" • .H ' : • 

48 IZAR NOEL SODRE -1:' •' . V \ V ' ü; ; 
Pi KULUENE - BARRA DO - •• 
GARÇA - FUNAI '- MT ;. , ' 

49 JOSÉ CLAUDINE1 LOMBARDI '••' ''."• '•• ^-••^'•'• "•'• '' ' 
P! AREÕES, - AJUDANCIA 
AUTÔNOMA DA FUNAI . •'.. : ••', •; 
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morré. \Va kaníon akrãmél!,{"-, 
" O amanhecer já delineia" o 
rosto dá ivata. Inxürè dá o si- ' 
nal: Maa!! Novo caminhar dis
persando os homens na trilha.'. 
Cada qual escolhe seu cpendoxa , 
('adversário) corri quem irá dis
putar os duzentos e poucos 
metros que conseguirá carregar a 
tora no ombro, para depois 
entrega-la ao companheiro se
guinte. Se a sua turma vier na . 
frente, por nada desse mundo 
deixara que o ultrapassem, ine
vitavelmente seria 'derrubado 
pelo apendoxa rival. A trilha é 
esireita e soda passagem prá 
um corredor com a tora. 

Ajanã e Jõtapti. dos lontras e 
/ünore e Airompokre. dos ara
ra, os jovens mais fortes da tribo, 
prosseguem caminhando até o 
Um da trilha aonde estão deita
das as duas toras. Imeirinhas 
pintadas de urucum. Imensos 
troncos de sumaúma. É dado o 
sinal. Ajudado por .Jõtapti, 
Ajanã coíoca a Krowa no ombro 
e aproveitando um instante de 
hesitação dos araras, os lontras 
põem-se na frente em louca dis
parada de volta prá aldeia. 

Vôo brilhante, vermelho uru
cum no verde verde da mata. 
Como uma bola luminosa, sus
pensa, trotando no a r Estra
nha, louca composição. Ho
mens vagões, resfolegando, ur
rando, empurrando sempre prá 
frente, rompendo tudo. 

Espinhando pés, ralando os 
ombros, os Lontras vão na fren
te. I'or duas vezes deixaram-na 
cair e são deixados para trás 

13 

pelos araras. - Por duas;" vezes 
também derrubaram os araras_ 
B. retomaram a dianteira. grà-~ 
ças aos ombros rijos e descansa
dos do Kakaramiá. •; L;. . .• > 

Na passagem' do' açaizal, 
uma eternidade suspensa. To
dos afundam-se na água até o 
peito. De mão em mão. quase 

-parando, ela continuou, no mi
lagre dos músculos. - ; / -'-

Na aldeia, as mulheres ou- ; 
vindo os gritos que já chegam 
da mata. metem-se na trilha 
pia procurar ajudar os homens. 
no ultimei pedaço que falta prá 
chegar no pátio: 

E dia claro quando chegam
os Lontras Ha frente, seguidos 
de perto pelos araras. Jogam a 
tora no pátio, -sentam-se exte
nuados, enquanto as mulheres 
derramam latas de água sobre 

homens esfumaçando de 
< âiisaço.' 

0 ar da aldeia pintado pela 
fumaça da muquija e pelas bor
boletas em descompassada fila 
amarela. Krohokrenhum come
ça um canto lento, mas Kuan-
tukrr toma-lhe n maracá da 
mão. Kuantukre apesar de per
dedor é o mais antigo. Kuan
tukre canta a brincadeira do 
mejen's e as mulheres gritando 
batem os pés na frente dos ho
mens, exigiiído comida, paca, 
anta. veado, macaco, jabuti. 
Hoje é o dia das meti. Elas sai
rão prá mata, caçar, jogar fle
cha e correr tora. Os homens fi
carão em casa, varrendo, fazen
do comida e cuidando dos fi
lhos. 

o,ONF.D®CU 
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Conheça o s problemas c!e nosso país 
.... e do munâo e informe-se - ;-

de forma democrática 

. .-'•-.; ; -. ASStME MOVIMENTO : \ .;'• 
. " Com a edição semanal 

bresiisira co Lc Monde ;•'..-". 

Desejo receber 
• uma assinatura de Movimento 

1 \ ( J i l i e * • • • • • • • • • • • • • • » • • » • • • * • • • • # • • • * • • • • * • • • • • • 

I K J \ . I * - Ç O • • • • • • • • • • • • • • • * • • • • • • • • • • • • * • • • • • • • • • • • 

CEP 
I I » ' í i j 5 t . J • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • » • • • • • • • • • • • • • ' • • • 

Idade 
Cidade 
Estado .' 

[ l o u enviando o cheque n" em nome de Edi-
<. ão S/A -Editora do l ivros, Jornais e Revistas. Rua Dr. Virgílio 
lc Carvalho Pinto, 625, São Paulo, SP, CEP 05415. Se o pedido 
lc assinatura (or feito na Europa, o pagamento deve ser en
viado para a Conta Postal CCP 1202254 D - M Villas - Paris -
frança. Preço rlc assinatura no exterior: ANUAL: U$ 70 - SE
MESTRAL: US35. 

| j SEMESTRAL CrS 300,00 r ~ | ANUAL CrS 600,00 

Desejo receber gratuita- Desejo receber gratuita
mente 5 exemplares atra- mente 10 exemplar» I.ÍII.I-
sados. NNbrt 
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Bandeirantes FM apresenta, tod

os domingos, às 12 hs., a arte, a cria;' 
dade, o improviso c o talento dos gt 
des mestres do jazz. 

Charles Mingus, Gcorgc Bcnsoi 
DaveBrubeck, Thelonious Monk, Mil; 
Davis, OscarPcterson,- Stanley Clark 
e outros. Não esqueça: Mestres do Jaz 
Bandeirantes FM. Domingo, às 12 hs 

Reapresentação: às segundas, 
meia-noite especial. Também de grac; 

[?>TOíM^RAPíí?ílã-!r'r! 

9&1 t^k 
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ViTia de cusUir.k.i, qi.e vai de 
janeiro a maio de cada ano. 
contratara cm media í)0 tra-
halhadores kupõ ("civiliza
dos"), entre castanheiros, 
tropeiros e lavadores de cas
tanha, para auxiliarem nos-
trabalhos da safra. 

Sempre proibidos pelos 
chefe de posto da Funai de 
realizarem suas festas tradi
cionais, a partir de 1.375, 
quando - conseguiram a sua 
independência econômica, os 
Parakatcjê assumiram a pró
pria recuperação cultural. 
Voltaram a usar pintura cor
poral, corte de cabelo tradi
cional, correr com tora e jogo 
de flecha. " . . 

A corrida da tora (brcwa) é 
o ritual mais freqüente que cs 
Parakatejê (como muitas ou
tras tribos do grupo Jê , 
Krahò, Canelas , Krikat i , 
etc.) .realizam. Simula uma 
retirada do grupo em caso de 
guerra. 

O ritual descrito nesta cena 
brasileira é o ponto.culmi-

kuture. dos Lontras, e Prekru-
re, dos araras, dançavam .-eus 
bichos guerreiros, percorrendo 
o pátio molhado em todas as di
reções. Com seus cantos firmes 
e desafiadores, procuravam 
animar os companheiros, alar
deando força e coragem para as 
metades rivais: - Kiuimre \va-
meue kokó tomo. Tomõõõõ!! 

Desafiando a mata imensa, a 
chuva, a escuridão. Kaikuturé 
e Prekrure rompiam a madru
gada cantando. Foram os úni
cos a ficai no pátio. Os outros 
Araras e lontras foram apro
veitar o tempo que ainda resta
va antes da corrida, prá des
cansar no quentinhoda rede 
com suas meti (mulheres). Só 
uãu podiam fazer kurenti -
lembravam brincando os mais 
velhos - senão ficava fraco prá 
corrida. 

Kaikuturé estava animado. 
Tiveram muita sorte tia safra, 
nunca um hectolitro de casta
nha tinha dado CrS 800,00 em 
Belém. Puderam até comprar 

ia N . 

.e atreveria a les l< n At o 
dianteira. F. preciso conter os 
io\ eus mais afoitos. Desta vez è 
"Knwapi-ire". tora da maior 
üiiv ••• >e \ IU. e começar a corri
da com a mata ainda escura 
pode deixar muita gente 
quebrada. 

Caminharam bastante. O 
conselho pára e com ele todos 
se KCiilam. As toras ainda estão 
longe, muito depois do açaizal. 
Mas todos ficarão ali até o 
amanhecer delinear o rosto das 
árvores, dos cipós, des tocos, 
das tabocas. 

Friorento. Pyrkrejimokre 
tenta fazer um foguinho. Ou
tros o imitam. Conversam baixi
nho, relembram antigas corri
das, quando ainda eram "cabo-
co brabo do mato". 

Pyrkrejimokre pensa no seu 
kraré (filho) que nasceu na lua 
passada: "Tosurukre - come
dor de herarubú - engraçado o 
nome', • tio boto neta, Toku-

ga com o coronel da deiegacia 
de Belém. A gei|tc ja tava com 
deiz ano de trabalho com Fu
nai. Deiz ano de correria como 
bicho, prá embolar, cortar e la
var castanha da terra da gente 
e depois entrega todinha pro 
coronel safado. Em troca a gen
te recebia nedinha de dinheiro, 
que só dava prá rancho mesmo e 
promessa. An! isto sim... muita 
promessa. Que ia fazê poço", es
cola, professora, sete casas bo
nitas que nem a casa do chefe 
do posto, caititu prá ralar man
dioca... Eu já tava veio de ouvi 
Funai promete. A gente até pa
recia santo prá fazerem t3nta 
promessa. Mas o que o coronel 
queria mesmo era o índio besta 
todo tempo. Mas a gente tem 
olho, a gente vê, a gente cuve. 
Me lembro direitiiiT.o quando 
botamos o Bandeira, de Mello 
prá corre da aldeia, de tanta 
promessa não cumprida. Se 
não fosse o Krohokrenhum ter 
se enchido de veiz do coronel e_ 

•PVPflP 

Krohokrenhum, lüixurc í 
Pempti esquentam es buno.:L« 
na fogueira, enquanto conver
sam. Inxüré com seu sorr.s.'1 

conr-tsnte, escuta atento 
Krohckrentuo, que fala cantan
do, gesticulando. As bexigas &3 
rosto, cicatrizes que lembram i 
varíola do primeiro contato, fio 
reforçadas pelo vermelho do 
urucum e pelo brilho da focuei-
ra. Abaixado, com o braç^ es-
tendido, aponta diversas veras 
uma flecha imaginária. E conta 
como matou um kupé, no teni-
po que era rapaz: "kupê pasmou 
no caminho, castanheiro rr.ís-
mo, fiquei como onça esperando 
ele volta. Quase eu perco ele. 
Tava cansado de tanto espera, 
já tava querendo ir embora. -
quando ele apareceu na grota. 
Derrubei ele com uma flecha a 
meu pai acabo com ele de ber-
duna m;smo. Kupê era durods 

..;- continua no pg. M E / 
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AOS ÍNDIOS, AC POVO £ As AUTORIDADES. 

As 27 entidades de apoio à causa indígena reunidas em 

Brasília no período de 23 a 25 de agosto de 1980, vem a público 

manifestar sua preocupação e repudio pelo agravamento da situa

ção dos povos indígenas do Brasil. 

Esta situação, grave já de algum tempo, vem se tornan 

do cada vez mais caótica, a medida era que problemas antigos con 

tinuam sem solução e problemas novos sao criados pela irrespon

sabilidade e arbítrio dos coronéis que se encastelaram na PUKAX 

Esses militares, estranhos e insensíveis à, problemática indíge

na, vem agindo de forma até mesmo cínica e violenta., usando in

clusive de foiça policial centra reivindicações legítimas e le

gais de comunidades indígenas e demitindo indigenistas de reco

nhecida competência. Como se tudo isso não os contentasse, cin

da sairei' de publico para ressucitar o "projeto de emancipação" 

apreser.i.;:íln agora de forma camuflada, através da definição de 

"indio integrado" e do programa de *te8tadualizaçao". 

As entidades de apoio ao indio denunciam a trama dos 

coronéis da FUNAI, que tem como objetivo claro o etnocidio pro

gressivo dos povos indígenas de nosso pais. 

.̂';sii;,f as entidades aqui reunidas, nao podendo se man 

ter caladas face ao descalabro que se instalou na FUNAI, vêm a 

publico manifestar sua apreensão de que, a continuar tal situ

ação, este país se manchará como palco do maior genocídio jama

is visto em nua historia recente. 

Besta forma, as entidades comprometidas com a causa 

indígena alertam aos índios, a população nacional, para _. esta 

grave situação e exigem das autoridades, antes de meia nada, s 

destituição da atual cúpula dirigente da FUNAI, confiando a di

reção deste orgao a indigenistas e especialistas provados. 

Reafirmam as entidades seu comprometimento com a cau

sa indígena, com a sobrevivência física e socio-culturai das ne_ 

çoes indigencs, garantida a plenitude de seus territórios triba 

is, com o construção de um Brasil pluralista, isento de discri

minação racial e que respeite suas minorias culturais. 

ELA DEiuARCAÇÃC DAS TERRAS INDÍGENAS. 
PELA DESTITUIÇÃO DOS CORONÉIS DA FUNAI. 
CONTRA AS NOVAS TENTATIVAS DE EMANCIPAÇÃO. 
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Comissão Pro-índio do Acre 

Grupo Kukuro de Apoio à Causa Indígena - Manaus 

Jornal Porantim - Manaus 

ANAI-Associaçao Nacional de Apoio ao índio - João Pessoa *** 

G-AI-Grupo de Apoio ao índio - Belém . 

Comissão Pro-índio do Maranhão 

ANAI-Associaçao Nacional de Apoio ao índio - Salvador 

ANAl-Ãssociaçao Racional de Apoio ao índio - Brasília 

CIMI-Conselho Indigenista Missionário 

SBI-3ociedade Brasileira de Indigenistas 

GREQUI-Grupo de Estudos da Questão Indigena - Belo Horizonte 

f~- Comissão Pro-índio do Rio de Janeiro • 
8 ANAI-Associaçao Nacional de Apoio ao índio - Rio de Janeiro * 

CTI-Centro de Trabalhos Indigenistas 

• Comissão Pro-índio de Sao Paulo -

CEDI-Centro Ecumênico de Documentação e Informação - Sao Paulo 

CEDOPI-Centro de Documentação e Pesquisas Indigenas - Campinas 

ANAI-Associaçao Nacional de Apoio ao índio - Curitiba *• 

ANA-I-Asnociaçao Nacional de Apoio ao índio - Ijui * 

ANAI-Associaçao Nacional de Apoio ao índio - torto Alegre * 

UNI-Uniáo das Nações Indígenas 

Comissão pela Criação do Parque Yanomami 

Comissão de Defesa do Povo Nambiquara 

OPAN-Operaçao Anchieta 

Comissão Pró-Ilha do Bananal 

MBA-LiOvimento de Defesa da Amazônia - Brasília 

CDA—Comitê de Defesa da Amazônia - Rio de Janeiro 

Brasília 25 de agosto de 1980 
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Sociedade Brasileira de Indigenistas'. - SBI " ú • ** 

COMOlíICADO •• • ' 

O Coronel Ivan Zanoni Hausen, Diretor Geral 

do Departamento de Planejamento Comunitário, distribuiu ex 

pediente consultando sobre nota da SBI publicada na impren 

sa e vinculos mantidos com a mesma,, 

Lembramos que sua intenção e de identificar 

os sócios da SBI que permanecem como servidores da IWAI , 

para persegui-los funcionalmente, dificultando assim a con 

secuçáo de um indigenismo honesto e coerente.. 

Recomendamos que os associados consultados 

nao dêem lugar a represálias gratuitas, e que procurem náo 

se manifestar em concordância com as idéias contidas na no 

ta. 

Brasilia, 20 de agosto de 1980' 

A Diretoria 
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MINISTÉRIO DO INTERIOR 

F U N D A Ç Ã O N A C I O N A L D O ÍNDIO 
G a b i n e t e d o P r e s i d e n t e 

F U N A ! 

QEUQIAL 

Memo.NÇ 066/A C S Brasilia-19.08.80 

% 

% 

Assessor Chefe de Comunicação Social 

ASSESSORIA DE SEGURANÇA E INFORMAÇÃO 

Do 

Ao 

Assunto:Reunião de Entidades de Apoio aos índios (Comumcaçãoy^S> ^ N 

^ Fratecoío $«#>*> * 
2 
: 

Senhor Chefe, 
JpJâ-

ÀS?.' 
Ar f'"- ' 

#/i 

informo a V.Sa. que, de acordo com notícias 

publicadas nos jornais de hoje, será realizada em Brasília, no período 

de 23 a 25 do corrente, uma reunião das entidades de apoio aos índios 

de todo o Tais. 

Vinte e cinco delas já confirmaram suas 

presenças, entre as quais, as ANAI, Comissões Pró-índio do Rio e São 

Paulo, Grupo Kuikuro de Manaus, CIMI, Grupo de Estudos das Questões 

Indígenas de Belo Horizonte. 

Participarão, também, da reunião, o 

vice-Presidente do CIMI, Dom Tomás Balduino, o escritor Márcio de 

Souza, de Manaus, e membros da Sociedade Brasileira de Indigenistas. 

Deverão ser abordados temas como o extermínio 

dos grupos indígenas do Alto Rio Negro com a participação de 

missionários salesianos (Márcio de Souza), o problema dos Nanbikwara 

devido a construção da BR-364 (Cuiabã-Porto Velho), e a demissão de 

funcionários da FUNAI (Sociedade Brasileira de Indigenistas). 

Cada entidade deverá apresentar um relatório 

sobre a situação indígena da área onde atua e sobre trabalhos 

desenvolvidos nestas comunidades. 

Durante o encontro deverá ser estabelecido uma 

estratégia de ação comum, bem como "uma política indigenista 

alternativa a da FUNAI, além da formq^ de desenvolvê-la em uma ação 

conjunta". 

Atenciosamente, 

^ v / , CCO JshJi ^ JUthJb 

KV Jíuitt fi ma rai 
Assessor Chefe de Comunicação SociaH 

LA/mhcvJ 
MOD. 116 
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Kaingang reivindicam 
terras no Paraná 

t 

Enquanto 1200 kaingang con
tinuam ocupando a Ata de nove mil 
hectares da empresa Siaviero Comer
ão e Indústria em Mangueirinha no 
Paraná, a Fundação Nacional do ín
dio informa que o procurador jurídico 
do órgão, Augusto Morai» «está 
acompanhando o recurso impetrado 
pela Funai contra a empresa». O 
procurador es teve no Supremo 
Tribunal Federal, onde se encontra o 
processo, «tentando antecipar o jul
gamento». 

A ocupação da área que hoje se 
encontra nas mãos da empresa 
madeireira Siaviero começou na ter
ça-feira com a presença de 20 índios. 
No final desta semana, contrariando 
as previsões do delegado da Funai 
em Curitiba — José Carlos Alves, 
que pretendia retirar os índios até 
domingo — os kaingang se reuniram 
e até ontem .pelo menos 1200 índios 
se encontravam na área. Este nú

mero poderá aumentar uma vez que 
os kaingang não acreditam que 
poderão reaver estas terras de modo 
pacifico. 

ANTECEDENTES 

Esta é a segunda ocupação da 
área promovida pelos kaingang, em 
menos de um ano. A pr imeira 
ocorreu em dezembro do ano passado 
e foi conduzida pelo cacique Ângelo 
Kretã, morto em acidente rodoviário 
dia 29 de janeiro depois de receber 
difrentes ameças de morte. 

O presidente da Funai desconhece 
qualquer participação do Conselho 
Indigenista Missionário nos acon
tecimentos de Mangueirinha. Segun
do a Assessoria de Imprensa do ór
gão tutor, «o presidente aguarda as 
investigações que estão sendo feitas 
pela Funai de Curitiba». 

Debate sobre incidentes 
As entidades de apoio ao índio de 

todo o Brasil vão se reunir neste final 
de semana em Brasília, para «traçar 
uma estratégia comum de ação dian
te das recentes crises envolvendo o 
órgão tutor e as comunidades in-

ifiy**?^ t"rt"iloiras» ^^lo mcr.°s 25 
entidades devem comparecer, entre 
elas as Anai-Associação Nacional de 
Apoio ao índio, Comissões Pró-Indio 
do Rio de Janeiro e São Paulo. 
Kukuro de Manaus. Co^se lho ln -
digenista Missionário. ü rupodíTEs-
tudos 3ê Questões Indígenas de 
Belo Horizonte e outras. 

Do encontro participam ainda o 
vice-presidente dg_CjmLJ5iimJ2omás 
Balduíno e o escritor Márcio de 
Souza, representando o grupo Ru-

kuro de ; Manaus. Márcio deverá 
apresentar seu estudo sobre o exter
mínio dos grupos indígenas do Alto 
Rio Negro com a participação de 
missionários salesianos. 

PARTICIPAÇÃO 
Cada grupo participante deverá 

apresentar um relatório sobre a 
situação indígena da área onde 
atuam bem como os trabalhos desen
volvidos nestas comunidades. Até 
agora, estão confirmados os rela
tórios sobre os índios mambiquara 
afetados pela construção da rodovia 
BR-364, (Cuiabá-Porto Velho) e 
outro da Sociedade Brasileira de 
Indigenistas e a crise das 32 demis
sões ocorridas em julho. 

Tribunal julgará conflitos 
Manaus — Preocupado com a 

evolução dos problemas fundiários 
na área de jurisdição do Estado 
principalmente em Boca do Acre. no • 
Alto Rio Purus, onde já ocorreram 
conflitos armados que resultaram em 
mortes entre posseiros. índios e 
latifundiários, o governo do Ama
zonas está estudando a criação de um 
Tribunal de Justiça da Terra, ao qual 
qualquer pessoa que se julgar lesada 
em seus direitos de propriedade ou 
posse poderá recorrer em primeira 
instância. Uma equipe de técnicos do 
Estado está estudando as leis per
tinentes e ligadas ao problema fun
diário e o resultado dos estudos 
deverão estar concluídos até setem
bro para, no máximo até meados de I 
81, ser instalado e entrar em fun- j 
cionamento o Tribunal que poderá | 
ser modelo para todo o país. a 

O governador José Lindoso, nas 
viagens que tem realizado pelo in
terior do Estado, tem notado que o 
grande problema para o assentamen
to e a fixação do homem no campo 
tem sido a instabilidade fundiária na 
zona rural, com invasões, despejos, 
atritos e as vezes, violência, o que 
tem gerado e contribuído para au
mentar o êxodo rural. Em todas as 
áreas do Estado tem surgido pro
blemas fundiários onde os latifúndios 
têm expulsado famílias pobres de 
pequenos agricultores. Além da 
gravidade do problema fundiário em 
si, gerando tensão social no campo, a 
falta de titulação da terra no interior 
amazonense estaria comprometendo 
a política de incentivo à produção 
agrícola do governo estadual, afir
mou. 

Impasse no Xingu 
chega ao Planalto 

A alteração do traçado da entrada 
BR-080 (Brasília-Manaus) 0 u criação de 
uma « área de amortecimento,, nu estilo 
de uma reserva florestal são as duas 
propostas a serem discutidas pelo 
presidente da Funai e as lideranças in
dígenas do norte do Forque do Xingu. 
Depois de ouvir as lideranças tanto a 
Funai como o Instituto Brasileiro de 
Desenvolvimento Florestal vão enca
minhar suas propostas, definindo-se a 
crise do Xingu. 

Estas propostas foram recusadas 
pelos 25 fazendeiros que se reuniram com 
o presidente da Funai quinta-feira dia 14 
de agosto. Os proprietários cujas fazen
das se encontram nas margens do Xingu 
não concordaram nem com a alteração do 
traçado da estrada, que se aprovada 
deverá passar abaixo da cachoeira Von 
Martius, nem com a criação de uma área 
de amortecimento entre as fazendas e o 
Parque. Esta área deverá ter quinze 
quilômetros a partir das margens, con
trariando o decreto-lei 68.909 que prevê 
como área do parque os 40 quilômetros 
de terras tanto nas margens esquerda 
como direta do rio Xingu. 

A partir dos estudos da Funai e do 
IBDF, os Ministérios dos Transportes e 
Agricultura encaminharão exposição de 
motivos à presidência da República por-
pondo a mudança no traçado da estrada 
e reserva florestal. Estas exposições 
serão coordenadas pelo Ministério do In
terior . 

Ministro admite 
errodaTüNAI 

Londrina — O ministro do In
terior, Mário Andreazza. reconheceu 
ontem, em Londrina r,ue o erro da 
FUNAI, ao expedir certidões ne
gativas, há seis anos, de que não 
havia índios nas terras ocupadas 
pelos Txukarramães, pode ser a 
razão do conflito no Mato Grosso, 
que acabou com a morte de 11 ca
boclos. «Pode até haver boa fé dos 
que deram esses certificados, mas 
houve um erro e é isso que estamos 
procurando corrigir. Que conhece o 
tamanho da área da Amazônia ad
mite que possa haver eiros de 
avaliação como no caso dos Txu
karramães, mas não se pode dizer 
que esses certificados são falsos». 

«Estão sendo feitas averiguações 
a esse respeito pela Polícia Federal e 
se apurando se esses certificados 
realmente poderiam ser falsos como 
se propala — disse o ministro — mas 
tudo indica que não. Eles são é 
ilegais, porque a área é ocupada' e 
habitada pelos indígenas. As terras 
dos índios são inalienáveis e agora 
procuramos uma solução para resol
ver o problema daquelas pessoas de 
boa fé que estão na área. em face dos 
-ertificados negativo* da FUNAI e 
da titulação de terras. M?.s é preciso 
resolver o problema desses fazen
deiros e colonos de forma a não 
prejudicar o direito dos indígenas. 
caie está bem contido, na Consti
tuição e no Estatuto do índio». 
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Senhor Superintendente: 

Encaminhou-nos V.Sa., para exame e pronunciamento desta 

Procuradoria 12 (doze) processos, nos quais os ex-servidores Antônio 

Pereira Neto, Aguinaldo de Almeida Barroso, Eduardo Aguiar de Almei

da, Maria Elizabeth Freire Gameiro, Rita Heloisa de Almeida Lazarin, 

Jayme de Mattos, Isa Maria Pacheco Rogedo, Noraldino Vieira Cruvi-

nel, Ana Maria Costa, Cláudio? dos Santos Romero, Olga Cristina Lõ-

pez de Ibãnez Novion e Regina A. P. Muller pedem ao Sr. Presidente 

desta Fundação revisão do seu ato, que lhes rescindiu os contratos 

de trabalho com a FUNAI. 

Os requerentes tiveram os seus contratos rescindidos em 

julho do corrente ano, pela Administração da FUNAI, por infringencia 

do art. 482, letra "H" da CLT - JUSTA CAUSA - por haverem subs

crito uma "CARTA AO MINISTRO DO INTERIOR", contendo uma gama de acu

sações aos dirigentes atuais da Fundação. 

Os três primeiros ex-servidores — Antônio Pereira Ne

to, Aguinaldo de Almeida Barroso e Eduardo Aguiar de Almeida — es

tavam lotados no DGO, à época da rescisão contratual. 

Pronunciando-se sobre esse pedidos, o Sr. Diretor do 

DGO diz não haver, da parte do Departamento que dirige, interesse na 

readmissão daqueles ex-servidores. 

Os demais ex-empregados serviam no DGPC, quando tiveram 

rescindidos os seus contratos de trabalho. 

Desses, o Sr. Diretor do DGPC, em se manifestando sobre 

o pedido de revisão do ato que os despediu, opina pelo indeferimento 

da postulação de Maria Elizabeth Freire Gameiro, Rita Heloisa de Al-
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meida Lazarin, Jayme de Mattos, Isa Maria Pacheco Rogedo, Noraldino 

Vieira Cruvinel, Ana Maria Costa e Cláudio dos Santos Romero, mani

festando-se favorável à admissão de Olga Cristina López Novion e Re

gina A.P. Muller. 

Olga Cristina e Regina Muller não ingressaram na Justi

ça, a exemplo do que ocorreu com todos os demais, alem de reconhece

rem o erro em que incorreram, ao assinarem o documento que ensejou a 

rescisão dos seus contratos laborais. 

No caso "sub censura" a rescisão contratual por justa 

causa — ato jurídico perfeito e acabado — não impede que o ex-

servidor seja novamente contratado. 

0 empregador, convencido de que as causas que deram ori

gem ã rescisão por justa causa, possam ter servido como um meio de 

recuperação do ex-servidor, pode admiti-lo, dando-lhe uma nova opor

tunidade . 

£! o exercício, pelo empregador, da "potestas", que tem 

como fundamento o poder de direção. 

No caso em espécie, não ha que se falar em reconsidera

ção, mas, em admissão pura e simples, das ex-servidoras que tiveram 

rescindidos os seus contratos por justa causa. 

A justa causa que motivou o rompimento do vínculo labo

rai não se desfigura, quando o empregador decide dar ao ex-servidor 

uma outra chance, até para permitir-lhe provar a sua recuperação, o 

seu propósito de não mais incorrer em erros semelhantes aqueles an-

\ teriormente cometidos. 

5\\ Partindo-se dessas premissas, arrimadas nos arts. 453 e 

o V) 468 da CLT não vemos óbice legal â admissão das ex-servidoras, desde 

^ que nao se estabeleça nenhuma vinculaçao com a relação empregaticia, 

que teve a sua ruptura provocada por justa causa. 

Por ser a relação de emprego, de caráter personalíssimo, 

entendo que o aproveitamento das ex-servidoras, se administrativa

mente conveniente da Fundação, em nada afetará o rumo das Reclama

ções intentadas por outros ex-servidores contra ã FUNAI, e que ora 

tramitam na Justiça do Trabalho, pois suas admissões não significam 

PJU.Ofy.KtylM 

02. 
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revisão da rescisão contratual anterior — repetimos — mas, o 

desejo do empregador de recuperar o empregado, dentro do espíritoda 

legislação trabalhista. 

E* o nosso entendimento. 

Brasília, 22 de outubro de 1980 

AFONSO AUGUSTO DE M3RAIS 
Procurador Geral 

PJU.0^p.l!0/lJH 
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I Entidades indígenas 
I rompem com a Funai 

Sete organizações indígenas, lideradas pelo 
Conselho Indigenista Missionário, distribuíram 
ontem nota à imprensa anunciando o rompimento 

, de negociações que vinham mantendo com a 
Funai, a convite da Fundação Roberto Marinho, 

. para a realização de uma série de seminários vi
sando "uma política indigenista adequada à região 
que serviria de tema". 

A nota esclarece que, enquanto ocorriam as 
negociações, a Funai tomava nas áreas indígenas 
"atitudes de total desrespeito à opinião e interesse 
dos índios, levando-os à saturação", negava a 
identidade étnica de vários grupos, sobretudo do 
Leste e Nordeste; afastava funcionários que se 
recusavam "a legitimar a violação da Lei em 
detrimento dos direitos dos índios . 

Subscrevem a nota a Associação Nacional do 
indio, Comissão Pró-índio/SP, Comissão Pró-
Índio/RJ, Comissão pela Criação do Parque 
Yanomani e Grupo de Estudo da Questão Indí
gena, Associação Brasileira de Antropologia e o 
Cimi. 

Já estavam marcados vários seminários, o 
primeiro em Belo Horizonte, em setembro. Alguns 
itens para os seminários já estavam acertados com 
a Funai: 1) Os índios de Minas Gerais, do Espírito 
Santo e de Porto Seguro, Bahia, como etapa 
inicial para a discussão sistemática e ampla que 
viria a integrar todos os grupos indígenas do país; 
2) A análise crítica da estadualização da Funai, 
em vias de ser efetivada; 3) As terras indígenas e 
sua demarcação. 

De acordo com a nota, "durante a reunião 
realizada com a presidência da Funai, ficou acer
tado que o órgão tutelar forneceria documentação 
pernitente à área temática, ou seja, os planos de 
demarcação territorial e os textoâ dos convênios 
Funai/Governos estaduais. Este material seria in
dispensável à orientação das comissões organi
zadoras, que deveriam visitar todos os grupos in-. 
digenas das áreas temáticas, em vista da elabo
ração dé um documento de trabalho para semi
nário. Até essa data a Funai não remetera o 
material requisitado". 

' 

•i$2. 
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Entidades de defesa dos 
índios rompem com Funai 

SAt> PAULO \ 0 l i l .OHO) — O COIIM-
lho líutiftnt>t.i Missuui .mo, ;i Aaaofia-
çãt» Hiasi le ini d r (tatropetorti*, . i s c tmus 

••dei pro-indin dd Kio do J a n e i r o o S.1» 
Paul.», en t re Dtttrftl enlul .ules. divulga
r a m ontem documento anunc iando o 
r o m p i m e n t o d a s c o . i v e r s a ç ò r s e o m a Fu
nai a t e que *'$ej.: r es tabe lec ido aque le 
n n n i m o do confiança na condução d a 
política indigrnis ia oficial". 

As entidades, m u r a m 3 a l u a ç ã o d a Fu
nai o expl icam que não Rtail par t ic ipa

rão da serie de reun iões c do ••emin.irio 
s o l e pullttCJI mdigen is ta (pie ser ia p ro . 
movido prla Fm: ' a ç ã o Rober to Mar inho. 

O documento t subscr i to peto t o n s e l h o 
Indigemsta miss ionár io . Assoc iação H*\*t-
sileira de Antropologia, ( ' omissão PrO-
Indio de São Pau lo . C o m i s s ã o Pro- lnd io 
do Kio de J a n e i r o . C o m i s s ã o pela Cria
ção do P a r q u e Y a n o m a m i , GftifM> de Es-
tudOS da Ques tão I n d u e n a de Beto Hori
zonte e Associação Naciona l de Apoio ao 
índio de Torto Alegre . 

1 0 documento das entidades 
"\ — Km meados do primeiro semestre do cor 
rcnle ao* foram coniaciados pola Kundaçflo 
Roberto Msnnho, une Uu*s proponha a reali-a-
ç.Utdoiinia serie de rMMMÔCi. q,ue culminariam 
em um seminário de tema regional t caráter 

1 nacional, no qual se propiciaria a discussão de 
uma Mítica indijte.iista adequada 1 região 

!qm* semria de 'ema 
"2 — Do referido seminário participariam as 
entidades signatárias da presente carta, a 

; Fundação Nacional do Índio e a Kundação Ro
berto Marinho, esta ultima como instituição 
prom-ttora. e iodas elas como componente* da 
comissão organizadora. 
"3 — Considerando da mais alta relevância a 
iniciativa da Fundação Roberto Marinho, que 
assim dava passo decisivo em direção a um 
dialeto frutífero entre missionários, profissio
nais i!,i Antropologia c Lingüística, associa
ções civis de apoio ao índio e o oraio tutelar •— 
a Funai —. prontamente anuíram as signatá
rias a q*ie se reahiassem conversações preli
minares. Demonstravam, desse modo, sua dis
posição de contribuir positivamente para uma 
poética Índigeni5ta defensora dos ir.teres.sc3 
das comunidades indígenas, que fosse racio
nalmente construída e eticamente defensável, 
mantendo-se. assim, fiel aos principiei da le
gislação vigente e da tradição política que não 
podem ser renegados e que nos vêm de Cândi
do Mariano da Silva Rondon e de todos aqueles 
qce lhe seguiram c exemplo. 
"4 — Nas conversações prelim 1:1 ares 
etlaUHe-cc;. .C .:.'... : ; e3t.d£d«i, 3 ftmdacAa 
«--•-•*«I AT t*!^ie - ? '«Hí!*»?!© HnKarta M » . i . 

nho qi-" ti SV.II,,.. rtaaa :. «fitl «hçurcen* a- •" 
quema seguinte: 
"A*'0 primeiro tema seriam os índios de Mi-
nas Gerais, do Espirito Santo e do município <le 
r or to Seguro. Bahia, como etapa inicial para a 
aisci!«Si.c sistemática e ampla que viria ,- en
globar lodosos grupos indígenas do Tais; 

"BI O segundo tema seria, por iniciativa das 
entidades responsáveis por esta declaração, a 
analise critica da estadualizaçâo da Funai. em 
vias de ser efetivada por delegação de poderes 
as suas representaçivs regionais e aos gover
nos estaduais e territoriais; 

"Cl O terceiro tema seria a questão das ter
ras indígenas e sua demarcação: 

"D) Na discussão do temario e de todos os 
trabalhos participariam as lideranças indíge
nas, livremente escolhidas por suas comunida-
des em condições asseguradas pela presença 
de representantes d a comissão organizadora; 

-'E> Para garantir pleno acesso as informa
ções a serem amplamente debatidas pela co
munidade nacional, concordou-se que as ses-
"sõts estariam abertas à imprensa, a todos os 
organismos indipenisUs do Pais e ao publico 
em geral; que seriam gravados todos os deba
tes e publicados sob a ferir.3 de anais; e ainda 

que a comissão organizadora teria livre acesso 
as areai temáticas, para a coleta de dados de 
campo necessários; 

'S — Durante a reumío reali/nda com a pre
sidência da Funai. ficou acertado que o ôrglo 
tutelar forneceria a documentação pertinente 
a área temática — ou seja. os pianos de demnr-
cação territorial e os textos dos convênios 
Kunai/ííovernos estaduais F.ste material se
ria indispensável a orientação das comissões 
urganr/idoras que deveriam visitar todos os 
grupos indígenas das áreas temáticas, em vis
ta da elaboração de um documento de trabalho 
para o seminário Uma nova reunião prepara
tória foi marcada para 20 de junho. Ate essa 
data, a Funai não remetera o maiei ial requisi
tado, o ooe acarretou a suspensão temporária 
das reuniões ale que se estivesse de posse de 
tal material. Ate o presente, as entidades não 
receberam da Funai qualquer explicação ou 
Sugestão de novas datas. 

"6 — Concomitantemente ao desenrolar des
sas conversações, a Funai: 
"A) Tim;v,i nas áreas indígenas atitudes de 
total desrespeito à opinião e interesses dos 
indics. lavaa&Mrt a saturação e ía7endo com 
que convergissem, cm grande numero, á capi
tal da Republica grupos de todo o pais. protes
tando contra suas condições de vida e a omis
são da Funai, no que se tornou em escândalo 
nacional: "Bi Negava a identidade étnica de 
vários grupos indígenas, especialmente do 
Leste e Nordeste, tentando assim furtar-se a 
*._>u (lever Ityal de tutela; "Cl Demitia suma
riamente de seus quadros ou forcava a pedir 
(Í*>'"issão advo3ados. antropólogos, geoantos, 
educadores, sertanistas e médicos, que se re
cusavam a legitima'" a violação da lei em detri
mento dos direitos dos índios; "D) Fechava as 
Sreas indígenas de todo Pais a pesquisadores e 
comunicadores sociais, impedindo assim tra
balhos dos quais dependem conhecimentos ne
cessários a condução de uma política indige-
nista racional e cerceando a liberdade de im
prensa. "7 — Perante tais acontecimentos, im-
compatíveis com as condições estipuladas pa
ra a realização do seminário, as entidades sig
natárias consideram: "A) Que deixa de ter 
sentido essa reunião, na medida em que são 
contraditórios os propósitos anunciados pela 
Funai esua atuação efetiva: "B) Que tal dupli
cidade de propósitos e atuação fax com que não 
persista aqueie mínimo de confiança na atual 
direção da Funai, necessário para levar adian
te o dialogo com alguma possibilidade de êxito. 

"Assim sendo, estas entidades, diante da im
possibilidade estabelecida pela Funai, através 
dos fatos expostos, quanto a um trabalho con
junto em íavor dos povos indígenas, interrom
pem as conversações, dectarando-se dispostas 
a reiniciá-las tão logo seja restabelecido aque
le mínimo de confiança na condução da política 
índigenista oficial." 

_ Andreazza: presidente da \ 
Funai é que pode responder 

BRASÍLIA 'O GLOBO) — O minis-
tro do Interior, Mario Andreazza. dis
se ontem que "a Fundarão Nacional 
do índio tem um presidente com ioda 
autonomia" * de soa confiança, e que 
"qualquer assunto • «'acionado ao ór
gão compete a ele falar". 

— Eu sou a última instância e tenho 
por norma, quando esçoihn um auxi-
liar. dar a ele todo o poder e autono-
.. ia. LFScefitraliiando as decisões. 
Confio em todos, iriç'u*ndose, é claro, 
o coronel João Carlos Nobre da ,V:«»a, 
que preside a Funai com mev a» MO 
pessoal. 

K declaração de Andrearza foi a 
p%;)oatò0 do documento divulgad" on
tem, em Sào Paulo, pnr diversas enti 
dades lifadai BOI problemas dos 
UtdiOl, entre elas o Conselho Indi^e-
üiMa MUlionérto (Ciini/, rompendo 
periódica mente o compromisso de 
ajudar a Funai a traçar uma política 
indigenista. em protesto â atuação do 
DTgfto. O ministro infeirmou qttft o co-
ntnel Nobre d;i Veiga encontrava-se 
DO interior do Maranhão. 

DECRETO 

O presidente João Figueiredo assi
nou derreto ontem incluindo um re
presentante da Funai nos Conselhos 
Deliberativos das Superintendências 
de Desenvolvimento Regional do Mi
nistério do Interior — Sudam, Sudeco 
eSudesul. O objetivo, é permitir que a 
Funai participe também do progresso 
de autorização da instalação de proje
tos públicos e privados nestas 
Superintendências. 

Em sua expo.^çâo de motivos, o mi* 
nistrn Mario Ancr^-ízza afirma que a 
medida é de gramS ! importância, por
que sós Conselhos Uoliberativos cabe 
a formulação das diretrizes e a apro
vação dos programas destinados á 
promoção do bem-estar das popula* 
ções existentes nas áreas de jurisdi
ção das respectivas Superintendên
cias. No Sfcu entender, "não rrsta dú
vida que çssa atividade envoive inte
resse das comunidades indígenas pre-
lentes em iodas as regiões e em di
ferentes estigios de integração a co
munhão nacional". 

http://ir.teres.sc3
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Antropólogos 
criticara 
a Funai 

A Associação Brasileira de 
Antropo''ria. cm decisão to-
maüa na 1 '̂ 8. ú-Jác Brasileira 
<Jp Antropologia, manlftstaram 
repúd'0 ? polisca indlgenista 
oucial, tal como vem sendo exe
cutada pela Funai. "A atuação 
da rumi caracteriza claramen
te uma perversão dos deveres 
UP tutela, oue lhes são atribuí
dos teia legislação vigente." 

'Qualificando a Funai cjmo 
"um tutor inflei", a Associação 
denunciou o descaso do ôrsião 
na apuração de crimes cometi
dos contra índios, ao ignorar 
invasões de terra:, ao iiegar a 
identidade indígena de grunos 
e indivíduos e ao dc-:>';umprir a 
obrigação de demarcar as ter
ras indígenas no prozo estipula
do e conforme as necessidades 
dessas populações. 

ARTIFÍCIOS LEGAIS 

Continuando ES denúncias, a 
Associação Brasileira de Antro
pologia afirma que "a Funai 
vem "buscando e conseguindo 
artificies legais para se omitir 
de seus deveres ae tutora como 
demonstram o novo regimento 
do órgão, que a exime da assis
tência e proteção aos índios in
tegrados e em vias ae integra
ção, transferindo para os Esta
dos e delegacias regionais essa 
responsabilidade, A delegação 
u.' pseeres aecisorios às unirta-
oes regionais é uma forma clfia 
de diluir competências, dificul
tai a apuração tíe responsabili
dades." 

A ABA acusa ainda a Funai 
de impedir, com sua atuação, 
"que as populações indígenas 
sejam obstáculo ao interesse de 
grandes grupos financeiros ou 
de órgãos e empresas federais; 

' ou seja, a Funai passe a advo
gar contra os interesses indí
genas." 

Outra denúncia feita é a de 
que "a Funai vem abusando de 
seu poder de tutela, ao fechar 
as ãreas indígenas à entrada de 
pesquisadores científicos e jor
nalistas. E preciso denunciar 
ainda a demissão arbitrária de 
38 indigenistas, entre eles 12 
antropólogos por terem apre
sentado graves denúncias" A' 
Associação exigiu a apuração 
dos fatos "assim como a toma
da de medidas destinadas a 
orientar por rumos compatível? 
8 atuação da Funai. 

FHr 

Funai agora ajuda a dreid 
Brasília — O Presidente João 
lgueiredo assinou decreto on

tem incluindo um representan
te da ninai nos conselhos deli
berativos da Sudam, Sudene, 
Sudeco e Sudesul — todos ór
gãos do Ministério do Interior. 
Na exposição de motivos, o Mi
nistro Mario Andreaz/a salien
ta que a medida é importante 
porque a esses conselhos deli
berativos "incumbe a formula-

<lr<'f<iir 

ção das diretrizes e a aprovação 
dos programas destinados a 
promoção do bem estar dás po
pulações existentes nas áreas 
de jurisdição das respectivas 
superintendências, atividade 
que, sem dúvida. Pnvolve inte
resses das comunidades Indtg-, 
nas presentes em todas essas 
regiões e em diferentes estágios 
de integração e comunhão na
cional". 
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Funõttern 
mais ação 

Da sucursal e 
do correspondente 

O presidente João Figueiredo 
p-.sinou ontem decreto alterando a 
composição dos conselhos delibera
tivos das Superintendências de De
senvolvimento Regional que pas
sam a contar com um representan
te da Fundação Nacional üo índio, 
com direito a voto. 

A exposição de motivor, do mi
nistro Ôo Interior, levada ao prt.si-
dente, nssinal* a r»ppsKidade da 
representação da Funai nos v,vjr.;_ -
lhos para "propiciar a oportuna 
conciliação dos diversos interesses, 
prestando, desta maneira, especial 
colaboração às decisões desses :o-
legiados, com proveitosos reílexos 
na ação executiva das Superinten
dências". 

Como os conselhos deliberaii-
vos formulam e aprovam os progra
mas que pretendem a melhoria da 
qualidade de vida das populações 
sob suas áreas da jurisdição, Mario 
Andreazza ressaltou a importância 
da medida, afirmando que "estas 
atividades, sem duvida, envolvem 
interesses das comunidades indí-
. genas". 

ATACUE 
O fazendeiro Nelson Lidenmayr 

enviou carta ao Sindicado dos Pro
dutores Rurais de Barra do Garças, 
em Mato Grosso, denunciando que, 
no último dia 13, cerca de 60 índios 
da reserva xavante de Couto Maga
lhães atacaram sua fç?enda e in
cendiaram todo o arroi que estava 
no armazém. • I 
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DEMARCAÇXO DE TERRAS ÍNPIGENAS 

O Secretário - Gera! do Ministério do Interior, j 
Augusto Rocha Maré, determinou a abertura de credito no vJor a, 
CrS 190000 000,00 (cento e noventa milhões de cruzeiros), à r-un- j 
daçao Nacional do índio, para ser aplicado em programas de j. 
demarcação e regularização de terras indígenas em tolo o Pais. \ 

t 
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Entidades indígenas 
rompem com a Funai 

Sete organizações indígenas, lideradas pelo 
Conselho Indigenista Missionário, distribuíram 
ontem nota à imprensa anunciando o rompimento 
de negociações que vinham mantendo com a 
Funai, a convite da Fundação Roberto Marinho, 
para a realização de uma série de seminários vi
sando "uma política indigenista adequada à região 
que serviria de tema". 

A nota esclarece que, enquanto ocorriam as 
negociações, a Funai tomava nas áreas indígenas 
"atitudes de total desrespeito à opinião e interesse 
dos índios, levande-os A. saturação", negava a 
identidade étnica de vários gmpos, sobretudo do 
Leste e Nordeste; afastava funcionários que se 
recusavam "a legitimar a violação da Lei em 
detrimento dos direitos dos índios". 

Subscrevem a nota a Associação Nacional do 
índio, Comissão Pró-írdio/SP, Comissão Pró-
índio/RJ, Comissão pela Criação do Parque 
Yanomani e Grupo de Estudo da Questão Indí
gena, Associação Brasileira de Antropologia e o 
Cimi. 

Já estavam marcados vários seminários, o 
primeiro em Belo Horizonte, em setembro. Alguns 
itens para os seminários já estavam acertados com 
a Funai: 1) Os índios de Minas Gerais, do Espírito 
Santo e de Porto Seguro, Bahia, como etapa 
inicial para a discussão sistemática e ampla que 
viria a integrar todos os grupos indígenas do país; 
2) A análise crítica da estaduakização da Funai, 
em vias de ser efetivada; 3) As terras indígenas e 
sua demarcação. 

De acordo com a nota, "durante a reunião 
realizada com a presidência da Funai, ficou acer
tado que o órgão tutelar forneceria documentação 
pernitente à área temática, ou seja, os planos de 
demarcação territorial e os textos dos convênios 
Funai/Governos estaduais. Este material seria in
dispensável à orientação das comissões organi
zadoras, que deveriam visitar todos os grupos in-
digenus das áreas temáticas, em vista da elabo
ração de um documento de trabalho para semi
nário. Até tssa data a Funai não remetera o 
material requisitado". 
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Entidades de apoio 

aos índios estão 
reunidos no DF 

.Domingos Marcos Veríssimo, um Terena, de 
Mato Grosso, declarou ontem, no primeiro dos três 
dias do Encontro Nacional de Entidades de Apoio 
ao índio, em realização no Distrito FederalT que 
para a União das Nações Indígenas, entidade re
presentativa dos índios brasileiros a qual preside, o 
reconhecimento negado pela Fundação Nacional do 
índio não Faz falta. 

"O nosso documento é a tradição, usos e cos
tumes dos índios. Quer dizer, a Funai não pode se 
impor, o que é das tribos tem que separar", disse o 
líder indígena. 

Segundo disse, para os índios, "qualquer contato 
com o mundo civilizado traz perigo. A gente não é 
contra o desenvolvimento e o progresso do nosso 
país. Mas no caso da estrada no meio das reservas 
indígenas transtorna a vida do índio, traz a violên
cia, doenças, vícios, corrupção. A Funai não prepara 
o ambiente do próprio índio, não tem um programa 
para enfrentar as conseqüências do desenvolvimento 
do país. E com isso não só para os índios, para toda 
a sociedade, qualquer alteração traz desequilíbiro. 
Se traz desequilíbiro para toda a sociedade, quanto 
mais para os índios..." 

O presidente da Uni, criada em abril passado, 
decidiu compararecer ao encontro, assim como mais 
dois Terenas, o cacique Calisto Francelino. te
soureiro, e Reginaldo Miguel, membro da entidade, 
segundo explicou trazendo "a idéia de aprender, pra 
preparar o nosso povo", embora dispense a orga
nização nos moldes dos não - índios. 

Quase cem indigenistas de várias profissões, na 
maioria cientistas sociais e sertanistajs, participam 
do encontro, representando, até ontem, à tarde, 29 
entidades de apoio ao índio dos mais diversos pontos 
do país. Entre essas entidades, estão duas da Igreja 
Católica, o Conselho Indigenista Missionário, a 
nível nacional e das Regionais do Mato Grosso e 
Norte I, além da Comissão Pastoral da Terra. 

_Regional do Acre. Figuram, ainda, associações cien
tíficas, como a Associação Brasileira de Antro-
pologia, de categorias pToftssionais, como a As
sociação dos Sociólogos, seção DF, e a Sociedade 
Brasileira de Indigenistas. 

Aberto o encontro ao final da manhã de ontem, 
foi feita uma exposição sobre o trabalho desenvol-

i vido por cada entidade participante, como primeiro 
item de uma pauta composta ainda pela análise da 
situação atual dos povos indígenas brasileiros, e da 
política indigenista da Funai, com o objetivo de 
elaborar uma estratégia de ação conjunta com vis-

J a s a urna política altcrnaiivaem relaçflo a do órgão 
oficiar ao apoio para os movimentos autônomos dõT 
grupos indígenas, e, finalmente , de esclarecimento 
da opinião pública, quanto à questão indígena. 

O Encontro Nacional das Entidades de Apoio ao 
índio prossegue hoje com a reunião dos participan
tes em comissões de estudo cujas conclusões serão 
posteriormente relatadas em um documento final. 
Decidido durante a recente 32a. Reunião Anual da 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, 
no Rio de Janeiro, o encontro está sendo realizado 
no auditório da Contag, no Núcleo Bandeirante. 
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' "índios serão representados em Brasília 
A criação de uma Secretaria 

Geral, com sede em Brasília, de 
apoio às entidades ligadas à 

.problemática indígena. ficou 
'. definida, ontem, pelas trinta e três 
, entidades ligadas ao Índio, que es

tiveram reunidas, na capital, paru 
avaliar os resultados da política in
digenista oficial e estabelecer uma 
linha de ação para indigenistas in
dependentes. Os participantes do 

..encontro condenaram a política da 
^FUXAI. denunciando como nova 
forma de emancipar o índio o 
projeto de estadualizaçáo da 
FUNAI. que prevê maior auto-

^nomia dos Estados na condução 
áos progTamas de apoio a estas 

'comunidades. 
O vice-presidente do Conselho 

Jndigenista Missionário — CIMI, 
-,<íom Tomas Balduino afirmou, 
.durante o encontro, que a união 

cdos indigenistas. na busca de uma 
-politica indigenista alternativa, 
•-.deixa claro a falência da politica 
•.oficial, elaborada nos gabinetes 

pelos burocratas e a crescente 
.conscientização, dos diversos seg

mentos da população, dos pro-
pblemas enfrentados peles minorias 
oBtnicas". 
..„• Hoje os participantes do encon

tro vão apresentar as conclusões 
numa carta dirigida aos índias, às 
auturidides e ao povo brasileiro. 
Alèrn~Seste documento, as enii-

. dades decidiram ainda marcar um 

.^seminário para março de 1981 

. quando discutirão a semana do ín
dio cujo lema è ••Peta_j^utpdeter=. 

-.minaçáo dos Povos Indígenas", O 
:.«ncontro que deverá realizar-se em 
.São Paulo, terá de todas as en-
•tidades presentes um amplo dossiê, 
que será divulgado, enfocando a 
situação de todas as comunidades 
•indígenas. 

t . CONSCIÊNCIA 
Ü' Satisfeito com o resultado deste 
.encontro Dom Tomás Balduino 
acredita que há um despertar de 
consciência para a problemática in
dígena e que a politica alternativa 
•esta nascendo" e se.opSüpõUtiCB 
elaborada nos gabinetes da Funai e 
do Ministério do Interior".O bispo 
de Goiás .criticou a politica atual 
cuja cristalização, para ele. è o 
processo de estadualizaçáo da 
Funai. "sucedâneo Ir tulsa eman
cipação". 
•' A estadualizaçáo foi criticada 
também pelo antropólogo João 
Pacheco de Oliveira que explica es-

/ te processo como resultado de todo 
um quadro politico geral. Pacheco 
defende a tese de que a estadua
lizaçáo é uma forma encontrada 
polo Governo para reforçar as 
lideranças políticas regionais, afas
tadas das eleições durante longos 
anos "e que agora precisam se 
reforçar para fins eleitorais". 

O antronbloiio condena ainda as 
'reivindicações para afastar este ou 

aquele dirigente do órgão tutor. 
Classificando como ingênua esta 
reivindicação, ele afirma que "pen-
sar que mudando os escalões 
muda-se a política indigenista è in
genuidade como è também in
genuidade pensar que as entidades 
podem transformar esta política, 
"pois ela faz uma estrutura e para 
mudá-la é necessário uma mobi-
lizaçáoj^m todos os níveis". 

CONTRADIÇÃO 

O representante da Comissão 
Prò-Indio do Rio de Janeiro vê ain
da uma contradição entre a es
tadualizaçáo. que teoricamente 
transfere ás unidades estaduais da 
Funai o poder de decisão sobre as 
comunidades indígenas e a cen
tralização de poderes nas mãos do 
presidente e diretor-executivo da 
Funai. A estes caberá o poder de 
planejamento e decisão, explicou 
Pacheco, "constituindo-se em ver- I 
dadeira contradição com a filosofia 
da estadualizaçáo". 

CORONÉIS 
Enquanto João Pacheco não 

aceita a idéia de que a mudança de 
escalões pode transformar a po- • 
litica indigenistas brasileira, o an
tropólogo Cláudio Romero, da 

.Sociedade Brasileira de Indigenis
tas acredita^que as dificuldades 
desta politica decorre do fato da 
Funai estar sendo dirigida "or 
coronéis, "a maioria vinda de em
presas que exploram as terras in
dígenas, ̂ como o próprio presiden
te, coronel Nobre da Veiga que é 
ex-funcionário da DocegeQ, em-

' presa que já minerou em território 
indígena". 

Por sua vez o missionário Paulo 
Suess credita na falência "da po
lítica indigenista brasileira ao dis
tanciamento entre a atual adminis
tração da Funai e as adminis
trações anteriores. Para ele a ad
ministração do coronel Nobre da 
Veiga "caracteriza-se pelo pos
tulado do denominador comum en
tre o poder local. poder econômico e 
os povos indígenas. Com isso se 
procura disfarçar a realidade como 
se ela náo fosse antagônica. A 
Funai se coloca ao lado dos fazen
deiros pois nos casos de conflito ela 
primeiro os consulta e depois se 
impõe aos índios". 

DESPREPARO 
Terena Domingos Veríssimo 

ao se referir à politica indigenista 
afirmou que "nós índios não somos 
contra o desenvolvimento do pais, 
nem contra o progresso. Mas nós 
somos contra as conseqüências 
desse desenvolvimento para o qual 
náo estamos preparados para en
frentar O próprio órgão do Gover
no náo dá essa preparação". 

Domingos criticou também o 
Governo de Mato Grosso que há 
mais de um ano prometeu devolver 
a terra d nação Guató e áU agora 
estes índios esperam. 
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Dom Thomas Balduino: em busca de uma nova politica indigenisis 
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O coronel Noare oa vatga quer demitir os funcionéiips que o denunciaram 

9 . e f unai pode demitir 
o 1 o 

nc iscip'" 
Os funcionários da Fundação 

Nacional do índio que encami
nharam ao ministro Mário An-
dreazza.do Interior, uma carta não 
divulgada à imprensa, denuncian
do irregularidades na adminis
tração do órgão, poderão ser de
mitidos, "por indisciplina". A in
formação c do presidente da Funai, 
coronel João Carlos Nobre da 
Veiga, em entrevista exclusiva ao 
Correio. BrazUicnse. Ele revela, 
ainda, que. apesar de "considerar a 
possiblidade", o caso "tem que ser 
julgado pelo ministro do Interior". 

E adianta que não abrirá inquérito 
para apurar essas e outras denun
cias, anteriores, incluindo corrup
ção e mordomia. 

O presidente da Funai nega que 
tenha tentado subornar um índio. 
Manoel, chefe dos Apurinã, do 
Acre, segundo o qual "c!e oferece 
dinheiro para nós não pidír nossa 
terra", denúncia feita pelo cacique 

• Xavantc Mário Juruna em carta do 
próprio Manoel entregue a este jor
nal. Nobre da Veiga afirma não 

i temer a saída de mais funcionários 
da Funai,(Página 7) 

i 

I 

l 
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Presidente quer jota de sua administração os funcionários que denunciaram 

irregu Ia r idades a o Ministro do Interior. Andreazza examina. 

AVELINO DO VALE 

Os funcionários da Fundação 
Nacional do índio que terça-feira 
última encaminharam ao ministro 
do Interior, Mano Andreaz?a, 
uma cana não divulgada à im
prensa, com cópia ao Congresso 
Nacional, fazendo uma série de 
<^>'inc!2s contra o presidente do 
^m :>ncl João Carlos Nobre 
a^^ciga. poderão ser demitidos, 
"por indisciplina". Apesar de 
"considerar a possibilidade". 
Nobre da Veiga diz que o caso 
"têm que ser julgado pelo Ministro 
do interior", afirmando que não 
abrirá inquérito para apurar essas 
e outras denúncias, anteriores. As 
informações foram por ele presta
das em entrevista exclusiva ao 
Correio Braziliense. 

r\ ..... : 4 , . , ,J„ c , , „ n ; n A n ^ 
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um índio, Manoel, chefe dos 
Apura", do Acre. Essa denúncia 
foi feita em Erasúla, há uma 
semana, pelo 'cacique X avante 
Mano Junina, e pelo próprio 
Manoel ApurinS. "Ele oferece 
dinheiro para nós não pidir nossa 
tetra", afirmou o líder tribai. além 
de reafirmar que foi ameaçado de 
prisão, conforme já denunciara. 

Nobre da Veiga declara-se 

•
tisíeitissimo" com as denúncias 
tra si. "desde que possam ser 

Comprovadas", E revela não temer 
a saída de novos funcionários da 
Funai. alem dos cinco que já lo-
ram demitidos e dos 13 que pe
diram demissão. "Tem muita gen
te querendo emprego na Funai". 
explica ele. 

Correio Brazilicnse - Será 
abei to inquérito para apurar as 
denúncias de corrupção e mor
domia contra o senhor, feitas pelos 
sete primeiros indigenistas a 
pedirem demissão da Funai, ou 
determinar a responsabilidade 
deles? 

Nobre da Veiga - Primeiro, que 
não tem nenhum fato concreto in
dicado pelos sete indigenistas que 
pudesse dar origem a um in
quérito. Apontaram vagamente 
que a Funai não seguia a política 
indigenista, isso é o que consta do 
carta deles. 

Ora. a política indigenista é 
fixada pela Lei 6.001, Estatuto do 
índio, e dela nós nau nos afas
tamos um milímetro. Apenas cs-
tami*» mudando a sua execução, a 
forma de execução, uma \ev que a 
estrutura da Funai. quando aqui 
elivganios, não permitia a sua 
execução. Então, vamos aos 

exames. O DGP1 (Departamen
to Geral do Patrimônio Indígena) 
Ia/ia ações industriais dentro da 
Funai. tal a abertura de serrarias, 
como fez em Tueuruí(PA) e no Sul 
do Paraná. Iodas elas danosas à 
Funai. o que i a > era atividade -
íim da Funai. e nem atividade -
meio. é uma atividade eomple-
iamcitc fora dos seus quadros 
funcionais, atividade industrial. 

"Sc corrupção houve, 
houve no contrato 

inicial de CrS 80.00. 
Eu, (fitando tomei 
conhecimento..." 

l - . I l taU. " S i l l iUUMI. i l U,S uvf L / G " ! 

encarregados dessa atividade, um 
fracasso total... O OGO (Depar
tamento Gera! de Operações), 
que era o órgão importante da ad
ministração, ao invés de ter Di-
\isões. Seções e setores, não tinha 
uma organização, vertical, e 
apenas linha oito assistentes. 
Como é que um órgão desses, o 
mais importante da Funai. poderia 
atender as Delegacias Regionais, 
os órgãos de execução? Não tinha 
condições. Então, o próprio Dr. 
Adhemar (Adhemar Ribeiro da 
Silva) a quem com muita honra 
sucedi na Funai. sentiu esse drama 
a pediu ao Ministro (Mário An-
drcaz/a, cK> Interior, a quem está 
subordinada a Funai) a refor
mulação do Estatuto da Funai. 
que chegou a seu epílogo em In de 
abril de ll'8(). A partir daí é que 
nós vamos ler condições de exe-
KUicí* uma estratégia de lato 
efieii nte junto às comunidades in
dígenas, uma vez que n Funai não 
tinha condições, através dos ór
gãos que possuía, os quatro 
Departamentos (além do DGP e 
i.\o DCiO, o Departamento Geral 
de Planejamento Comunitário e o 
Departamento Geral de Ad
ministração), todos eles se envol
vendo com problemas análogos 
sem definir quem é o responsável. 
A Funai. com a organização ad
ministrativa que possuía, não 
tinha condições de defender o ín
dio e ^^^ vinha atendendo. 

"CD" - Os sete indigenistas 
denunciaram, especificamente, 
corrupção relacionada à renovação 
t\r um «nitrato para exploração de 
meia e seixo, pela firma CR. 
Almeida Engenharia e Cons

truções Ltda., do Posto Indígena 
Pindaré. dos úulios Guajajara, 
Maranhão. Disseram eles, em 
denúneii distribuída e publicada 
pela' imprensa, que o preço da 
carrada de cinco metros cúbicos de 
areia e seixo atinge, na própria 
área em que se situa o Pi, o preço 
de CrS 450,00, e que havia um 
parecer da Assessoria de Planeja
mento lhe indicando isso. E que, 
inclusive, o contrato que lixava em 
CrS 80,00 o preço da carrada foi 
rompia.") a partir desse parecer da 
Asplan e, portanto, não poderia 
haver enovação estabelecendo em 
CrS 10o 00 esse peço. O que o 
senhor tem a dizer a respeito? 

Nobre da Veiga - Se corrupção 
houve, houve no contrato iniciai de 
CrS 80,00. Nós, quando tomamos 
conhecimento, procuramos 
ampliar isso ao máximo possível, 
nv.iximo esse aue chegado a CrS 
mono ,,,„., ,,'., ,,,,,. CrS 100 00 

- • • • , , , . 

representam a areia no rio. -•> tir-
ma que a retira, que é a CR. 
Almeida, Engenharia e Cons
truções Ltda., o faz utilizando 
máquinas, bombas, para colocar a 
areia à margem do rio. Aí a areia é 

peneirada, separada do seixo. 
Meando a areia de um lado e o 
seixo do outro. Essa areia é reem-
barcada nos caminhões e levadas 
para as obras. Então, o preço que. 
segundo dizem os antropólogos 
nessa denúncia é de CrS 450.00 é a 
areia posta no PI. Essa que é a 
diferença. Há uma diferença 
muito grande entre o preço de 
cusio CIF, São Luiz. co preço da 
areia In natuia, no rio. Porque o 
índio não gasla um tostão. Todo o 
encargo de transporte e de ex
tração cabe à C. R. Almeida. En
tão o preço não é fora de pro
pósito, é um preço justo. E nós 
mandamos mudar o contrato in
clusive fazendo reajustes semes
trais pela ORTN (Obrigações 
Reajustáveis do Tesouro Nacio
nal). 

"CB" - Uma outra denúncia 
que foi feita, especificamente, ain
da pelos sete primeiros indigenis
tas a pedirem demissões da Funai, 
é-a de que o senhor teria adqui
rido, então há menos de um mês, 
um carro Fiat'para a representa
ção do órgão no Rio de Janeiro, o 
qual viria sendo utilizada para 
transporte de uma filha sua, trans
porte para o colégii e do colégio 
para casa. Essa denúncia, embora 
0 senhor já a tenha referido 
anteriormente, tem sido reiterada 
também. O que o senhor t e m a 
dizer diante disso? 

; Nobre da Veiga - Bom, eu só 
' tenho que dizer, repetir, o que já 

disse, que eventualmente o carro 
atendeu a minha filha e que não se 
constitui um tato diário e nem leva 
e traz, apenas aproveita a vinda do 
carro e, quando há necessidade, 
passa na minha casa pra pegar a 
minha filha e deixar no colégio. 
Não a espera para traze-la, nunca 
a esperou para trazer. E todas as 
vezes em que isso acontece, como 
eu vou lhe mostrar aqui, eu pugo a 
gasolina, o senhor vai ver com o 
recibo do próprio posto c a de
claração - o senhor tenha a bonda
de de ler essa declaração -, a 
declaração do próprio motorista, o 
que é que é Feito. For acaso eu 
tenho aqui o recibo do posto de 
gasolina e a gasolina colocada no 
carro. Por acaso. A pergunta foi 
muito oportuna. 

«'CB" - A declaração é em pape! 
timbrado. (Lendo) "Ministério do 
Interior, Fundação Nacional 'to 
* ' • »"» — - * . . í ~ r » : . . A~ 

Janeiro. Declaração. Declaro que o 
veículo chapa XV-9929, maça 
Fiat. pertencente à Funai, quando 
em uso para serviços particulares 
do Senhor PreMoeiue, •'• abastecido 
pelo mesmo, não ocasionando 
quaisquer encargos para a Funda
ção Nacional do índio. Rio de 
Janeiro, 28 de maio de 1*380. José 
Barbosa de Melo, motorista". 

O recibo é do "Poste de 
Gasolina 2 de Dezembro Ltda. Rio 
de Janeiro, 13 de junho de 80". £ 
referente ao valor de CrS ?10,00. 

Nobre da Veiga - Oucr ler atrás, 
por obséquio? 

"CB" • (Lendo texto manus
crito, no verso do recibo). "Dia 13 
de junho de 1980. Gasolina co
locada no carro oficial placa XV-
9469, por conta do presidente da 
Funai, para cobrir 65 quilômetros 
rodados, a) José Barbosa, motoris
ta". 

Nobre da Vcigu - Então, veja 
bem. Isso é um direito que me 
cabe, quer dizer, o carro pertence 
á administração da Funai pra 
servir o presidente. Esse carro, eu 
não uso permanentemente, a não 
ser cm casos excepcionais, quando 
a minha senhora não pode dirigir, 
há um problema qualquer. Então, 
eu peço-lhe o cano. Quando . 
venha da garagem, passe na minha 
casa e leve a minha filha. E não a 
espere, nunca n esperou, para tra
ze-la de volta. Ela vem de táxi, de 
ônibus, como qualquer outra con
dução. Então não é uma mor
domia, é apenas uma utilização 
que me cabe por direito. E o cairo 
loi comprado porque o outro, a 

http://illiUUMI.il


5©r pJU,oviV3W 

JORTIAL DA TARDE, 1 2 / 0 7 / 8 0 , PAG. 2 

MIOS. 
Ás respostas 
da Funsi 

insuficiente? 
As respostas ds Fundação Nacional do 

índio—Funal às 19 denúncias apresentadas 
no último dia 16 pe;« Cicieriade Brasileira 
de IndUienistas—SI3I ao ministro do Inte-

j rior, Mário Andreazza, "não merecem ne
nhuma consideração" — segundo aíirruou 
ontem o presidente da entidade, Porííric de 
Carvalho. Ele explicou que além do "baixo 
nível" das respostas, "a administração ca 
Funai é quem está julgando seus próprios 
erros". 

Porílrlo, que foi funcionário da funda
ção por 11 anos — ele íol demitido com mais 
33 servidores, 21 dos quftís assinaram o do
cumento das denúncias —, disse que diante 
destas respostas apela mais uma vez às 
autoridades e ao prOprio Conselho de Segu
rança Nacional, "o qual foi incumbido pelo 
presidente da República de acompanhar a 
política intiigenista para apurar nao só estas 
denúncias, mas outras que já existem, como 
a da malversação das verbas pela atual 
administração daquele órgão". 

Poríírio insistiu que a SET vê com 
-apreensão "a impunidade dessa administra
ção", e lembrou c caso da repressão policial 
aos índios "que o coronel Nobre tia Veiga 
chama de prevenção": 

— Essa atitude de se chamar a polícia 
para pressionar lideres, como no caso da 

i recente tomaaa ao prédio pelos xavantes, 
! em B ^ca do Acre, o.:de toc.es os tuncionanos 

da área foram uemitidos, joga por terra a 
bandeira legada por Rondon à própria Fu
nal — afirmou. 

JORKAL DA TARDE, 12/37/80, PAG.; 
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O direito ds? índio à paz 
Depois deter incluído,logo no início de 

seu discurso, uma referencia à delegação do 
governo da Venezuela — que receberia mais 
tarde, depois do almoço no arcebispado —-, o 
p?.pa anunciou que tinha "um pensamento 
especial" para essa significativa parcela da 
população, "os índios". Foi interrompido 

I por gritos de "João, João, João, o índio é 
j nosso Irmão" a que respondeu: 

— Sim, é nosso irmão. 
' Ele ín.-luiu na homilia parte do discurso 
| da noite anterior, em que se referia aos 

índios, mas que cortou, provavelmente ao 
ter constatado que os índies não participa
riam da cerimônia na catedral. Disse, aos 
missionários, que devem "proclamar o enva-
gelho e anunciar a boa nova, mas também 
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Corrêa lamentou as demiesOes sem averiguação das denuncias 

OAB-Dr lamenta as 
demissões na Funai 

A Seção do Distrito Federa! da 
Ordem dos Advogados do Brasil 
criticou ontem a demissão de in
digenistas e antropólogos da Funai 
n v foram dispensados depois de 

terior e aos presidentes do Senado 
e da Câmara gravas distorções na 
política indigenista. A OAB-DF 
lamenta que ao tomai conhecimen
to da denúncia, o piesidente da 
Funai tenha preferido "punir seus 
autores, dispensando-se de inves
tigar e apurar os fatos". 

O documento exige do governo 
a apuração das denúncias e a rcad-
nússáo dos antropólogos e indi-

•
nistas. porque a punição só se 
átificaria se fossem "falsos os 

fatos relatados no documento por 
eles endereçados às autoridades". 
Maurício Corrêa, presidente da 
OAB-DF. destaca que "os pro
blemas de sobrevivência dos índios 
dizem respeito a todos nós bra
sileiros". 

Segue a integra da carta: 
"Indigenistas e antropólogos 

trouxeram ao conhecimento desta 
Secional documento por eles en
dereçado ao Ministro do Interior e 
aos Presidentes da Câmara dos 
Deputados e Senado Federal, 
denunciando graves distorções no 
encaminhamento e solução de 
problemas indígenas, tendo o 
Presidente du Funai.de onde eram 
funcionários ao longo de muitos 
anos. ao-tomar ciência do teor da 
carta.os demitido dos cargos que 
ocupavam, a pretexto de que o 
mesmo configurava insubotM-
nação. punível com a pena de 
demissão pelas leis trabalhiotas. 

A carta-denúncia subscrita 
pelos funcionários demitidos, em 
sua essência, não pode ser enten
d ida , pura e simplesmente, como 
rr.oro elemento gerador da rescisão 
dzz ccntr^.t^0 de *»*»V«»oXo Hos fun
cionários . Contém craves acu 
sacões que envolvem desde o 
fracionaniento dn política indi
genista , de exclusiva competência 
da União e a ocupação de terras 
dos silvicolas, perda de reservas, 
a t é o tratamento inadequado a 
grupos e chefes indígenas, posta 
ein prática pela atual adminis
tração da Funai. 

Tais fatos, se comprovados, en
cerram , pelas suas conseqüências 

' mediatas e imediatas, a própria 
sobrevivência de nosso grupo 
étinico primitivo, cuja preservação 
decorre de principio constitucional. 
além de ser objeto de Conservação 
Internacional de que o Brasil é 
subscritor 

: não se sabe quais as providências 
' tomadas pela administração do Õr> 

gão. 
No entanto, ciente do teor da 

; carta, preferiu o Presidente punir 
i os seus autores,dispensando-6e de 
'• investigar e apurar os fatos, mes

mo que tosse constatada u im-
procedência, para demitir os seus 
subscritores. Oro, é dever inde
clinável do administrador, em face 
de qualquer denúncia, apurá-la, 
mesmo que, posteriormente, se in
fundada, venha a punir quem a 
ofereceu. 

Além do mais, os antropólogos 
e indigenistas que firmaram o 
documento são profissionais com 
formação específica para prestar 
assistência diária ao índio. Se 
adotados critérios, cujas conse
qüências põem em risco a sobre
vivência dos grupos tribais, cabe-
lhes, por dever profissional,dirigir• 

*** se aos escalões mais altos, por eles 
responsáveis, apontando-ih.es as 

- distorções, os erros e as falhas. E 
tal conduta, que objetiva à defesa 
de interesses que são de todo o 
povo brasileiro, e não apenas dos 

^ administradores transitórios da 
Fundação, jamais poderiam re
ceber o tnsólida configuração de in
subordinação tipificada na legis
lação trabalhista. Como observam 
no documento, sua omissão sig
nificaria a quebra de um com
promisso profissional, além de 
revelar insensibilidade na assistên
cia, defesa e preservação de nosso 
grupo étnico. 

Muito além de se cogitar da 
juridicidade duvidosa do ato co-

-i.™iccàn o enisódic 
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letivo de demissão, o episódio da 
rescisão abrv.p*" Hns contratos de 
trabalho dos servidores fornece in-
disfarçável assertiva para confi
gurar o descompasso entre as 
manifestas declarações do Pre
sidente da República em busca do 
almejado Estado de Direito De
mocrático e de renitentes resíduos 
de setores inferiores que persistem 
na manutenção do arbítrio e do 
autoritarismo,herança de custosos 
anos que infligiram à sociedade 
civil amargos e tristes momentos. 

Negando-se a apurar fatos de ex
trema gravidade, o Coronel-Pre
sidente da Funai contradiz, com a 
punição imposta açodadamente a 
homens que se aperfeiçoaram na 
dedicação à causa indígena, os 
oroôrios princípios da abertura que 

•ontexto, desrespeitado H J s c n d o c o n d U z ida pelo Chefe da 
stiíueional expressa, na „ . -

Nesse c . 
norma constitucional expressa, na 
forma oblíqua de cooperação entre 
a Funai e Fstados-membros. em 
risco a sobrevivência de grupos 
tr ibais , conseqüência da má ad
ministração de bens cujo usofruto 
legal lhes é assegurado pela Cons
tituição, cabe a esta Seção da Or 
dem posicionar-se em defesa de in
teresses que se projetara além dos 
limites meramente burocráticos, já 
que a questão indígena traduz. nos 
aspectos aqui assinalados, um 
compromisso do Estado , da Nação 
e do povo brasileiro, não circuns
critos apenas no âmbito admiris-
Crativo. 

O próprio Presidente da Fun
dação, meses a t rás , confessou o 
descalabro das administrações ar>-
teriores, afirmando que mesmo 

, cursos de rios foram modificados 
em cartas cartográficas para 

beneficiar interesses de estranhos 
em terras ocupadas pelos índios. 

Nação. 
Os problemas de sobrevivência 

dos índios dizem respeito a todos 
nos brasileiros. 

Não se pode atribuir a uma pes
soa ou a um grupo o privilégio 
potestativo de uma decisão ou a in-
fabilidade de sua equação. E pela 
crítica e com a participação de 
todos que ela pode se realizar. A 
Ordem dos Advogados do Bras i l -
seção do Distrito Federal ao po
sicionar-se exigindo dos poderes 
constituídos a pronta apuração das 
denúncias formuladas pelos an
tropólogos e indigenistas, pela sua 
gravidade, o faz na convicção de 
contribuir para o aperfeiçámento 
de nossas leis e no respeito de nos
sas instituições democráticas, es
perando das autoridades minis
teriais a investigação cuidadosa da 
denúncia, tornando sem efeito a 
punição imposta aos demitidos, so 
justificáveis se falsos os fatos 
relatados no documento por eles 
endereçado ás autoridades aqui 
referidas". 

http://Funai.de
http://apontando-ih.es
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FUMAI 
Nesta segunda-feira a Soe edade 

Brasileira Indigenista vai e.itregar 
um documento ao. presidente da 
Funai. Pedirá ao coronel Nobre da 
Veiga a reintegrarão dos funcio
nários demitidos, por não concor-
darem com a política do órgão. 
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SBI denuncia falia 
cie diálogo 

Em documento que será -en
tregue segunda-feira ao ministro 
Mário Andreazza, do Interior, a 
Sociedade Brasileira de Indi-
genistas denunciará a corrupção 
na Funai e solicitará a reinte
gração dos 20 funcionários que 
foram demitidos e que pediram 
demissão de seus cargos, por dis
cordarem da política traçada 
pelo atual presidente do órgão. 
Coronel João Carlos Nobre cia 
Veiga. 

Na opinião do antropólogo 
Cláudio Homero, secretáno-geral 
da SR1. a Funai vive a crise mais 
aguda de sua história tendo em 
vista a falta de diálogo de seu 
presidente com os funcionários 
do órgão e com as comunidades 
indígenas. Disse que a demissão 
por justa causa do presidente da 
entidade.. José Porfirio de 
Carvalho, mostra muito bem "o 
regime de fechadura" que do
mina 8 cúpula da Funai. 

Segundo ele, o presidente da 
SBI foi demitido pilo coronel 
Nobre da Veiga por ter enviado 
um documento onde ta/ia uma 
série de reivindicações e recla
mava um melhor tratamento 
para com os índios e indigenis-
tas. 
CAMPANHA 

O Conselho Indigenistfa-Mis
sionário distribuiu ontem, em 
Brasília, um Comunicado da VI 
Assembléia Regional do Cimi-
MT denunciando "a insidiosa 

\ campanha antiindigetia que está 
ii sei.do desenvolvida em todo o 
! país, a partir de nosso Estado, 
»com a participação direta -de 

na Funai 1 

autoridades municipais, políticos 
e fazendeiros" e solidarizando-se 
"com os indigenistas da Socieda
de Brasileira de Indigenismo, 
que. por fidelidade à causa in
dígena, se demitiram ou foram 
demitidos da Funai". Realizada 
em São Lourenço - MT, a assem
bléia foi "integrada por bispes, 
superiores religiosos c leigos, 
com a presença de representan
tes indígenas e do presidente do 
Cimi. Dom José Gor.-.es", infor
ma o comunicado: 

Segundo a nota, "o tema da 
;.sspmhléia foi "Os Mitos ? a 
Bíblia", Re':'int,''i:f*"io<; mie o 
mito é o eixo central de toda a 
vida indígena e da organização 
tribal. Adoramos, na fé, a 
presença e a ação do único 
Espírito de Deus em cada povo e 
em c<>.da cultura. Em conseqüên
cia, nos comprometemos a uma 
atitude pastoral plenamente res
peitosa com os mitos e as ce
lebrações dos grupos indígenas 
com os quais convivemos". 

"Diante das situações dt 
emergência surgidas dentro da 
área da mesma Regional" - pros-
st^ue o comunicado -. "a Assem
bléia assume o corajoso movi
mento da reconquista do seu 
território realizado pelos 
Xavantcs de Pimentd Barbosa. . 
com a ajuda dos irmãos de outras | 
aldeias; a campanha pró-llha do t 
Bananal, que reivindica toda a t 
Ilha como Parque Indígena dos I 
povos Karajá e J;'vaé, e urta 
li ira garantida, em outras áreas, 
p-ir:i os 14 mil sertanejos que 
atu«'mente moram na Ilha". 
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Indigenistasprotestam 
contra demissões na Funai 
O presidente da Sociedade 

Brasileira de Indigenistas, José 
Porfírio de Carvalho, enviou 
ontem um telegrama ao pre
sidente da Funai protestando 
contra as demissões sumárias 
dos servidores Rafael Bastos, 
José Carlos Meirelles e Antônio 
Macedo. No telegrama Car
valho sugere a "reintegração 
imediata aos quadros da Funai 
dos referidos indigenistas, e, 
caso pese alguma acusação con
t ra eles, que seja aberto com
petente inquérito para apuração 
de denúncias". 

Porfírio de Carvalho, que 
atua:meiite exerce a função de 
chefe da Ajudância da Funai 
em Marabá (PA) classifica as 
demissões como "ação arbi
trária" do coronel Nobre da 
Veiga que " e s t á t o m a n d o 
decisões que ao invés de for
talecer a política indigenista ea 
defesa dos índios procura 
eliminar principalmente aqueles 
que já dedicam suas vidas à 
causa indígena e incondicional

mente se colocam ao lado do tão 
sofrido índio brasileiro". 

DEMISSÕES 

No final da tarde de quarta-
feira foi encaminhada mais uma 
demissão em protesto ao afas
tamento dos três servidores. 
Trata-se do indigenista Davi 
Rodrigues da Rocha, que servia 
no Posto Indígena de Areões 
(MT) junto aos xavantes. Davi 
denunciou ainda, a contratação 
do grileiro EvaJdo Gomes para 
trabalhar na Ajudância de 
Barra do Garça (MT). Afirma 
ele que Evaldo Gomes é invasor 
de terras indígenas e apesar dos 
despejos ocorridos ele sempre 
permaneceu em Areões. 

EX-FUNCIONÁRIOS 

Os oito demitidos da Funai 
acusaram ainda a contratação 
de ex-servidores do extinto Ser
viço de F roteção aos índios para 
trabalharem junto aos índios. 

4r-

1 
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Funai aceita dialogar 
com os demissionários 

A presidência da Funai está disposta a uma con
ciliação com o grupo cie funcionários que há uma se
mana entregou pedido de demissão « em caráter ir
revogável.. . protestando contra o afastamento dos in
digenistas Antônio Luis Macedo e José Carlos Mei-
rel les .O caso do afastamento destes dois indigenistas 
será reestudado pela Funai , anunciou ontem o coronel 
Nobre da Veiga, presidente do órgão. 

Nobre da Veiga afirmou ainda que o sertanista José 
Porfirio de Carvalho está demitido desde ontem, de 
acordo com o parecer da Procuradoria Jurídica da Funai 
que classificou o telex enviado pelo sertanista ao 
presidente do órgão tutor como ato « de indisciplina. in-

i subordinação e mau procedimento, baseado no artigo 
482 da CLT>. . No telex , Carvalho, que é presidente da 

• Sociedade Brasileira de Indigenistas considera as 
demissões de seus colegas como « arbitrárias» e reivin
dica a reintegração dos mesmos com direito a defesa. 

Ao mesmo tempo em que anunciava a disposição do 
diálogo o coronel Nobre da Veiga confirmou a demissão 
do funcionário Agnaldo Barroso, contratado pela Funai 
há três meses e que vinha servindo no posto indígena 
Couta, no Fará uisse eie que tf&iu demissão ocorreu 

.porque o funcionário «durante três meses frente â 
chefia do posto contraiu débito em mais de cinco es
tabelecimentos comerciais e bancários, em nome da 
Funai» . 

BANANAL 

O Hotel Kennedy, na Ilha do Bananal não deverá ser 
reaberto para o turismo. Para isso a Funai vem desen
volvendo contatos com a Goiastur e Ministério da 
Aeronáutica no sentido de que o hotel fique sob a res
ponsabilidade da Aeronáutica ou de uma universidade 
que queira fazer ali um centro de atendimento do in
teresse do índio» . Para o coronel Nobre da Veiga. « não 
é oportuno a exploração turística, no momento» . 

Quanto ao arrendamento da ilha para os fazendeiros 
da região. Veiga informou que houve uma atualização 
das taxas que a partir de agora são calculadas em 40 

. cruzeiros anuais por cabeça de gado, segundo preço es
tipulado pelo Conselho Nacional de Agricultura. 
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Aprovada 
a doação 
aos xocós 

Do corrctDondont* « m 
ARACAJU 

Depois de cem nnos expulsos das 
próprias terras, os índios xocós pndo-
riio vnltnr a viver na ilha de São 
Pedro, no rio São Francisco Ontem, 
a Assonililria Legislativa de Sergipe 
fip-ovnu um projeto de doação da ilha 
à DnUo, paia ser transformada em 
reserva dosxocõs pela Funai. 

A ilha tem 2*>0 hectares d'; área o 
pertencia nos índios xocós a é o ini
cio do século. Nos últimos anos, a 
ícmilia do prefeito de Própria assu
miu a pos-.e da terra, ato <iue, no ano 
passado, 31 famílias remanescentes 
da triho ocuparam a ilha. O governa
dor Augusto tranco resolveu inter
vir no conflito e desapropriou as ter
ras, pagando Cr$ 2 milhões o •> )<) mil 
à família do prefeito Antônio Brito. 
Hoje, o projeto será votntío ein reda
ção final c encaminhado ao governa* 
dor para que concretize a doação. 

Funai rebate • 
críticas de 
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Da sucursal e 
do correspondente 

O presidente da Fundação Na
cional do índio, coronel João Carlos 
Nobre da Veiga, respondeu numa 
carta com 12 itens as críticas dirigi
das à Funai pela Associação Brasi
leira de Antropologia, afirmando 
que não há nenhum risco de "esva
ziamento do órgão oficial encarre
gado da questão indigenista" por 
causa das demissões que desenca
dearam nova crise. 

Na carta, Nobre da Veiga asse
gura que não há conflito entre an
tropólogos e fundação nem nenhu
ma ruptura na prática indigenista, 
mas sim "uma adaptação dinâmica 
os novas realidades brasi leiras , 
dentro de uma visão pragmática". 
Apesar de não ter dado direito de 
defesa a nenhum dos cinco funcio
nários demitidos — o antropólogo 
Rafael e os sertanlstas Antônio 
Carlos Melrelles, Antônio Luís Ma
cedo, José Porflrlo de Carvalho (es
te desde ontem) e de Agnaldo Bar
roso —, ele afirma que as demissões 
"não foram sumárias, mas sim pre
cedidas de minucioso estudo". 

O coronel diz ainda que a Funai 
"não vê nenhuma ameaça aos direi
tos dos povos Indígenas, de vez que 
esse direito está assegurado na 
Constituição •' na legislação especi
fica". No (mal, a carta registra sua 
satisfação em ter recebido a critica 
da ABA, "por confirmar a abertura 
de um üwMtii-t, (ranço «tiirclo" en> 
tre as duas entidades. 

DEMISSÃO 

O snrtnnista José Porfírio de 
Cnrvnlho, presidente da Sociedade 
Brnsllelra de Indigenlstiis, chefe da 
AJudflnelu de Marabá (PA), com 11 
anos de serviços prestados à causa 
lndígenu. íot demitido ontem da 
Funai, por ter enviado um telegra
ma de protosto ao presidente do 
órgão, qtiundo da demissão do3 
seus colegas. Porflrlo mnnlfestou-
se ontem frustrado por ter saído de 
Marabá para pedir demissão e Já 
estar assinada quando chegou à 
sede da Fundação. 

Porfírio foi enquadrado no arti
go 482 da CLT — "nto de Indiscipli
na, Insubordinação e mau procedi
mento" — pelo telegrama que o 
pres iden te da Funni considerou 
"malcriado". O sertanista, por sua 
vez, aponta como "mal procedi
mento" a ação do órgão nas ques
tões de te r ras Indígenas, como 
"vender as terras dos guajajaras 
(no Maranhão) a preços irrisórios e 
sem licitação". 

DEMARCAÇÃO 

Em Cuiabá, o presidente da Fu
nai, coronel João Carlos Nobre da 
Veiga, admitiu ontem que dificil
mente o órgão terá condições de 
cumprir o plano do Ministério do 
Interior de demarcar todas as reser
vas indígenas até 1982. "Os proble
mas indígenas são tão difíceis — 
explicou — que serão necessárias 
várias gerações futuras para resol-
vè-los." No caso da demarcação das 

j terras, ele lpmhrnu nus sua efetiva
ção irá diminuir um pcuco a teiuão 
existente entre os índios e o gover
no, mas Isso terá de ser adiado "por 
um prazo maior do que o estipulado 
pelo Ministério". 

Nobre da Veiga cri t icou as 
constantes idas de índios a Brasília 
que tentam forçar a Funai a demar
car definit ivamente suas terras, 
afirmando que o órgão "não aceita 
pressões, par tam de onde partirem, 
porque a política indigenista segue 
a política do governo federal, que 
não aceita con tes t ação de nin
guém". Ele informou que a Funda
ção Nacional do índio conta atual
mente com CrS 2õ2 milhões para 
efetuar a demarcação das reservas 
— "5007o a mais que os recursos 
destinados para tal fim no ano pas
sado". 

O coronel afirmou ainda em 
Cuiabá que "existem profundas di
vergências" na Funai. "Só em um 
dos casos do problema geral indíge
na, o dos índios Nhambiquara — 
exemplificou —, sete comissões fi
zeram sete estudos diferentes e 
apresentaram sete soluções dife
rentes para a criação da reserva." E 
concluiu: "Mas as divergências es
tão sendo sanadas com o afasta
mento Uns funcionários indiscipli
nados, desobedientes e agitadores, 
e a colocação em prática de uma 
nova doutrina funcional". 
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Presidente da Funai 
demite indigenista 
por insubordinação 

BRASÍLIA (O GLOBO) —O 
presidente da Funai, coronel 
João Carlos Nobre da Veiga, 
demitiu ontem o chefe da De
legacia de Belém, e também 
presidente da Sociedade Bra
sileira de Indigenistas (SBI), 

—• José Porfírio de Carvalho, por 
"indisciplina, mau procedi
mento e insubordinação", ten
do em vista o telegrama que 
ele enviou a semana passada, 
em protesto pelas demissões 
de sete indigenistas do órgáo. 
Porfírio è o vigésimo, funcio
nário que defxa a Funai, em 
duas semanas, entre os que 
pediram demissão e os que fo-
rsrr. dcrr.itido:. 

Em entrevista, também on
tem, José Porfírio disse que a 
atual administração da Funai 
é usurpadora da herança dei
xada por Rondon. Observou 
que o órgão deveria ser dirigi
do por indigenistas e não por 
"desempregados da repressão 
que, por não terem mais cam
po de ação onde trabalhavam 
anteriormente, querem fazer 

| da Funai um campo de expe
riência de seus conhecimentos 

; repressivos". 

— Lamento muito que i 
Casa de Kondon esteja cnire 
guc a pessoas desprovidas di 
qualquer sentimento inüigc 
nista ou sensibilidade humtm 
— acrescentou — Ku sal di 
Belém para pedir minha d<I 
missão em Brasília mas. chr 
gando. tive a noticia de fltn 
havia sido demitido. Fi^ur 
muito frustrado por não pode 
dizer â nova diretoria que n.'< 
concordo com os rumos d 
política indigenista. 

Analisando as justificativa 
de sua demissão. Porfino o;; 
se que "mau procedimento 
vender as terras dus guajaj: 
n< (MA) a nrí-ros irrisórios 
sem 'licitação, . ' M O fez o erre 
nel Nobre da Veiga". 

O coronel Nobre da Vel* 
disse que. antes de presidem 
da SBI. Porfírio é funciomn 
da Funai. que lhe paga um J< 
lário. 

— Isto não me obriga a tol< 
rar a incompetência do at pn 
sidente — comentou Poniri 

e eles é que deveriam rei 
peitar os sa ganham, tratand 
com dignidade os índios e c 
indigenistas". 
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èríse na Funai atinge 
mais três funcionários 

Enquanto o superintendente 
\ da. Fundação Nacional do índio, 
-..Otávio Ferreira Lima. reiterava 
I .ontem cm Brasília, «jue "não há 

crise na Funai" e que "os que 
quiserem, podem v:r readmi
tidos", em Mato Grosso mais 3 
funcionários pediam demissão, 
elevando para 13 ti punn-ro de 
demissionários do «ruão rtos úl
timo: oito dias. Os três tra
balhavam junto JC s Xavantes. 
em Mato Grosso. Helena hnsl 
Miranda, protessore do F >sto 
Indígena d»: Pimcincl Barbosa. 
cem três anos de serviço na 

. Pünai, Jurema dti Figueiredo. 
^ professora do PI de Couto 

Magalhães, com oito anos d? 
atividade, e Paulo Miranda, ser-

, tidor do PI de Pimenlel Barbosa, 
I • tlá dois anos na autarquia. 
' . comunicaram seus pedidas de 

demissão à Sociedade Brasileira 
• de . Iridigcnismo, em teic^rama 

recebido em Brasília pelo pre

sidente d» entidade. José Porf írio 
de Carvalho. 

Colocando-se "à disposição de 
qualquer setor do governo, in
clusive dos órfiâos de seguran
ça", o presidente da SBl sugeriu 
• • ministro Mano Andrcuzía. do 
Inicnor. "a abertura de rigoroso 
inquérito para apurar as denun
cias de corrupção c mordomia, 

' entre outras, contra o presidente 
da Funai, coronel João Carlos 
Nobre da Veiga", reiterando as 
acusações teitas pelos sete 
primeiros indigenistas a pedirem 
demissão, em protesto contra a 
exoneração de três colegas, às 

âuais foi acrescida, anteontem, a 
cie próprio. "Meu passado na 

, Funai . de 11 anos a serviço do 
índio, resiste a qualquer análise" 
- disse José Bonifácio Carvalho. 

J0I3AL DE BHASTT.T A , 13 .6 .80 

Ja^v^ Terras indígenas ^ 
A Assembléia Legislativa de fíersripv , 

aprovou ontem, em ttreeira discussão. 
projeto de lei em que o ^i.vvrnndor 
Augusto F"rnnco pede autorização oara 
doar as terras da ilha de São IV\Iro a • 
União. A ilha. que tem 250 hectares de 
área e fira localizada no no São F"rancis- j 
co. pertencia aos índios Xooós, que dela, 
foram expulsos há ](H) anos . 

No ano passado, depois de .14 famílias 
de remanescentes da tribo Xocó ocu
parem a ilha. passando a disputar a pos
se da área com a fanilia do prefeito da, 
Própria. Antônio Brito, o governador 
Aupustn F"ranco resolveu intervir no . 
conflito e desapropriou as terras, pagan
do CrSíMOO mil á família. 

Hoje .o projeto de doação da ilha será. i 
votado em redação final e encaminhado; t 

j para sanção do governador. nh 
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Funai, em crise interna, não 
~9 • 

-I * (IQJilllB pi 
Cuiabá — "A Funai não acei

ta pressões, panam de onde 
partirem, porque a política i v 
digenista segue a política do 
Oovemo federal, que não aceita 
contestação de ninguém", disse 
ontem, nesta Capital, o Coronei 
João Carlos Nobre da Veiga, 
presidente do órgão, qae admi
tiu, entretanto, a existência de 
"profundas divergências' em 
sua cúpula administrativa. 

De acordo com Nobre da Vei
ga, essas divergências serão eli
minadas até o final de sua ges
tão, com o afastamento de fun
cionários "desobedientes e agi
tadores", e a colocação em pra
tica de "uma nova doutrina 
funcional". 
SOLUÇÃO DISTANTE 

Em Cuiabá, para proferir con
ferência aos cUplomandos da 
ADESG-MT, o Coronel salien
tou que os problemas íncuiienas 
atualmente se configuram lao 
difíceis, "que serão necessanas 
várias gerações ruturas para re
solvê-los". Ele acha dificü haver 
condições de a Funai cumprir o 
programa elaborado pelo Mi
nistério do Interior, objetivan
do a demarcação de todas as 

1 '* * 

reservas indígenas do pais, até 
1962. 

Segundo o pvesidente da Fu
nai. ha uma verba disponível de 
CrS 252 milhões — SGüíc a mais 
do que os recursos destinados 
para tal no ano passado—para 
.aquele serviço. Sobre um dos 
mas graves problemas enfren
tados pelo Orgso, a definição 
dos limites da reserva xavante 
de Pimentel Barbosa, Nobre da 
Veiea revelou ter acenado com 
os caciques que estiveram em 
Brasília quarta-feira da semana 
passada o envio de uma comis
são constituída por represen
tantes co JNCP.A. Ministério do 
Interior e ca Secretaria do Con
selho de Segurança Nacional, 
até a área, solucionando o pro
blema. 

Para estudar o caso dos naro-
biquara do vaie do Guapore. o 
coronel recebeu relatórios de 
sete comissões com analises di
ferentes sebre a enação ae re
servas Mas nao adiantou qual
quer aetaine soDre a variante 
da BR-364. projetada para cor
tar o terrnono índicena naque
la área. onne íoram expecacas 
22 certidões negativas de ocu
pação a agropecuárias. 

O presidente da Funai infor
mou que a demarcação da re
serva xavante em Piro^ntel 
Barbosa ' e apenas UTia condi-
cionante para a solução de pro
blemas indígenas'. "E impor
tante — saiientou — que alga-
mas situações sejam iogo resol
vidas, embora se saiba que os 
problemas indígenas atravessa
rão muitas gerações." 

PROTESTO 

A Comissão Pro-tndio de Ma
to Grosso protestou ontem,.em 
nota oficial, contra "as aroitra-
riedades na Funai". citando es
pecificamente o caso de suces
sivas demissões de funcionários 
graduados. Para a Pro-L-iiüo 
MT, esses funcionários estão 
comprometidos com a cau^a in
dígena e foram aeusaaos ae m-
cüscipiinados. agiucores e de
sobedientes". 

Afirma a nota que o traçado 
da BR-J64 iCinaba—Porto ve
lho) atravessa a reserva oos 
nambiquara, oo vale do Gtuj -> 
re. e a ação represa:', a contra os 
índios xavante da região e Bar
ra do Graças e cUèna de re
pudio. 
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Crise na Funai 

EXPULSÃO DE IK0IGEIÍI5TAS 
GERA DEMISSÕES Eív| MASSA 

BRASÍLIA (AOS) — Ape* 
*ar do caráter irrevogável das 
demissões ocorridas na «ema
na passada na Fundação Na
cional do Índio, o presidente 
Jcáo Carlos Nobre da Veiga 
di.-io cjuo o órgão está dispos
to a rever as demissões d(M 
aertanistaa Antônio C a r i i s 
Meireles o Antônio Luís Ma
cedo o a dialogar com os de
missionários — até o momen
to, 10 profissionais. <<A Funai, 
disse, está disposta a dialogar 
com os demissionários, mas 
não com os indisciplinado*). 
O Coronel Nobre da Veiga 
confirmou ainda a demissão 
do indigenlsla Agnaldo Barro
so, do Pl-Cuala-Pa que, em 
três meses de i.tividr.do no 
posto, foz débitos em nome 
do õivf.o tutelar em mai» de 
cinco empresas, ent re bancos 
e casas comerciais. 

INDISCIPLINA 

Os dois tertanfctas, Macedo 
c Meireles, foram demitidos, 
segundo explicou o coronel, 
por incompatibilidade e indis
ciplina funcional: tKles não 
tinham ainda um bom rela
cionamento com nenhuma au-
torMade no Acre», afirmou 
O presidente esli" (analisando 
o parecer da consultoria do 
ó r g ã o para a demissão de 
mais ura chefe de ajuiiâneia. 
devia vez o de Slarabá. 3ttaé 
Porfirio de Carvr.iho. que nj 
semana pa<$nda enviou um te
legrama protestando contra a 
demissão '!••.. sei t;,iiístn< Ma
cedo c ,\leirele«. No telegra
ma, Porfirio afirmara <me as 
dem^sòts tinham caráter ar
bitrário, já que não foi dado 
o direito de defesa pessoal a-'S 
demitidos <* pedia, em nome 
da Sociedade Brasileira de ln-

di'-Tenistas, a reintegração dos 
seus companheiros. A menw-
góm de Porfirio foi conside
rada malcriada. 

JUSTA CAUSA 
O Coronel Nobre da Veiga 

afirmou que o Ciiefe da Aju-
ôárieia de Marabá, por .s**u 
procedimento, foi enquadrado 
no Artigo 4S2 da CI-T. poden
do ser demitido por justa eau-
.sa. Foi um ato de indiscipli
na. Insubordinação e mai pro
cedimento», a n i m o u . 

Paia Nobre da Veiga há 
possibilidade do diálogo com 
os úpy. demissionários porque 
a causa des pedidos de exone
ração foi a mt-úança na po
lítica Indigenlító, a qual, se
cundo o coronol, não mudou 
nada. O que mudou, assegu
rou, foram os métodos. 

O presidente tia Funai re 
velou ainda que o órgão vem 
mantendo contatos com o Mi-
niitério da Aeronáutica e com 
as universidades, para formar 
um centro d^ atendimento de 
interesse dos índios, na Ilha 
do Bananal. A exploração lo 
Hotel John Kennedv, tam
bém na ilha, não é aconselhá
vel no momento, segundo o 
coronel, mas a Funai está 
mantendo c o n t a t o s co»n a 
tioiasfur, p a r a assegurar o 
imóvel. 

ARRENDAMENTO 
A ta*\a para arrendamento 

das terras do parque indíge
na da iiha. onde há 130 mil 
reses, foi elevada de CvS 37,00 
para O S •tfi.nn por ano por ca
beça. Segunda o coronel, a 
lenda vem sendo aplicada na 
própria comunidade. 

A Funai esi i eni contato, 
ainda, com o Ministério dos 
Transportes, r^rs. acer tar a 
constriicáoda BR—202, <tue li
gará São FeliX a Guripi . 

o FLÜMIKEHS* ESTADO DO RIO 
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Diálogo. 

Funai.se propõe 
rever demissões • 
de sertanistas 

BRASÍLIA - Apesar do caráter 
irrevogável d*1 denrôaôcs ocorridas na 
semana passada na Fundarão Nacional 
do Índio, o presidente João Carlos Nobre 
da Veiga disse que o órgão está disposto a 
rever as demissões dos sertanistas An
tônio Carlos Meireles e Antônio l.uis 
Macedo e a dialogar com os demissio
nários — ate o momento, lü profissio
nais. "A Funai, disse, esta disposta a 
dialogar com os demissionários mas não 
com os indisciplinados'*. O Coronel 
Nobre cU Veiga confirmou ainda a de
missão do índigenistá A;:naldo Pairoso, 
do PI Cua'a-1'a- que. em trós mesas de 
atividade no posto, fez débitos em nome 
do õri:ão tutelar em mais de cinco em
presas, entre bancos e casas comerciais. 

Os dois sertanistas, Macedo e 
Kkircics, fora» demitidos, segundo <•»-
piicou u Coronel, por incompatibilidade 
e indisciplina funcionai: "l.les não tinham 
ainda, um bom relacionamento com 
nenhuma autoridade no Acre", afirmou. 
O presidente está analisando o parecer dá 
consultoria do órgão para a demissão de 
mais um chefe de aiudancia. desta ve io 
de Marabá, Jos"; Porfirio de Carvalho, 
que n j semana p .ssaila enviou um te
legrama protestando contra a demissão 
dos Macedo e M-treles. No telegrama, 
Porfirio afirmava que as demissões ti
nham caráter arbitrário, já que nío foi 
dado o direito uc defesa pessoal aos 
demitidos e pedia, em nome da Socie
dade Brasileira de Indigenislas, a rcin-
tcgragâo dos,seus companheiros. A men
sagem de Porfirio fo'. considerada "mal
criada". 

O Coronel Nobre da Veiga afirmou 
quí o chefe-da ajudâncU de Marabá, por 
seu procedimen.o, foi enquadrado no 
Artigo 482 da CLT. podendo ser demitido 
por justa caus». "Foi um ato de indis
ciplina, insubordinação e mal proce
dimento" afirmou. 

Para Nobre da Veiga há possibili
dade de diálogo com os dez demissio
nários, porque a causa doi pedidus de 
exoneração foi a mudança na política in-
digenista, aqu.d, segundo o Coronel "aáo 
mudou em nada. ü que mudou, asse
gurou, foram o; inclodos". 

O presidente da Funai revelou ainda 
que o átgâo vem mantendo contatos coia 
o Ministério da Aeronáutica c com as 
Universidades, para formar um centro de 
atendimento de interesse dos índios, n i 
Uns do Bananal. 

A taxa para arrendamento das terras 
do parque indigea* da ilha, onde ha l$0 
mil reses, foi elevada de Cri J7.0Q para 
Ci* 411.00 por ano por cabeça, segundou 
Coronel, a ir ml» vem sendo aplicada na 
própna comunidade. (Al:) 

http://Funai.se
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rever demissões de 

dois sertanistas 
RRAS lL lA - Apesar do caráter irrevogável das 

dcmissCes ocorridas na semana passada n a . Fundação 
Nacional do tndio, o presidente João Carlos Nobre da 
Veiga, disse que o órn'ío está disposto a rever as demissóes 
dos sertanistas Antôn io Carlos r/aireies e Antôn io LUÉ'S 
M a c d o e a dialogar com os demissionários — até o 
momento, 10 profissionais. " A Funai, disse, está disposta a 
d i a l oga r c o m os demissionários mas rvíío com os 
indisciplinados". O coronel Nobre da Veiga conf i rmou 
ainda a demissão do indigenista Agnaldo Barroso, do 
Pi-Cuatá-Pa — que, em tr£s meses de atividade no posto, fez 
debitos em nome do órgSo tutelar em mais de cinco 
empresos, entre bancos e casas comerciais. 

Os d o i s sertanistas, Macedo e Meireles, foram 
d e m i t i d o s , s e g u n d o e x p l i c o u 0 c o r o n e l , por 
incompat ib i l idade e indisciplina funcional: "Eles n ío 
t inham ainda, um bom relacionamento com nenhuma 
autoridade no Ac re " , f i r m o u . O presidente está analisando 
o parecer da consultoria do ór-aão para a demissão de mais 
um chefe de ajudância, desta vez o de Marabá, José Porf fr io 
de Carvalho, que na semana passada enviou um telegrama 
protesta ido contra a demissão dos sertanistas Macedo e 
Meirel.-s. No telegrama, Poríír io afirmava que as demissões 
t inham caráter arbitrário, já que nSo fo i dado o direi to de 
defesa pessoal aos demitidos e pedia, em nome da 
Sociedade Brasileira de indigenisiüs, a icirrtcgraaTo dos 
companheiros. A mensagem de Porf fr io f o i considerada 
"malcr iada" . 

O coronel Nobre da Veiga af i rmou que o chefe da 
ajudância do Marabá, por seu procedimento, fo i enquadrado 
no artigo 402 da CLT, podendo ser demit ido por justa 
causa. " F o i um ato de indisciplina, insubordinação e mal 
procedimento" af irmou., 

Par.a Nobre da Veig3 há possibilidade de diálogo com 
os dez demissionários porque a causa dos pc i 'dos de 
exoneração foi a rnudímça na polft ica indigenista, 8 'qual, 
segundo o coronel "n; io mudou em nada. O que mudou, 
assegurou, foram os mtítodos". 

O presidente da Funai revelou ainda que o órgSo vem 
mantendo contatos com o Ministério da Aeronáutica e corn 
as Universidades, para formar um centro de atendimento de 
interesse dos índios, na Ilha do Bananal. A exploração do 
hotel John Kennedy, também na Ilha, "não á aconselhável 
no momento" , segundo o coronel, mas a Funai está 
mantendo contatos com a Goiasiur, para assegurar o 
imóvel. 

A taxa para arrendamento das terras do parque 
indígena da Ilha, onde há 15Ô mi l reses, fo i elevada de 
Cr$ 37,00 p3r3 Cr? 40,00 por ano por cabeça, segundo o 
c o i o n e l , a r enda v e m sendo aplicada na própria 
comunidade. 

A Funai está em contato, ainda, com o Ministério dos 
Transportes, para acertar a construção da BB.-2G2, que 
ligara" S.r.'o Felix a Gurupl . A Funai pretende que o traçado 
íeja modi f ic tdo cm seus limites atuais. De qualquer forma, 
o cutrada coitará a i lha horizontalmente, e o coronel 
pretendo que a estrada tenha como limites o parquo 

•^indígena o o parque florestal. 
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Funai disposta a 
rever demissões 

BRASÍLIA ~ Aptiur do caráter 
Irrevogável das demissões ocorrida* 
na semana passada na Fundação Na
cional do índio, o presidente Joüo 
Carlos Nobre c-a Veiga, dis<-e que o 
órgão está dh-oo.-to a rever px de
missões dos ser turistas Antônio Car
los Meireles e Antônio Luis Macedo 
e n dialogar com oi demissionários 
~ até o momento, 10 proii.-^nnais. 
"A Furmi, disse, está disposta a dia
logar com os demissionários mas não 
com os Indisciplinados". O coronel 
Kobro da Veiga confirmou ainda a 
demissão do Indigenista Arnaldo Bar
roso, do Pl-Cuata-Pa-Que, orn três 
tneses de atlvitlr.de no posto, íez dé
bitos em nomo do órção tutelar em 
mais de cinco empresas, entre ban
co M casas eomerclala. 

Os dois sertanistas, Macedo e 
Meireles, foram demitido», segundo 
explicou o coronel, por incorr.palibi-
Udade de Indisciplina funcional: 
"Eles nao Unhara átüda, em boa r*« 
laeionamento com nenhuma autoria 
dacle do Acre", afirmou. O presiden
te eítá analisando o parecer da con
sultoria do órgão para a demissão 
de mais um chefe de ajudância. des
ta vez o de Marabá. José Poríírio de 
Carvalho, que na semana passada 
enviou um. telegrama protestando 
contra n demissão cios sertanistas 
Macedo e Meireles. No telegrama, 
Forflrlo «firmava que as d.°!nlssõ'05 
tinham caráter arbitrário, Já que não 
foi dado o direito de defesa pessoal 
aos demitidos e pedia, cm nome da 

'Sociedade Brasileira cie Indigenlstas. 
A reintercraçf.o tios seus companhei
ros.'A mensagem de Poríírio foi con
siderada "Malcriada". 

O coronel Kcbro ua Veiga afir
mou que o cheic da ajudância de 
Marabá, pot seu procedimento, lot 
enquadrado no artigo Wl da CLT, 
podendo ser demitido por justa cau
sa. "Foi um ato de indisciplina, imu-
bordinan*;o e rual procedimento", 
afirmou. 

Tam Nobre da Veiga há "ixvwi-
bllldíirte de dialogo com os dez âends> 
r-lonurlos porque a causa dos pedi
dos de exoneração íoí a mudança na 
política indigenista, n qual, tesun-
do « coronel "j>;io mudou na nada. 
O que mudou, assegurei, íovurn os 
nAtonoif*! , 

http://atlvitlr.de


Expedição para apurar 

conflito indígena no AM 
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AVELINO DO VALE 

Uma expedição da Fundação 
Nacional do índio destinada a 
apurar a ocorrência e extensão de 
um conflito entre índios arredios e 
peões que extraíam madeira em 
seu território tribal, no último dia 
5. partiu de Manaus com destino à 
área do incidente, no Alto Soli-
mões, Amazonas, informou-se on
tem, na sede da Funai, em Bra
sília. 

A denúncia, feita em nota da 
Sociedade Brasileira de Indigenis
tas. .sexta-feira passadat em 
Brasília, no sentido de que dois 
peões haviam sido mortos, "ig
norando-se quantos índios foram 
abatidos", foi confirmada pela 
Funai, com a ressalva de que 
somente com o retorno da ex
pedição à Manaus a ocorrência do 
fato denunciado será confirmada, 
informando-se sua extensão, ou 
desmentida. De acordo com a fon
te da Funai, que pediu para não 

"ser identificada, informação 
sobre o conflito foi recebida pela 
I a Delegaçja. Regional do órgão. 
sediada em Manaus, sendo, então 
enviada a expedição para apurá

- la . Essa expedição viajará durante 
15 dias para ter acesso à área do 
conflito, por via fluvial, a única 
existente, e outros 15 para retornar 
à Manaus, acrescentou o infor
mante. Desconhece-se se os índios 
que repeliram a invasão de suas 

terras são Marubo, conforme a 
Funai. ou Katukina, segundo a 
SBI indica como possível. Na 
Funai, não houve_qualquer resgos-_ 
"ta, ontem, à denúncia da SBI 
quanto ao tatcTde que o conflito 
poderia ter sido evitado, por ter 
havido uni alerta sobre sua imi
nência ao diretor do Departamen-

'to_GèfãT~3è"Operãções do orgãõ" 
coronel Godinho. 

XINGUANOS A ESPERA 

Apesar de os chefes Raoni e 
Megaroh já estarem na aldeia des
de sábado passado, após irem a 
São Paulo, depois que a Funai os 
trouxe à Brasília, terça-feira úl
tima, ontem, segundo informou 
sua assessoria de imprensa, o 
presidente do órgão ainda não 
sabia quando irá atender a soli
citação deles, viajando até Kretire, 
no Parque Nacional do Xingu, em 
Mato Grosso, para levar à con
sideração dos outros chefes tribais 
sua proposta de solução do 
problema fundiário dos Txii-
karramãi. 

Rejeitada pelos fazendeiros ins
talados ao norte do Parque do 
Xingu, onde 91 guerreiros de seis 
nações indígenas xinguanas 
mataram 11 peões que realizavam 
desmatamento, no último dia 8, a 
proposta da Funai não satisfez 
Raoni e Megaron durante a 
reunião que mantiveram na sede 
do órgão, em Brasília, quarta-feira 

passada. Em decorrência, é 
previsível que não satisfará aos 
demais chefes Txukarramãi nem 
aos dos outros povos que parti
ciparam do ataque, Suyá, Kayabi, 
Junina, Trumái e Kreen-Akarore. 

Decorridos nove anos do De
creto presidencial que alterou os 
limites ao Parque do Xingu em fun
ção da rodovia BR-080 (Brasília-
Cachimbo), excluindo de sua área 
as terras ao norte da estrada, os 
índios xinguanos continuam a não 
conformar-se com a perda desse 
território, onde localizam-se várias 
fazendas. E. nos termos da Cons
tituição Federal. Artigo 198, 
Parágrafos Io e 2o, têm assegu
rada a posse desse território e o 
usufruto de suas riquezas, já que 
continuam a habitá-lo e a nele 
exercer atividades com vistas à sua 
subsistência. O Artigo Consti
tucional e seus dois parágrafos 
prevêem, ainda, que é nulo o 
título de posse de qualquer na
tureza de território assim confi
gurado, sem que os ocupantes 
tenham direito à indenização e, 
sequer, à ação contra a Funai ou a-
União. Assim, não é fora de 
cogitação o restabelecimento dos 
artigos limites do Parque do Xin
gu, ao invés do simples desvio da 
BR-080, desapropriação de fazen
das e criação de uma faixa de terra 
destinada aos índios, na forma de 
Reserva Florestal, propostas pelo 
presidente da Funai, que contraria 
direito constitucional dos índios. 

CONGRESSO 

Até ontem. 25 entidades in-
digenistas de todo o país já haviam 
confirmado presença no Congresso 
de Entidades Indigenistas que 
promoverão em Brasília, de 
sábado a segunda - feira próxir 

O estabelecimento de uma es
tratégia de ação comum será o 
principal objetivo das entidades no 
encontro, decidido durante a 
realização da 32a Reunião Anual 
da Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência, em julho 
passado, no Rio de Janeiro. 

As entidades indigenistas de
verão traçar as bases de uma 
política jndieenista alternativa à 

~oa Funai", além da forma de . 
desenvolvê-la em uma ação con
jugada. Entre seus representantes 
para a reunião em Brasília fi
guram vários cientistas sociais de 
renome indigenistas de outras 
categorias profissionais. A grande 
preocupação desses indigenistas 
no momento, parece ser o que con
sideram "uma política antiin-
digenista" da atual direção da 
Funai, sem precedentes na história 

do órgão oficial. Essa conside
ração tem levado várias dessas en
tidades a se recusarem a qualquer 
trabalho conjunto com a Funai, 
preferindo as denúncias contra a 
direção do órgão. 

/ 
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Resumos do Dia 
I PROBLEMA CO tNDIO — Prossegue ho-
i je, em Brasília, a reunião de 25 entidades 
' Usadas ao problema do indio. A reunião 

destina-*» a discutir a política indigenista 
brasileira, abordando temas como a situa
ção da terra e conflitos em áreas da 
t unaJ orüe já morreram doze lideres in
dígenas este ano. 

I 

25 entidades 
rewiiaas no ÜF 
condenam política 
da FUMAI 
BRASÍLIA (AGS) — A po

lítica indigenista brasileiro co-
meçou a ser discutida ontem, 
cta Brasília, por 2ô entidaues 
ligadas ao problema do índio, 
no Paia. Deverão ser aborda
dos, entro outros temas, a si
tuação da te r ia 0 outros con
flitos em á r i a s da Funai , en
tre eles o assassinato do pelo 
menos doze líderes Indígenas 
no último ano, e a crise inter
na da Funai, quo demitiu, em 
poucos meses, tr inta e sete 
luncionários, entre técnicos ín-
dlgenistas, antropólogos o mé
dicos. 

As entidades do apoio aos 
índios pretendem, durante o 
encontro discutir uma estraté
gia de ítjáo conjunta capaz de 
ia*er frente a. atual uoíitica 
inuigeiiista implantada pela 
FUNAÍ; apoiar os movimentos 
autônomos dos grujxis indíge
nas; e formar uma opinião 
junto à sociedade civil e de
mais movimentos sociais a 
respeito d* queslrao indígena. 

AMEAÇAS 

A. política indigenista da 
FÚNAf, para estes indigenls- . 
tas, atravessa o seu período 
l i i i ' s crítico, marcada não Í Ó 
pela demissão sistemática d» 
indlgenistas, r tpreieão 303 ín
dios, ruas, ainda, pela existên
cia de projetos quo ameaçam 
a sobrevivência desses gru
pos, como o Projeto de Regio
nalização da FUNAI, que de-
legai a aos üovvrnos i^oia-
duais maior autonomia do tra
to com o índio, e o Projeto 
cm tramitação na Câmara, de 
au t j i i a do Deputado Hélio 
Campes) tPDó) — Roraima) . 
Com este projeto, o Deputado 
pretende remover todas comu
nidades indígenas da» ktV*S 
de fronteira. No C.IÍO de Ro
raima, todos Os Índios do gru
po lanoinani, quo lii.bilam 
uma reelâe rica om minérios, 
seriam atingidos 

Ainda sobre a política Indl-
gcni.itJ do UtfVerno sei a dos-
rutlda ,i sua relação rum o 
modelo de desenvolvimento, 
brasileiro, encarado como o 
grande entravo a um apoio 
mata efetivo au indlo. ü con
flito entre indtns o posseiros, 
i rgunjo oi litdigciitnla.s, refle
te a orientação deste modelo, 
pois «n\p'ii-o.; de suaj terras , 
pela rhi-gnda dos grandes pro-
jntos agropecuário*, o* possei
ros veeni tomo única nltirnit-
tlva Invadir áreas indígenas, 
entrando em rontlito com oa 
seus ocupantra». 

' 
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Expedição para apurar 

conflito indígena no AM 

t 

i 

AVELINO DO VALE 

Uma expedição da Fundação 
Nacional do r,idio destinada a 
apurar a ocorrência e extensão de 
uni conflito entre índios arredios e 
peões que extraiam madeira em 
seu território tribal, no último dia 
5. partiu de Manaus com destino à 
área do incidente, no Alto Soli-
mões. Amazonas, informou-se on
tem, na sede da Funai, em Bra
sília. 

A denúncia, feita em nota da 
Sociedade Brasileira de Indigenis-
tas, sexta-feira passada, em 
Brasília, no sentido de que dois 
peòcs haviam sido mortos, "igi. 
norando-se quantos índios foram 
abatidos", foi confirmada pela 
Funai, com a ressalva de que 
somente com o retorno da ex-
'pedição à Manaus a ocorrência do 
fato denunciado será confirmada, 
informando-se sua extensão, ou 
desmentida. De acordo com a fon
te da Funai, que pediu para não 
ser identificada, a informação 
sobre o conflito foi recebida pela 
I a Delegacia Regional do órgão, 
sediada em Manaus, sendo, então, 
enviada a expedição para apurá-
la. Essa expedição viajará durante 
15 dias para ter acesso à área do 
conflito, por via fluvial, a única 
existente, c .utrus io para reirrr.sr 

I à Manaus, acrescentou o infor
mante. Desconhcce-se se os índios 
que repeliram a invasão de suas 

terras são Marubo. conforme a 
Funai, ou Ka ukina, segundo a 
SBI 'indica como possível. Na 
Funai. não houve qualquer respos
ta, ontem, à denúncia da SBI 
quanto ao fato de que o conflito 
poderia ter sido evitado, por ter 

"havido um alerta sobre sua imi
nência ao diretor do Departamen
to Geral de Operações do órgão, 

! coronel Godinho. 

XINGUANOS A ESPERA 

Apesar de os chefes Raoni e 
Megaroh já estarem na aldeia des-

;"de sábado passado, após irem a 
São Paulo, depois que a Funai os 

' trouxe à Brasília, terça-feira úl
tima, ontem, segundo informou 
sua assessoria de imprensa, o 
presidente do órgão ainda não 
sabia quando irá atender a soli
citação deles, viajando até Kretire, 
no Parque Nacional do Xingu, em 
Mato Grosso, para levar à con
sideração dos outros chefes tribais 
sua proposta de solução do 
problema fundiário dos Txú-
karramai. 

Rejeitada pelos fazendeiros ins
talados ao norte do Parque do 
Xingu, onde 91 guerreiros de seis 
nações indígenas xinguanas 
mataram 11 peões que realizavam; 
desmatamento. no último dia 8. a1 

proposta da Funai não satisfez; 
Raoni e Megaron durante ai 
reunião que mantiveram na sede 
do órgão, em Brasília, quarta-feira 

passada. Em decorrência, é 
previsível que não satisfará aos 
demais chefes Txukarramãi nem 
aos dos outros povos que parti
ciparam do ataque. Suya. Kayabi, 
Junina. Trumái e Krecn-Akarore. 

Decorridos nove anos do De
creto presidencial que alterou os 
limites ao Parque do Xingu em fun
ção da rodovia BR-080 (Brasília-
Cachimbo), excluindo de sua área 
as terras ao norte da estrada, os 
índios xinguanos continuam a não 
conformar-se com a perda desse 
território, onde localizam-se várias 
fazendas. E, nos ternu-s da Cons
tituição Federal, Artigo 198, 
Parágrafos Io e 2o , têm assegu
rada a posse desse território e o 
usufruto de suas riquezas, já que 
continuam a habitá-lo e a nele 
exercer atividades com vistas à sua 
subsistência. O Artigo Consti
tucional e seus dois parágrafos 
prevêem, ainda, 0,1'e é nulo o 
título de posse de qualquer na
tureza de território assim confi
gurado, sem que os ocupantes 
tenham direito à indenização e, 
sequer' à ação contra a Funai ou a-
União. Assim, não é fora de 
cogitação o restabelecimento dos 
artigos limites do Parque do Xin
gu, ao invés do simples desvio da 
BR-080. desapropriação de fazen
das e crmção dp uma faixa de terra 
destinada aos índios na forma d? 
Reserva Florestal, propostas pelo 
presidente da Funai, que contraria 
direito constitucional dos índios. 

CONGRESSO 

Até ontem, 25 entidades in-
digenistas de todo o país já haviam, 
confirmado presença no Congresso 
de Entidades Indigenistas que 
promoverão em Brasília, de 
sábado a segunda - feira próxima. 

O estabelecimento de uma es
tratégia de ação comum será o 
principal objetivo das entidades no 
encontro, decidido durante a 
realização da 32a Reunião Anual 
da Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência, em julho 
passado, no Rio de Janeiro. 

As entidades indigenistas de
verão traçar as bases de uma 
política indigenista alternativa à 
da Funai. além da forma de 
desenvolvê-la em uma ação con
jugada. Entre seus representantes 
para a reunião em Brasília fi
guram vários cientistas sociais de 
renome indigenistas de outras 
categorias profissionais. A grande 
preocupação desses indigenistas, 
no momento, parece ser o que con
sideram "uma política antiin-
digcr.ista" da atual direção da 
Funai. sem precedentes na história 
do órgão ofici-i. Essa conside

ração tem levado várias desras en
tidades a se recusarem a qualquer 
trabalho conjunto com a Funai, 
preferindo as denúncias contra a 
direção do órgão. 
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ndimnistü® 
da morte de dois 

ancos no savan 
BRASÍLIA — A Lociedade Brasileira tio InòMgnnia-

tas (SBI), através do nota divulgada oi;tera revnla mm 
num conflito entro brancos o índios KctuWna r.o último 
dia 5, no Igarapé Sim José, na .bacia do Rio Javari (AM), 
morreram dois madeirchoa. 

A Fuoet, por ouiro Indo, informou cruo a ajudfiudn 
do órgão em Solímõ'.'3 foi procurada polo civilizado Au-
t&iio Marques da Silva para comunicar o ocorrido. "Es
ta pessoa disso que estava acompanhada por ic^.s ho
mens na derrubada do madpfrn cm igarapé SAo Jt)?é, na 
reserva indlgona-do 'fucurul, quando ídre?7i atacados do 
surpresa por um grupo do !adio3 — diz c Fgpgi . Hasta 
ataquo teriam morrido duas psssoss civilizadas". 

De acordo com a Funai, á DJudâuciàjé esta raíiii-
zando dili2^ncias para apurar o feto. O rtaquo teria 
sido realizado palo3 Íonio3 Marubo, ainda arrepios. 

Sobro a invasão dos índios KaimTnng na rs'..\nda 
Slavloiro, no Faráná, a FunpJ Informou que o delegr^o 
•do órgão, doso Carlos Alves,M ~z encontra nomeai pare 
resolver o problema. / 



L 
Ãnãigenistas 

cobriu apuração 
de assassinatos 
A Sociedade Brasileira de 

Indigenistas divulgou nota on-' 
tem cobrando das autoridades a 
apuração de denúncias já for
muladas por ela e por outras 
entidades sobre crimes que vêm 
sendo cometidos contra co
munidades indígenas. Na mes
ma nota, a Sociedade denuncia 
mais um crime não-elucidado, o 
do líder indígena Kayoá. 

Â nota 
«A Sociedade Brasileira de In

digenistas — S.B.I., nem mais 
uma vez a público cobrar às au
toridades constituídas a abertura 
do competente inquérito na 
apuração das denúncias apresen
tadas por esta Sociedade e outras 
de apoio ao indio sobre os crimes 
que nem sendo cometidos impu
nemente contra as comunidades 
indígenas, com a omissão dolosa da 
atual administração da Funai. 

«As denúncias apresentadas 
publicamente ao Kxmo. Sr. Minis
tro da Interior contra o mau 
procedimento e omissão da Funai 
lamentavelmente não foram con
sideradas resultando na demissão 
dos indigenistas denunciantes que 
já atinge o número de cinqüenta, 

«Entre, as denúncias apresen
tadas, destaca-se o fato da im
punidade de vúrios crimes co
metidos contra os índios sem que o 
órgão tutelar tenha se empenhado 
na proteção às comunidades in
dígenas. 

«Agora, mais um crime é co
metido. Desta vez o bárbaro assas
sinato do líder indígena KAYOA. 
Decorrido quase um mês do assas
sinato, o crime não está elucidado, 
nem os criminosos presos. 

"O Sr. Presidente da Funai. 
Cel. Nobre da Veiga assumindo 
publicamente a sua incompetência 
e omissão, declara que sabe dos 
nomes e endereços dos criminosos, 
mas não manda prende-los, refor
çando a declaração do responsável 
da Funai nu região, onde foi co
metido o crime, Cel, Amaro liar-
betas Ferreira, que ao relatar a 
situação dos índios KA YOA, 
declarou que «a missão da Funai 
não é somente resolver problemas 
indígenas: mas também evitar 
grandes prejuízos a terceiros». 

«Depois de acusar as entidades 
de apoio ao indio de serem com
postas de «comunistas c agita
dores» o Sr. Presidente da Funai., 
Cel. Nobre da Veiga, sentindo-se 
perdido diante dos problemas por 
ele mesmo criados, vem a público 
cinicamente reconhecer o papel 
valioso dcscmpcnfiado por essas 
entidades. 

«O Sr. Cel. Nobre da Veiga, ao 
referir-se publicamente ao Tribunal 
Russel, demonstrou descotdiecer 
também o (pie vem a ser o referido 
Tribuna!. No Tribunal Russel não 
comparecem criminosos. Lá a 
comunidade internacional julga 
crimes cometidos contra minorias 
raciais baseado em denúncias 
apresentadas por especialistas no 
temu, onde são apontados os res
ponsáveis pelas crimes, Infelit-
mente o BrasÜ será incluído entre 
os nkis face a açdp desastrosa da 
atual administração da Funai». 

?ò\Wf.\tt}lV\ 
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Indigenistas culpam a 
:TUNA/ pelo massacre 

B R A S Í L I A —^A Sociedade 
Brasileira de Indj^nTsmõclivul-

~gõu ontem, nota, responsabilizan
do a Funal pelo massacre dos onze 
peões no Xingu, afirmando que 
o ataque foi motivado pela não-
garantia das t e r r a s indiçenas 
e pelo fato de a Funal manter 
na direção do Parque do Xingu 
"pessoa não-quallficada no trato da 
Questão indígena". 

"Lamentando que a F u n a l 
hansflra a sua responsabilidade ps." 
ra o líder tndieena It&cnt -— dl?, a 
ttôtlt — que. por CÍVTS^S » C ^ J , CZ-
teve em Brasília, reclamando, Inclu
sive, ao próprio coronel Nobre da 
V-.ga, presidente da Funal, provi-
tíinclas para 5? ar? n tia ria terra de seu 
povo". A SBI ricnuneiou_atnda que 
a Funal filmou um estranho acordo 

2^OTZc^TJISucarr^mae;_no__n^ê.s ĉ c 
abril? pêlo "úal oT^Icíeres^lMigpnjis-- • 
Itaont e Mcqaron se compromptiam 
a ayiiardar, sem tomar iniciativas e. 

ZT~aem pxa?os definidos, até que a Fu
nal resolvesse o problema das ter-

~"yas Indígenas. 
* Os Índios xavantes da Reserva 
de Pimentel Barbosa, no Mato Gros
so, ganharam unta área de "8.650 
hectares anteriormente excluída da 

_ Reserva Pelo Decreto O ''f* d* ™«r. 
eo de 1979. Fm Decreto assinado on
tem, o Presidente Figueiredo reco
nhece "a procedência da reivindica
ção dos silvicolas. considerando a 
área pretendida como de. ocupação 
Imemorial dos Índios". 

A" área que será anexada a Re
serva vem sendo motivo de llticio 
entre fazendeiros e Índios e. rios úl
timos anos, vários atritos ocorreram, 
Inclusive ataques feitos pelos índios, 
que Incedlaram casas e depósitos das 
fazendas implantadas na resião. Os 
xavantes estiveram várias vezes em 
Brasília este ano. liderados polo ca-
tíque de Plmentel Barbosa. Uaroril, 
que exigia a reintemaçáo da área. 

do, amanhã, do braço esquerdo, u 
diretor do Parque do Xlnnu. Fran
cisco de Assis, comunicou ontem a, 
Funal, em Bras;lia, que o corpo do 
outro trabalhador que teria fugido 
Jvnro com 'J?l!o foi encontrado pró
ximo ao local do massacre, com uma 
flecha cravada no peito. O sevt^r.is-
ta informou Muda que' os peões so
breviventes afirmam que o ataque 
foi feito por mais de 30 índios a 
qpatro null^metros da mai-eem di
reita ao Rio Xingu, próximo a 
BR-080. 

O neõo que sobreviveu ac ataque 
foi transferido p a ^ R»-nsi'ia rjonvü-
çro à T>o'te. em avião Ha Funal. de
pois de icr sMn m^Hicado amda na 
lor.niir^de de S?" Toso do Xbieu. 
Setrnpdo os m»rM"os responsáveis 
pelo seu n*oi"«tr>jpntr). TTÓI.H anre-
senta nm* frs>t«r)« no hracn psnuer-

-i-do e.-Ortsr*. no- omhrr» ,-dlrpíto. além 
de e«co*'i?p^fts noj todo o corpo, sem-* 
maior gravidade. . .['..' 

Mineiro nascida em Montes 
Claros, o peão He 34 anos. estava on
tem ainda multo traumatizado, ne-
Eando-se a relembrar detalhes do 
ataque. 

"Vccês vão me perdoar — dl*se 
aos repórteres —. mas ant-s Preciso 
recobra' o meu Juízo, que não está 
bom". Fie afirma oue o.» dezess-te 
peões qt»e trabalhavam no nesma^a-
mento da ípen foram contratados 
p»!o empreHelro Benedito. "Ne
nhum de nós sabia que aquela era 
terra de índio, nsm que ali sofrería
mos risco de vida". Hélio e outros 
peões, antes de serem eontrp^rtos 
há d to me»es para este tmbalho, 
estivaram e*n outras fazendas da 
região, lambem em desmatom^nto. 

Hélio ritre ainda que n^ca - -

mais pretende voltar àquela região. ' 

Peões nada sabiam 
Um dos sobreviventes do ataque 

feito nelos Índios Txucarramae, }H~ 
j l o Ribeiro Soares, está fora de" pe-
ItRÕT Internado no Hospital da Ba»e 
Aérea de Brasília, onde será operu-

• O empreiteiro que joçon os es
fomeados peões nas terras tndl-
Renas, causando essa traçédia to
da, devia estar preso e ser res-
ponsaoilixado ao mesmo tempo ix-
las mortes c por mais uma iuva-üo. 
Só que. a esta altura, deve estar 
preparando outra, porque os inte
resses naquela área *io lnsaeiá-
veLs. 
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índios malam 11 colonos 

na disputa por lerras 
BRASÍLIA (CP) — Ura dos 

sobreviventes do ataque feito 
pelos índios Txucarramac, Hé
lio Ribeiro Soares, está fora 
de perigo, internado no Hos
pital de Case, nesta capital, 
onde será operado do brico 
esquerdo. O diretor do Par
que do Xingu comunicou à 
FUXAI que o corpo do outro 
trabalhador que teria fugido 
junto com Hélio, foi encon
trado próximo ao loca! do 
massacre, com uma flecha cra
vada no peito. O sertanista 
informou, ainda, que os peões 
sobreviventes afirmam que o 
ataque foi feito por mais de 
30 índias. ;» mini™ quilôme
tros da margem direita do rio i 
Xingu, próximo à BR-080. I 

Hélio afirma que os 17 
peões que trabalhavam no dea-
malamento da área foram 
contratados pelo empreiteiro 
Benedito, aduzindo que "ne
nhum de nos sabia que aquela 
área era terra de indio, nem 
que ali sofríamos risco de vi
da". 

A Sociedade Brasileira de 
Indigeainno divulgou uma no
ta responsabilizando a FCNA1 
pelo massacre de 11 peões no 
Xingu, aiirmando que o ata
que foi motivado pela não-ga-
railtia das terras indígenas e 
pelo fato de a fUXAJ manter 
na airecao do Parque üo Xin
gu "pesse^ r.io quaHikada no 
irato da questão indígena". 

t 



cobram apuração 
, de assassinatos 

A Sociedade Brasileira de 
Indigenistas divulgou nota on
tem cobrando das autoridades a 
apuração de denúncias já for
muladas por ela e por outras 
entidades sobre crimes que vêm 
sendo cometidos contra co
munidades indígenas. Na mes
ma nota, a Sociedade denuncia 
mais um crime não-elucidado, o 
do líder indígena Kayoá. 

A nota 
«A Sociedade Brasileira de In

digenistas — S.B.I., vem mais 
uma vez a público cobrar às au
toridades constituídas a abertura 
do competente inquérito na 
apuração das denúncias apresen
tadas por esta. Sociedade e outras 
de apoio ao índio sobre os crimes 
que vem sendo cometidos impu
nemente contra as comunidades 
indígenas, com a omissão dolosa da 
atual administração da Furtai. 

«As denúncias apresentadas 
publicamente ao Exmo. Sr. Minis
tro do Interior contra o mau 
procedimento e omissão da Furtai 
lamentavelmente não foram con
sideradas resultando na demissão 
dos indigenistas denunciantes que 
já atinge o número de cinqüenta. 

«Entre as denúncias apresen
tadas, destaca-se o fato da im
punidade de vários crimes co
metidos contra os índios sem que o 
órgão tutelar tenha se empenhado 
na proteção às comunidades in
dígenas. 

«Agora, mais um crime é co
metido. Desta vez o bárbaro assas
sinato do líder indígena KAYOA. 
Decorrido quase um mês do assas
sinato, o crime não está elucidado, 
nem os criminosos presos. 

«O Sr. Presidente da Funai, 
Cel. Nobre da Veiga assumindo 
publicamente a sua incompetência 
e omissão, declara que sabe dos 
nomes e endereços dos criminosos, 
mas não manda prendê-los, refor
çando a declaração do responsável 
da Funai na região, onde foi co
metido o crime, Cel. Amaro Bar-
betas Ferreira, que ao relatar a 
situação dos índios KAYOÁ, 
declarou que «a missão da Funai 
não é somente resolver problemas 
indígenas; mas também evitar 
grandes prejuízos a terceiros». 

«Depois de acusar as entidades 
de apoio ao índio de serem com
postas de «comunistas e agita
dores» o Sr. Presidente da Funai, . 
Cel. Nobre da Veiga, sentindo-se 
perdido diante dos problemas por 
ele mesmo criados, vem a público 
cinicamente reconhecer o papel 
valioso desempenhado por essas 
entidades. 

«O Sr. Cel. Nobre da Veiga, ao 
referir-se publicamente ao Tribunal 
Russel, demonstrou desconhecer 
também o que vem a ser o referido 
Tribunal. No Tribunal Russel não 
comparecem criminosos. Lá a 
comunidade internacional julga 
crimes cometidos contra minorias 
raciais baseado em denúncias 
apresentadas por especialistas no 
tema, onde são apontados os res
ponsáveis pelos crimes. Infeliz
mente o Brasil será incluído entre 
os r#ua /ciou a uetio ctoastroM «fa 
atual administração da Funai». 
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índios matam em 
Atalaia do Norte 
mais dois peões 

A Funai informa que mais dol;.j»e6t.,.'«iam mcrtos . 
por Índios, desta vez em Atalaia do Norte, Amazonas, 
área de atração j>erto da fronteLa com o Peru e a 
Colômbia. Os índios sáo marubos <scgundo a Funai) ou 
catuquiuas (segundoA-Sacicdadc Pra.iileira de Indiçe-
nistas). Na semana passada, morreram 11 peões em 
Mato Grosso, na localidade conhecida como São José do 
Bangue-Bangue. m ^ ^ 

Na Bahia, o Tribunal de Justiça, após processo 
de oito auos, deu ganho de causa a 2 mil posseiros 
de Porto Seguro, em açáo que moveram contra uma 
empresa madeireira para continuar ocupando uma árta 
de 40 mil hectares. O INCRA informa que "comprar 
(erra sem conferir documento é como comprar cavalo 
sem ver os dentes", numa campanha para alertar 
o público sobre compra de imóveis rurais. (Página 9) 
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Advogado acusa 
Fuiiai úe violência 

Porto Velho — O advogado Agenor Martins de Carvalho 
afirmou que a Funai está usando métodos violentos* e 
arbitrários na tentativa de retirar 156 famílias de posseiros 
que há seis anos estão instaladas em terras demarcadas 
como área indígena em 1974. Os posseiros, por seu intermé
dio, aforaram açáo possessória na Comarca de Porto Velho 
contra a Funai. na qual discutem, náo a desocupação, mas o 
modo como ela se verifica. 

A Funai. segundo informou o advogado, convocou a 
Policia Federal e a Policia Militar para efetuar o despejo 
sumário dos posseiros, estando a açáo prevista para o dia 20. 
A informação foi confirmada peia delegacia da Funai em 
Rondônia. Espera-se apenas comunicado do administrador 
do Parque Indígena do Aripuana, sertanista Aimoré Cunha, 
para iiiiciar o despejo. 

Os posseiros também encaminharam requerimento às 
presidências do Incra e da Funai. reivindicando indenização 
pelas benfeitorias existentes nos iotes e um prazo mais 
longo para desocupar as terras. 

A área em questão fica no Parque Indígena do Aripuana, 
Posto 7 de Setembro, no Município de Pimenta Bueno. a 580 
quilômetros da Capital, onde vivem os índios suruís. Lá 
estão também, há pelo menos seis anos, 156 famílias de 
posseiros, em igual número de bte-s de 100 hectares. 

Florianópolis — A delegacir. do INBF em Santa Catari
na, em operação conjunta com a Policia Federal, apreendeu 
grande quanlidade ce madeira de varias_especies — sassa-
Irâs. canela, pérooa — que eslava sendo~retirada ilegalmen
te da reserva indígena de Ibirama pela empresa Tomeün 
Ltda, da cidade de Indaial. A empresa teve cancelado seu 
registro junto ao LBDF e recebeu multa de Cr$ 210 mil. 

Esta foi a oitava apreensão de retirada irregular de 
madeira feita na reserva te Ibirama. 

Posseiros ganham 
40 mil na na Bahia 

Salvador — O Tribun'il de Justiça da Bahia decidiu, por 
unanimidade, dar ganho' de causa a 2 mil posseiros do 
distrito de Caraiba, Município de Porto Seguro, Extremo-
Sul da Bahia, numa açáo que moveram para continuar 
ocupando uma área de aproximadamente 40 mil hectares na 
região. As terras eram pretendidas pela empresa madeireira 
Cobraice (Companhia Brasileira de Indústria e Comércio). O 
processo durou oito anos. 

Embora tenha dado ganho de causa aos posseiros, o 
Tribunal reconheceu como legítimos sete títulos de terra (2 
mil 600 hectares) pertencentes à Cobraice. O restante, ficou 
decidido que pertence aos posseiros por ocupação centená
ria. Os posseiros apresentaram também 35 títulos expedidos 
há muitos anos pelo Estado da Bahia. 

Títulos definitivos 
Satisfeito com a decisão do Tribunal, o advogado dos 

Çasseiros, Pacífico Ribeiro, afirmou que o Instituto de 
erras da Bahia não pode deixar agora de deferir os requeri

mentos dos posseiros para expedição de títulos definitivos, 
porque, conforme argumentou, ao acórdão proferido peios 
desembargadores não cabe recurso. "Ainda assim, se cou
besse, nào teria efeito suspensivo", completou o advogado, 
que há oito anos acompanha os posseiros na tentativa de 
garantir suas terras. . -•' 

A área era utilizada pelos posseiros para plantação de 
cereais e criação de gado. A Cobraice pretendia utilizar as 
terras para extração de madeira. No inicio do processo 
ocorreram casos de violência, segundo o advogado. 
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CONFIDENCIA 

DGO - CONFIDENCIAL 

NR 615/PQARA - 21.08.80 - INFO VSA VG SEGUIRAM BSB DIA 20.08.80 VG CACIQUE 

PI MACAÚBA ET TAPIRAPÊ MAIS DOIS ÍNDIOS FONTOURA SEM AUTORIZAÇÃO ESTE ADM 

VG ÍNDIO IJAÜRE LOTADO BSB ESTEVE MEADOS AGOSTO NESTE PARQUE FORNECENDO 

NUMERÁRIO PASSAGENS AÉREAS VG CONSTA QUE REFERIDA VERBA FOI FORNECIDA PELA 

SBI PT SDS TEMPONI ADM PQARA )/)/)/)/)/)/)/)/)/)/)/)/)/)/)/)/)/)/)/)/)/)/) 

FONADO KS 17:45 - LEONCIO/PÊRICLES 

H 
^! 
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MINTER - FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 

RADIOTELEGRAMA RECEBIDO 

DE BSY NR 97 PLS 90 DT 2U/09 HS 1515 

RECEBIDO DE PYY992 As 241530POR PNF/CC 

DIR DGO/BSB CONFIDENCIAL 

U l I U T E R -

so N T ROL E .Ty° 1 3 r. n 5 _ 

NR. 009/PQARA DE 2^0980 - COMUNICO VSA VG GRUPO ÍNDIOS PI FONTOURA PEGA

RAM TRATOR ET CARRETA AQUELE PI VG FIM DESLOCAREM-SE PI CANOANAN SEM AU

TORIZAÇÃO CHEFIA PI FT ESTA ADM PT SEGUNDO INFORMAÇÕES TRATOR ESTAH EM 

PANE CENTRO DA ILHA VG LOCAL DIFÍCIL ACESSO PT TAL PROCEDIMENTO PREJUDI-

CARAH CERTA FORMA ANDAMENTO PROGRAMAÇÃO ROCAS VG PREJUDICANDO COMUNIDADE 

PT ATO FOI COMANDADO IMDIO ADIUREMA VG QUE RECENTEMENTE ESTEVE BSB AH COf 

VITE SBI PT SDS - LAERCIO ALCÂNTARA ADM SUBST, PQARA 
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FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO . FUNAI 
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15.SET.80 
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CAMPANHA CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA FUNAI 

ASI/FUNAI 

9. AVALIAÇÃO 

DSI/MINTER 

CÓPIA XEROX DE PLÁSTICO ADESIVO 

B/2 ' 

O plástico êidesivo, cuja xerox segue em anexo, foi conseguido atra 

vês do Índio MÁRIO JURUNA (Informe n<? 103-A/80-ASI/FUNAI, de 

de setembro de 1930), o qual continua no Rio de Janeiro, tendo p 

ticipado de debates da "Semana de Debates Científicos" da Univei 

dade Federal do Rio de Janeiro. 

Essa campanha contra a FUNAI visaria derrubar a atual admi 

ção da FUNAI. A antropóloga CLAUDIA MENESES PAES DE OLIVEIRA, 

cionaria desta Fundação, lotada no MUSEU DO ÍNDIO, estaria envol i 

da na referida campanha. 

MANUIEM ••' 

" CO-

11.0 i ncft, 
PEU 

L0 [M. '• 

MOD.: 117 UÜNPIDENCIAL 
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Sociedade Brasileira de Indigenistas - SBI 

COMUNICADO 

0 Coronel Ivan Zanoni Hausen, Diretor Geral 

do Departamento de Planejamento Comunitário, distribuiu ex 

pediente consultando sobre nota da SBI publicada na impren 

sa e vinculos mantidos com a mesma,, 

Lembramos que sua intenção é de identificar 

os sócios da SBI que permanecem como servidores da FUMAI , 

para persegui-los funcionalmente, dificultando o.ssim a oon 

secuçáo de um indigenismo honesto e coerente». 

Recomendamos que os associados consultados 

nao dêem lugar a represálias gratuitas, e que procurem nao 

se manifestar em concordância com as idéias contidas na no 

ta„ 

Brasilia, 20 de agosto de 1980. 

A Diretoria 

Cf Of/fO") 
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Keillahse 
apresenta no Sesc, 

neste fim 
de semana 
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A c a n t o r a e compos i to ra 
Keilah Diniz está em Brasília, 
preparando-se para seu Show, 
Maná a realizar-se nos próximos 
dias nove, dez e onze no auditório 
do Sesc, numa promoção dessa 
entidade e da Associação Nacional 
de Apoio ao índio (ANAI). Seu 
espetáculo abordará, em forma de 
reportagem e vinte cantos, a si
tuação atual do povo acreano, ex
plorado pelos grupos agrope
cuários interessados naquelas 
terras. Keilah falará dos índios 
Kaxinauás, tribo esquecida e 
desumanamente explorada, sem 
terras e sem recursos, como exem
plo de toda uma realidade do 
processo de destruição em que 
vive o povo.no interior acreano. 

Alguns músicos já conhecidos 
em Bras í l ia p a r t i c i p a r ã o do 
trabalho de Keilah. Neste grupo 
está a cantora Esteia, Teca, Sid-
ney e Cadinhos, que segundo 
declararam « acreditam na propos
ta de trabalho da compositora, de 
sua mensagem simples, mas de 
um jeito muito especial e direto de 
dizer as coisas que estão acon
tecendo a b r u p t a m e n t e nesse 
processo de mudança que estamos 
vivendo, tanto política quanto ar
tisticamente falando». 

SHOW 
Segundo Keilah, «meu show 

tem conotação política na medida 
em que traz uma denúncia da 
violência com que é explorado o 
povo acreano, não se restringindo 
apenas aos índios Kaxinauás, mas 
partindo deles, que são uma tribo 
de 400 a 500 indígenas, sem terras 
— apesar de já haver vencido o 
prazo marcado para delimitação 
das áreas de reserva no ano pas
sado, e completamente esquecidos 
pela Funai, que nunca esteve 
naquela aldeia», Keilah faz parte 
da Comissão P r ó - í n d i o e d a A N A I 

p o r t a n t o não fará denúncia : 
nominais, por já tê-las feito em 
relatório baseado na experiênciu 
de cinco meses que passou na
quela tribo. O show terá texto:.' 
leves, simples e tocantes, cora 
painéis de fotos e muita músien, 
feita durante o tempo em que es
teve no Acre, primeiro lecionando 
na Universidade à convite do 
reitor, e depois, na própria tribo. 

Keilah cursou música na UnB, 
e diz que «apesar da universidade 
boicotar a música popular na 
criação, depois de um certo tem
po, dá-se um crescimento, pos
sivelmente fruto deste tempo áv 
estudo». 

A proposta artística do show 
também pretende mostrar uma 
criação própria desvinculada de 
compromissos musicais. «Ê uma 
mistura de blue e samba», 
Kei lah, e Es t e i a interfere: 
«Acredito que seja uma cr 
livre, este valor que está pc 
na falta de comuniecção direta da 
nossa música popular, que ficou 
na base do gosto estético, 1 
das emoções. Há energia nas c 
posições de Keilah, para qv 
pessoas participem e tenhrm con-1 
dições de opinan>. 

Quanto ao público ao qual 
pretende atingir, Keilah fria dos 
jovens, embora use uma lin-1 
guagem muito ampla, aceita pelos 
músicos do chorinho do Acre,! 
pelos indio3 e pelos amigo3 do 
meio artístico. Mas a compositora, 
vê nos jovens uma foiça maior 
para assumir alguma coisa, além! 
do «palavrório intelectual». 

Maná é um show manifesto, e 
a palavra significa «terra», na lín
gua dos Kaxinauás, e será o tema 
principal do espetáculo. Segundo' 
Keilah, é um manifesto porque' 
fala de duas coisdas que acredita:! 
« fé em Deus e pé na terra». 

í 

http://povo.no
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Brasilia, 5 de julho de 193C 

Ex.mo Sr. Parlamentar 

Diante do reinicio das atividades parlar.eri 

tares, vimos informar a V. ^x.cia sobre acontecimentos ultima -

mente ocorridos no âmbito do inriigenismo brasileiro. 

Desde novembro p.p. os profissionais do in 

di,genismo vêm especialmente se preocupando com o trato da ques

tão, quando um grupo de coronéis, sem nenhuma qualificação espsr 

cifica, foi investido da responsabilidade de administrar a run-

dação Nacional do índio - "Uf.AI, 

Em diversas ocasiões apont?.mcs, através de 

relatórios e outros documentos enviados a ~Ui,'AI, impropriedades 

e mesmo crimes que vinham, e ainda vêm, sendo cometidos contra 

comunidades indigenas, sem que providências fcssem tomadas, a 

nao ser ameaças orais de nnniiariranenf.n na Lei. de Segurança Na

cional e de intimidação e suborno de lideranças indi-enas. 

Tal quadro determinou que enviássemos ao' 

Sr. ffiinistro do Interior documento (copia em anexo^ onde apela

mos que fossem apuradas "denuncias exaustivamente formuladas, no 
m • f f 

interesse do cumprimento da legislação especifica. Ac invés de 

elucidar os fatos apresentados, através de um competente inqué

rito, o Sr. f.":inistío apoiou e defendeu publicamente os denuncia^ 

dos, sendo, pois, cúmplice dos crimes cometidos contra os índios. 

Tais circunstâncias rararar. o afastamento 

de 39 indicenistas de seus trabalhos (médicos, antropoloros,etc; 

causando uma crise sem precedentes na política indigenista bra

sileira. 

Pedimos os esforços, de V. Ex.cia no senti

do de se mandar apurar urgentemente os fátcs denunciados por r£ 

presentarem uma grave e inusitada ameaça a sobrevivência fisica 
0 

e cultural dos povos indigenas do Drasil . 

Sociedade Brasileira de Indicenistas ) C i e o _ 

c* 
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IN acionai airaq nem 
oca do Acre 

"Quando há uma disputa a gente pode 
ganhar, perder ou empatar", dec arou em Boca 
do Acre, a índios e colonas que v.vem uma si
tuação de conflito no km 45 ua BR-317, um co
ronel do Ccise.ho de Segurança Nacional que 

.esteve no focai para resolver esse conflito, fei
ta a declaração a comissão, retornou á Brasília, 
de onde se espera, num prazo que pode chegar 
a dois ou três meses, a definição sobre o domí
nio de áreas habitadas por cdlonos brancos e 
que são reclamdas pelos íidios apurinãs. 

Essa definição vai depender de um re^tó-
rio que será eaborado pelo antropcYogo Eze-
qtvlas Heringer, da Funai, que continua em 
Boca do Acre levantando dados sobre a situa
ção. O prazo que lhe foi dado era de 15 dias, 
mas o antropólogo pediu 60 para cs trabalhos, 
de campo e talvez exija mais tempo para a re
dação f nal do documento, «i íquanto isso, os 
índios e cefonos vivem aparente trégua, que 
,<ieverá ser garantida por tropas do Exército 

Jque, terldo como pretexto a realização de uma 
Lperação Aciso, ueur.1 pttmaneeer no muni
cípio amazentnse, ct.luiri.e se anuncia* extia-
c/icialmente". 

Ontem em Boca do Acre, corriam as mais 
diversas versões sobre o desfecho a ser dado ao 
conflito. Por um lado, dizia-se que os colonos 
brancos que ocupam as áreas reivindicadas pe
los ÚKTOS seriam remanejados para outro lo-
ca?. Por outro, aíirma-se que os índios seriam 
pressionados a se conformarem com áreas me
nores, tanto na região da Terra Firme cemo no 
km 45. .Com relação aos índios do km 45. há a 
pr-Ssibilidade de que eiyi reserva seja ampliada 
para as laterais, englobando terras que estão 
fm poder dos fazendeiros João Sorbile e Ade-
m'r Nogueira de Fará. Mrs os índios lutam 
mafs pe'a área em frente á sua reserva, ocupa
da por pequenos agricultores vil idos do Para
ná, 

"Se nós tivermos que sa'r daqui; nós va

mos ser bóias-frias c não plantaremos mais 
nem um caroço de r: ' para a Nação". O de
safio é do a-TCulI.'.. ': Bertoldo, caboça de 
ima numerrsa famí. •?. comprou terras das 
mãos de João Sorbile : .as que pertenciam ao3 
índios. A fumí.ia traba'ha há quatro anos na 
gleba o tem r,»n grande plantio de ca?c que já 
começou a produzir. Ao todo são 34 famílias 
representarão mais de 200 pessoas (há quem 
d'ga que são 800 pessoas) envolvidas no confli
to com os apurinãs. 

A Comissão do Conselho de Segurança Na-
c:'4\?'\ pe:'o menos no que se refere aos índios 
do km 45. deverá dar uma solução política. Is
to pode significar are a área ocupada pelos 
colonos será respeitada, e que a reserva dos 
apurinãs será amplada com terras do fazen
deiro João Sorbile, que inc"usive será julgado 
nos próximos dias pelo Tribunal de Justiça do 
Amazonas, num processo em que é acusado de 
tpr grlrdo as terras ctos índos. Os apurinás 
oue habitam a região da.Terra Firme poderão 
ffr sua mvvfl demarcada se-mndo a última 
rreposta íelta por uma çom'ssão da Fr>\ai e 
ore pfTívIft os Índio?. Krstfl enro, flTV/W co'0-
nes ierlo ore ser remanejados peo Lacra e al
guns políticos, cemó Már'o D;ogo, deverão ter 
parte de suas terras indenizadas. 

Be qualquer forma, a Funai Ou o Conselho 
de Segurança Nacional / íáo poderão retardar 
com u.ma so ução para estas Üuas áreas. Do 
lontráro, conforme declara o chefe do posto 
CnnvCMâ, na Terra Firme, "teremos mortes de 
índios ou cr«*oncs brancos". Segundo ele, exis-
ic no muiK,p'fl uma campanha e n t r a os in
do-., f< itr através ,»!e boatos que anunciam e 
l>r«ívoc.ari \\ multe?:. "Qr,anto mais tumulto, 
tii.a:s cli*í,,!l fica de rprover a situação" declara 
o 'unoionár o da Funai, acrescentando que es-
lr rliiua é propiro OOÍ interesses que não são 
iu»m dos itufies mm dos pequenos co'onov 
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epfôt Exército 
interveiaan. bnga-?entre 

ios e co 
Autoridades militares do- Grupamento de Fron

teira de Rondônia e do 4.o Batalhão. Especial. de 
Fronteira, sediado em Rio • Branco. deslccaíanv-se 
ontem para o raumcípio amazonense de Boca 
do Acre, num pequeno Jato da FAB, cm face da no
tícia de que índios apurinãs e colonos haviam, en
trado em grave conflito no km. 45 da BR- 317. do'-
quat havia resultado algumas mortes. Os miiitarcs 
viajaram-ypeia -mai^ãvr^vas^á^Uicda., regressava!... ..da^ 
área ô tesoureiro do Sindicato de Trabalalidores 
Rurais de Rio Branco, Leovigildo, que desmentiu a 
ocorrência de mortes mas confirmou o "clima de 
guerra' existente, sobretudo da parte dos índios. 

Segundo o fider sindicai, foi realizada, anteon
tem, . uma reunião entre índios e colonos da área 
com o recém-criado Comitê de Diálogo (formado -m 
Rio Branco, durante a semana do índio) entre. ín
dios e colonos, que não chegou a bom termo. Os 
índios estão irredutíveis quanto a exigência das ter
ras ocupadas pelos colonos, que pertenciam a sua 
tribo antes de serem griladas pelo fazendeiro João 

A Sorbile e vendidas em lotes para os colonos vindos 
™ do Paraná- Estes alegam que tem plantios de ca(é 

financiados pelo Banco tío Brasil e não podem aban 
donar as terras, tendo a promessa- da Funai e do 
Incra de que podem permanecer nelas. Os írrdios 

estão armados de rifles 44 e convencidos de que o 
(J.UÓIÍ.»IJ.> somente será resolvido pela Funai, a seu 
.avor, quando ocorrerem: algumas manes. 

• 

Leovigildo disse ainda que algumas famílias de 
.'.'iouos, quando anoitece, deixam suas easas e vão 
../. mir na mata com as crianças, temendo staquvs 
..vis índios. Ele acha que a presença do exército po-
uv.'íá cwiucr estes ataques, por enquanto. mrrr anen-

•.-as-voltarão depois- que os militares.se rcliiarcn.. 
t-xtj-aòfícialmente, informava-se ontem, em Ri 
Branco, que uma equipe do Conseiho de Sepuranvú 
Nacional virá de Brasília na próxima scguniiu-tcira, 
com um. representante da Funai, tentar resolvei i 
problema. 

REPÚDIO 

O recém-criado Comitê de Diálogo entre índio*: 
e Colonos, que resultou de um amplo debate duran
te a Semana do índio, em mesa redonda realizaria 
dia í'8 último, diante das informações que circula-, 
vkm ontem pela- cidade, sobre o conflito, distribuiu 
uma nota responsabilizando a Funai e o Incra "pe'a 
situação em que se encontram indios e coionos. co
mo também por qualquer fato mais grave que venhn 
a 'ocorrer na área". 

Seaundo o documento, "a maneira omis-:i c ir
responsável como vêm se conduzindo tais órgãos 

.(ligados ao mesmo Ministério que promove a polí
tica econômica da região) deixa claro que a prin
cipal itncnçáo das duas agências do governo é ex
pulsar as pequenas comunidades rurais (de índios ou 
colonor) para permitir a expansão de projetos de
vastadores apoiados, pelo capital estrangeiro e lesi-
\rs aos interesses do povo". 

M • i , 

0 Comitê manifesta sua preocupação pela se-
.•jin.a da população da área conflitada e "o re-

pcciio a intervenção militar, num momento em que 
:;i\«-«e promover a pacificação e , o entendimento 

ii.itre índios e posseiros, explorados e atingidos igual 
M:-.V: pela especulação desumana e inescrupulosa 
4fW j.-andes proprietários de terra". 

http://militares.se
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ITEM 10 

A não demarcação da totalidade das áreas indí 

genas deve-se em grande parte as modificações a que estão sujej_ 

tai devido ao precário trabalho antropológico de base, obrigando 

a FUNAI a redefini-las. 

/ 

Mod. 110 
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ITEM 11 

OS GUAJA" 

Não houve e não ha displicência em relação aos 

Guajã; há, isto sim, um elenco de PRIORIDADES, criteriosamente elâ  

borado pelo Órgão Tutor para o atendimento as sociedades indígenas. 

Inexistentes são as informações de caráter ejt 

/** nografico se excetuando as duas pequenas poblicaçoes de François-

jjL Xavier sobre este .grupo, Beghin (Les Guajã - jhn Revista do Museu 

Paulista, 1951, Vol.V.N.S.pp 137-139 e "Relation du nremier contact 

avec les Indians Guajã" j_n Jornal de La Societê des Américanistes, 

1957, Vol.XVI, pp. 128-132), que chegou a entrar em contato com um 

grupo de Guajã, por um dia em Outubro de 1948, e o artigo de Curt 

Nimuendaju que obteve informações através de informantes Tembé(1913) 

e Gua.ia.iara (1929). 

Os Guajã são Tndios nômades em conseqüência das 

perseguições a que estão constantemente sujeitos por parte dos Te 

netehara (Tembé e Guajajara) e dos Urubu-Kaapor. Essas perseguições 

são feitas com o intuito de matar os homens e raptar as mulheres e 

Í
crianças que então são integradas como esposas e filhos nessas tri_ 

bos. 

Em 1971, no Relatório do Chefe do Posto, con£ 

tatamos que dois Tndios Urubu-Kaapor, um dos quais havia recente 

mente perdido sua esposa, se encontraram com um grupo de cinco Gua 

já, mataram quatro deles e raptaram uma menina a qual foi criada 

como filha e depois tomada como esposa por um Urubu-Kaapor. 

Para que se possa :est~erider' uja á^sistênci a mais 

efetiva por parte do Órgão Tutor, necessário se tornam estudos nâ  

ra compreender o que ê o ser social Guajã, o ser nômade, o ser ca 

çador-coletor e o ser perseguido, através de uma abordagem que com 

preenda esse ser Guajã .como uma dialética de uma estratégia de so 

1 . 1 

i, -

i • 

; • • 

!* -

i 

Mod. 118 

PS* 11 

I 



PJU.^pJHpV/ 

MINI.TTI-KIO DO MTOUOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - F U N A I 
G<s.bln*to d o P r « e l d * n t « 

brevivência e uma sobrevivência de estratégia, de um ser prãcico e 
um ser teórico, de um ser material e de um ser cultural. 

Faz-se necessário o aprendizado de sua iTngua-
única maneira de comunicação e de se compreender o seu mundo. 

— Estudos sobre sua organização social; 

— a formação de grupos de parentesco: 

— regras de casamento e alianças polTticas; 

'.. . — fusão e fissão de grupos; 

. • — espaçamento de grupos; 

, — padrões de migração. 
/ . • • 

Embora os constantes apelos por parte da dire 
ção do Órgão aos seus cientistas sociais, para que realizem pesqui_ 
sas sobre *JS Gua.íã. ííaxacali, Bororó e em Barra Hn C o ^ 3 . B?.rrr ao 
Garras o no Acre, nenhum se dispôs a realizar tais pesquisas. 

• \ 
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ITEM 12 

Não são verdadeiras as acusações do não-cumpri_ 

Rento das obrigações assistcnciais tutelares pela FUNAI' aos grupos 

Indígenas» Nestas Sreas não hã ainda uma pressão tão grande por par. 

te da sociedade envolvente e em muitos casos, são sociedades cem 

pouco ou quase nenhum contato. Para uma .nelhor assistência,o Órgão 

estabeleceu prioridades que estão sendo rigorosamente seguidas e 

nunca, em nenhuma época fez-se tanto pelo Tndio como na atual ges_ 

tao. As crtticas provém dos maus funcionários que foram afastados 

do õrgao e que> insatisfeitos, levantam estas acusações sem fund_a 

mentos, procurando tumultuar e dividir a opinião pública nacional 

bem como aS próprias sociedades indígena:. 

r> 

« . i 

Mod. 110 

• m u •>'» iiii^-^f^T""^"^~"' ' f'lj '-•»»•» ("•••rw»»-i 



pju.mfjsi/w/ 
MINlHTf.HIO DO INTÜMOM 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO (NDIO * F U N A I 
Oobln«t« do Presidente 

ITEM 13 

./"!* 

Quanto a existência de Postos e Parques Indíge_ 
nas criados e não ativados, os seguintes aspectos devem ser ressal, 
tados: 

a) - Posto Indígena Envira 

Com a aprovação dos recursos do PIN para este 

exercício, consta do Programa de Desenvolvime£ 

£• . to Comunitário da FUNAI um projeto para estePos^ 

i to Indígena, com dotação de verbas no valor de 

jr , CR$ 3.500.000,00(três milhões e quinhentos mil 

." cruzeiros), para atender ãs comunidades indTge 

n a s nas atividades extrativista e agrícola , 

bem como, melhoria da infraestrutura do Posto. 

b ) - Posto Indígena Alto Purus 

Está programado psr* este pxprcicio. projeto t.orr. 

as mesmas características do citado anteriormen^ 

te e com a mesma dotação de recursos; CR$ 

CR$ 3.500.000,00 (Três milhões e quinhentos mil 

cruzei ros). 

<«*> 
4fc c ) " Parque Indígena Tumucumaque 

Existe na área do Parque, o Posto Indígena Tu 

mucumaque que atende as comunidades indígenas. 

d ) - Posto IndTgena Rio Branco - Ajudancia de Guaja 

rã-Mi rim 

De fato, este Posto Indígena foi criado em ges_ 
toes anteriores, e'ate'b momento não foi estru 
turado. 

A atual política da FUNAI ê justamente estrutu 
rar os Postos, uma vez que, em sua grande maioria, possuem insta 

Mod. 11.0 

i 



' • _ „ . • * 

MINI!JTI'.K10 HO INTIÍItlOil 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO iNDiO - F U N A I 
Q a b l n e t » tio Prouluonto 

0> 

lações precár ias, porem levando-se sempre em conta a população indj . 
gena a ser atendida como c r i t é r i o de atuação. 

C 
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ITEM 14 

As declarações do Sr. Presidente foram no ser^ 

tvío de que a Fundação estava acéfala, isto 5, vários órgãos ef£ 

tuando as mesmas atividades e assim acarretando problemas admini£ 

trativos. 

A atual administração, como não poderia dej_ 

xar de ser, recebe os efeitos da ma organização e atos efetivados 

em gestões anteriores. 

Prova das providências que estão sendo toma 

das, para sanar tais problemas, i o novo Estatuto da Fundação ja 

aprovado, e os estudos que estão sendo realizados com a finalida^ 

de de elaborar o novo Regimento Interno da FUNAI. 

N 
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ITEM 15 

Este item contém oito (8) inverdades. 

a)- E falsa a afirmação de que ha um "paternalismo 

criminoso" para com os Xavantes; o que existe 

e o reconhecimento de uma realidade: a frontcj_ 

ra cultural brasileira avançou vertiginosamen_ 

te sobre a cultura Xavante tornando agudo o 

conflito cultural decorrente. Os Xavantes, em 

vias de integração, foram assistidos priorita_ 

riamente para poderem competir com a sociedade 

envolvente no campo mais favorável :agricul tu.',v 

(arroz). 

b)~ E falsa a afirmação de que a FUNAI busca a "dj^ 

visão política dos Xavantes"; a real idade e que, 

por razoes geográficas, ds aiüeiõs nuciesúaserc 

torno de São Marcos ficam mais próximas de Barra 

do Garças, hoje a segunda cidade do Estado de 

Mato Grosso; jã as aldeias restantes, ficam mais 

próximas de Xavantina, hoje elevada 5 categoria 

de Município. Estes são os dois pólos da geo-

polTtica Xavante. 

c)- E falsa a afirmação de que a FUNAI visa o "des^ 

prestigio das lideranças tradicionais". O que 

de fato ocorre é que as lideranças Xavantes (tra 

cicionalmente muito competitivas em relação aos 

benefícios grangeados junto ã sede,em Brasília) 

atuam em quadro de flagrante emulação; nesse 

quadro a FUNAI procura evitar que surjam lide_ 

ranças demagógicas que, ao invés de encarnar os 

andeios de suas populações respectivas ,exercj_ 

tem um padrão de conduta auto-promocional per_ 

sonalista. » 
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d)- E falsa a afirmação "como um meio para a não-con 

cretização do aumento da reserva de Pimentel Ba£ 

oosa". 

A FUNAI, de fato, estuda o rendimensionamento 

dessa área dentro dos critérios estabelecidos pe_ 

Io Ministério do Interior, porém, acautelando-se 

contra b pretexto de aumento indiscriminado da 

reserva como suportt. para um futuro aumento popû  

lacional Xavante, pretexto este inaceitável por 

carecer de fundamento sÕcio-cultural especifico. 

e)- E falsa a afirmativa de que "estas medidas pater 

nalistas... não obedecem a nenhum planejamento". 

Toda a ação da FUNAI nas áreas Xavantes está seji 

do conduzida com baso em estudo realizado pela 
* * 

Chefia da DDC e implementado pela ASPLAN; e uma 

ação programada, cujos projetos nascem das neces^ 

sidades apontadas pelos próprios Tndios. Os pro 

yraiüüs de ufbtrrvol virnento comunitário doe Xcvaj^ 

tes estão presentemente sendo consolidados dentro 

da visão integrada de um Plano Xavante. 

f)- E falsa a afirmativa de que o "dinheiro publico" 

dispendido com os Xavantes está "prejudi cando"ou^ 

trás comunidades que deixam de ser "assistidas". 

0 que está ocorrendo e puramente uma questão de 

prioridade nas ações da FUNAI; o conflito cultu 

ral Sociedade Xavante versus Sociedade Envolver^ 

te é o mais critico no atual momento histórico dâ  

das as condições de higidez da cultura Xavante e 

a pujança do desenvolvimento econômico de Barra 

do Garças e nova Brasília (Nova Xavantina). 

g)- E falsa a afirmativa "mal versação de verbas"; a 

verdade e bem outra: as verbas que a FUMAI apl_^ 

cou na ãrea Xavante foram destinadas a projetos 

de'desenvolvimento comunitário, de agricultura , 
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saúde e educação. Na agricultura destacam-se; 

apoio a subsistência, sementes, maquinas, im 

plementos e apoio ã comercialização. Na ãrea 

de Saüds, destacam-se: assistência mêdico-hos^ 

pitalar, medicina preventiva, vacinação,sane? 

mento básico. Na Educação destacam-se: ensino 

bilingüe na "área, bolsas de estudo para alunos 

Xavante em Capitais de Estado, alem do ensino 

normal de 19 Grau nas áreas pertinentes. 

E totalmente falsa a afirmação final " contra 

tirando o Art.29 e seus incisos, da Lei 6.001" 

Se existe algum ponto em que a FUNAI contraria 

o Estatuto do Tndio é quando sua ação vai alem 

do exercício da tutela, previsto apenas para 

os índios não-integrados a Comunhão Nacionais 

conforme reza o Artigo 79 da lei citada. 

De fato, a FUNAI presta assistência ã todos o> 

índios brasileiros independente do seu grau de iji 

tegraçáo; dentro disso ela, a par de cumprir todas 

as suas imcumbencias estatutárias, ampara também 

os índios ja tradicionalmente integrados 5 Comunhão 

Nacional, indo portanto, alem do dever. 

* DDC= Divisão de Desenvolvimento Comunitário 

* ASPLAN= Assessoria de Planejamento 
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ITEM 16 

16 - Não existe na FUNAI, nenhum documento que preveja ou normatize a con_ 

secução de bolsas de estudo a estudantes índios. 

Essas bolsas foram concedidas por administrações aji 

teriores, e por nós mantidas. 

• 

Através dessas bolsas de estudos, os estudantes ín 

^dios recebem da FUNAI o.pagamento das mensalidades escolares, material escolar,pou^ 

sada e alimentação, alem de certa quantia para despesas pessoais. 

• Ocorre, todavia, que a CASA DO CEARA, que há mais de 

10 anos mantém Convênio com a FUNAI, para abrigar esses índios estudantes, e mais 

os índios em transito por Brasília, comunicou-nos, oficialmente, a decisão de não 

»«is renovar esce Convênio 

Em face disso, determinamos estudos para a solução 

do problema, de modo que, nos fossem apresentadas varias opções, a luz das quais , 

tomaremos uma decisão a respeito. Antes que esses estudos fossem concluídos, houve 

precipitação dos estudantes índios que, em atitude de agressividade e de hostilida^ 

£ de, a nós se dirigiram, bem como a Diretores da FUNAI, partindo da falsa premissa 

de que já" havia uma decisão de manda-los de volta as suas aldeias de origem. Na 

Yerdade, porém, não existe ainda uma decisão definitiva. 

Sobre a organização da UNIND-UNIAO DAS NAÇÕES INDTGE 

NAS, somente a semana passada recebemos os seus Estatutos, que encaminhamos ã Pro

curadoria Jurídica da FUNDAÇÃO, para estudo e parecer. 

Estamos, ainda, aguardando o pronunciamento do Órgão 

de assessoramento jurídico, para adotarmos um posicionamento oficial sobre o assun 

to. 

MOO. 1M 
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ITEM 1 7 

A afirmativa por si sÕ e ambígua, e não merece_ 

ria maiores considerações*, entretanto, o que.a FUNAI tem feito e 

responder aos visitantes interessados em terra com participação ái_ 

reta dos técnicos engajados nas tarefas pertinentes. 

Em verdade, o que se terr, feito é apoiar ao mã_ 

ximo os técnicos da Fundação, e pela própria conduta e formaçãodos 

atuais dirigentes da FUNDAÇÃO, tal procedimento não e condizente com 

o que alegam os assinantes. 

• • \ 
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ITEM 19 

Nunca f o i usada pela FUNAI a expressão TAtUTAJJ 

MAS IDEOLÓGICOS": o que se tem cobrado aos a n t r o p ó l o g o s , em luga r 

da propalada "IDEOLOGIA INDIGENISTA" são os ou t ros do is ins t rumen 

tos universalmente l i gados a qualquer t r a b a l h o : 

— a t e o r i a i n d i g e n i s t a (modelo t e ó r i c o a se rap l j . 

cado sobre a r e a l i d a d e ) ; e 

., — a d o u t r i n a i n d i g e n i s t a ( con jun to de p r e c e i t o s 

d i s c i p l i n a d o r e s da ação p r a t i c a ) . 

Sobre a " d o u t r i n a i n d i g e n i s t a " va le recordar 

que desde a época de Rondon e la se faz necessá r i a ; o p r ó p r i o Darc i 

Ribeiro nos p r imõrd ios do SPI j a clamava por um corpo de d o u t r i n a 

i n r i i oen i s ta . A FUNAI não ü c e i t a que t e o r i a e d o u t r i n a possas r e r 

ecoii.iadas de i d e o l o g i a . 

Talvez o item ref i ra-se a recente declaração de um Di

retor em programa de televisão. 0 representante da FUNAI, perguntado na ocasião 

se os últimos acontecimentos poderiam estar ligados a ação comunista, respondeu 

textualmente: "a FUNAI não descarta essa possibil idade". 

Tal afirmação, com e fe i to , encontra validade na corres^ 

pondência entre a ação recentemente conduzida contra a FUNAI e os tradicionais 

processos usados na guerra revolucionária comunista: pressões de cúpula (forçan^ 

do a derrubada da administração e denegrindo a imagem da inst i tu ição) e pressões 

de base (exacerbando os anseios e aspirações dos índios, acenando-lhes com ind£ 

bitas e descabidas concessões, estimulando a retomada violenta^de terras, e t c ) . 

Mod. 110 



i 4 

pji/.ovito/mro 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - F U N A I 

YJO 

Q a b l n a t a tia Hr»»l i l« i i ( t . 

ITEM 19 

19 - A FUMAI reconhece que o "trabalho indigenista requer pessoas capaci^ 

tadas". Acontece que esta capacitação não pode simplesmente acobertar-se sob o maji 

to nebuloso do conceito de "indigenismo", alias, referenciado seis vezes no pre 

sente item 19. Muito menos, qualquer capacitação poderá abrigar-se sob o titulo 

também nebuloso de "ideologia indigenista". 

) Historicamente, ocorreu na FUNAI uma deturpação da _a 

bordagem indigenista a qual foi restringida progressivamente ao campo antropológi

co; o que esse documento rebela em suas entrelinhas (como alguns outros de mesmo 

teor já trazidos ã luz através de "notas" distribuídas ao público) e a ideologia 

do "antropologismo" representada pela dominância da Antropologia sobre as demais a_ 

reas humanas, como se a solução final do processo de integração do Tndio a comunhão 

nacional fos^p appnas uma questão de Antropologia. . 

A FUNAI considera o assunto indigenista globalmente 

um assunto "cultural" e portanto, alem do campo meramente antropológico; menos ai_n 

da, objeto de uma antropologia ideológica, ou o que é pior, e tem sido a grande ma_ 

zela intelectual da FUNAI: a ideologia do antropologismo. 

• • • ' ! ' • • . • 

Entende a atual administração da FUNAI que o verdade^ 

ro indigenismo abrange todo o universo cultural brasileiro e deve ser multidisciplj_ 

nar; por faltar as anteriores gestões do Órgão tutelar esta visão integrada e que o 

indigenismo praticado ate aqui não equacionou (e por causa desse fato também esteve 

longe de resolver) os problemas decorrentes do conflito entre as duas culturas, a 

indígena e a própria cultura brasileira não-índia. 0 resultado de uma tal falta de 

visão cultural não podia deixar de aparecer hoje: o indigenismo tradicional jamais 

trabalhou sobre a sociedade envolvente; isto eqüivale a dizer que a tão propalada 

"ideologia indigenista" não teve capacidade para siquer reconhecer os aspectos soci'£ 

lógicos da temática indígena. 0 que existe de fato, no caso, Ó um "antropologismo" 

travestido de indigenismo. • 

•'.< 
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Tais funcionários jamais conseguiram colocar-se acima de seus respectivos níveis de 

trabalho. Suas alegações saltam do nível técnico diretamente para o nível polTticc 

pelo fato de confundirem estratégias administrativas com políticas institucionais. 

Falta-lhes também a visão maior adquirida na experiência administrativa mais alta, 

o que, somado ao grau de alienação cultural decorrente do exercício continuado de 

um indigenismo univoco, leva-os a orbitar em torno de seus limitados referenciais 

príticos. 

A atual administração da FUNAI determinou ao seu co£ 

po de estudiosos e pesquisadores que produzisse os seguintes documentos: o plano 

de pesquisas, áreas prioritárias de atuação e elenco de indicadores de integração. 

Tais documentos estão sendo elaborados e servirão de suporte cultural para o Plano 

w de Ação de que traia o novo estatuto da FUNAI, plano esse já em fase de estudo e 

delineamento. 

Assim, são distorcidos os fatos e consequentemente , 

falsas as denuncias aludidas no final do manifesto; a jactancia desses funcionários 

reflete a sua total incapacidade para subir acima do restrito campo c!e seus singe

los afazeres. 

Dispostos a ditar &s normas para a ação mais alta da 

FUNAI põem ã mostra a sua própria impotência para identificar as carências tradi

cionais e históricas do Órgão a que servem; sem capacidade para melhorar seus pró 

prios processos de trabalho, pretendem colocar-se acima da própria instituição, 

^julgando homens cuja experiência não podem julgar, por não conhecê-la; incapazes 

de entender sua restrita realidade vivencial, propõem a derrubada da atual adminis^ 

tração como solução para a equação vivencial dos índios brasileiros; e para confi> 

mar a ótica deformada sob a qual elaboraram seu edifício argumentai, a prova supre 

ma de sua incompetência: não apresentam nenhuma proposta de solução para as situa

ções que denunciam. Trata-se, neste caso, salvo melhor juízo, de um rol de críti

cas levianas e inconsistentes, porisso que indignas de crédito. 
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Tanto isso ocorreu que provocou repetidamente confl^ 

tos de funcionários da FUNAI com Órgãos estaduais e municipais, para não citar cho 

quês com fazendeiros, colonos e outros. 

E fácil verificar que o mito desse "indigenismo", pe 

Io fato de ter cunho apenas "antropológico", condiciona seus professadores a uma 

intolerância para com os outros segmentos da sociedade nacional, intolerância que 

invalida os demais requisitos dos citados "servidores altamente qualificados". A 

FUHA1 constata que alguns dos signatários que se auto-titulam de "altamente quali

ficados" são e altamente desajustados, pois que tumultuaram inúmeras vezes o tra-

£ balho do Órgão tutor junto â sociedade envolvente. Tudo esta a indicar que os ser

vidores contrariados em seu "desejo de permanecer-' na FUNAI, os quais também reco

nhecem nesta a "única via possível de levarmos a contento um trabalho indigenista 

coerente", não deveriam ter sido colocados em suas posições ora perdidas, pela exa 

ta razão de sua incapacidade para apreender a realidade cultural onde estão imer

sos. Ao pretextarem coerência demonstram incoerência porque, salvo melhor juTzo, ^ 

rrprlit? a FUNAI HIIP nenhum TnHin çpra jamais int.pnradn rípnt.rn de um indigenismo 

que não apreenda a realidade cultural brasileira. 

0 objetivo-sTntese da política indigenista brasilei

ra, segundo a Lei 6001, é a integração do índio a comunhão nacipnal brasileira; o 

indigenismo antropologista até aqui professado esta a sugerir o inverso: integrar 

A a sociedade nacional brasileira nos usos, costumes e tradições da cultura indTgena. 

Estas sejam talvez as "criticas ideológicas" a que a_ 

lude o documento em tela; a FUNAI não acredita que os funcionários descontentes sê  

jam os representantes legítimos do quadro funcional indigenista; ao contrario, eŝ  

tá convencida de que, por serem menos dotados que os demais, esses servidores che 

garam ao desespero pela razão mesma de não serem capazes de apreender a "extrema 

complexidade" do trabalho indigenista, textualmente, por eles próprios reconhecida. 

MOO. l!4 
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Sobre a "gravidade do? fatos denunciados neste docu

mento, os quais poderão ser facilmente comprovados": esta colocação por si sõ inva^ 

lida, desde suas primeiras linhas, toda argumentação dos signatários, não fora o 

referido documento inconsistente do começo ao fim. 

Ao invés de contrariar o principio universalmente a 

ceito de que "a acusação cabe o Ônus da prova", nada mais oportuno do que anexarem 

^ e o seu manifesto as provas sobre as quais ele se baseia. 

Como tal não foi feito, fica qualquer leitor legiti

mamente autorizado a concluir que se trata de um enorme amontoado de meias-verda-

des, amontoado esse decorrente de duas faltas principais: falta de informação e 

falta de humildade. 

A falta de informação levou-os a arrolar meias-ver-

dades, o que inviabilizou o nexo do documento; a falta de humildade levou-os a 

reivindicar "homens públicos de comprovada postura e experiência indigenista" na 

direção da FUNAI, bem como, reintegrar servidores "demitidos ou forçados a se demi_ 

tir". Como o documento não explica o que e "postura indigenista" mas alude aos a. 

^ n o s de serviço de cada ex-funcionário, depreende-se que a referência ao tempo de 

serviço procura realçar a inexperiência da atual e pretensamente não-indigenista 

administração. Nesse particular vale a pena comentar a fragilidade do tradicional 

indigenismo vigente ate então. 

0 indigenismo brasileiro (sob cujo manto busca abrigo 

o manifesto em causa) tem sido conduzido através desses anos todos sem o suporte 

cultural mínimo necessário: uma teoria indigenista capaz de alimentar uma doutrina 

indigenista atualizada, dinâmica e eficaz. Tal modelo teórico, se existisse, teria 

ao menos fornecido aos administradores do órgão o ferramental básico indispensável 

ã aplicação dos escassos recursos ao longo do tempo: os indicadores de integração. 

A falta de senso critico por parte dos chamados indigenistas não permitiu que a a-

çao indigenista fosso conduzida segundo prioridades decorrentes do grau de integra_ 

ção das populações indígenas, integração a comunhão nacional. 

<0£ 
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Essas, Sr.Ministro, as explicações detalhadas que de_ 

mos a V.Exa., sobre as acusações e criticas de ex-servidores desta Fundação e o fa_ 

zemos com a apresentação de documentos que poêm por terra as alegações dos nossos 

detratores. , 

i 

De todo o exposto, evidencia-se a ma fé", o caráter de 

sensacionalismo, a leviandade e a desinformação dos autores da CARTA encaminhada a 

V.Exa., com a maldosa pretensão de nos desacreditar. 

Os documentos provam, com exuberância, o desserviço ;. 

W que os signatários do documento prestavam a FUNAI, pois, integrantes do seu quadro 

de pessoal, no exercício das suas atividades profissionais estavam totalmente desin^ 

formados, ignorando as providências e medidas adotadas pila Fundação, em defesa dos 

seus tutelados e no cumprimento das suas obrigações estatutárias, das quais, como 

servidores da Casa, deveriam ser participes. • • '•;.. 

SG r.ãc cstavsm desinformados s^pre todas as medidas e ; 

programas executados pela FUNAI, a qual deveriam servir com responsabilidade e tra

balho, e a dedicação tão decantada por eles, e de se concluir pela maldade, pelo áo 

Io, e pela ma fé dos signatários da CARTA AO MINISTRO DO INTERIOR, com objetivos 

que nada têm a ver com o fortalecimento do Órgão Tutelar do Tndio e com a defesa 

dos silvicolas, que não podemos permitir sejam usados como meros instrumentos para 

^ fins suspeitos e escusos. j. 
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FUNDAÇÃO NACIONAL DO (NDIO - F U N A I 
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DOCUMENTOS ANEXADOS: 

"I - Fotocópia do Protocolo de cooperação entre o MINISTÉRIO DO INTERIOR 

e o GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, com interveniência da 

FUNAI; 

2 - 0F9 N9 072/PRES, de 26/02/80, ao Sr.Diretor da Policia Federal, so 

licitando instauração de Inquérito Policial, para apurar as causas 

da morte do Cacique Ângelo Cretã; 

3 - 0F9 N9 406/PRES, de 19/12/79, ao Sr.Governador do Estado do Amazonas, 

sobre a rodovia MAUES-ITAITUBA; 

4 - 0F9 N9 405/PRES de 19/12/79, ao Sr.Governador do,Estado de Mato Groŝ  

so do Sul sobre construção de rodovia em área indTgena; 

. • • ( . . * . . 

ç - Convênios nvs. 016/80 c 017/CO, de 13.C3.S0, entre » FUHM-

CHESF-CAEEB. */ 
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' . V. '.. -v. j. y,r\<-\ ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, COM A IN. 
. .^TERVENIÊNCIA DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO 

.. * ' V INDIO-FUNAIt PARA A ELABORAÇÃO E EXECU 
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CULTURAL DIRIGIDO Ã AUTO- PRESERVAÇÃO 
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•PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO QUE CELEBRAM 

O MINISTÉRIO DO INTERIOR E O GOVERNO 

DO ESTAOO DO RIO GRANDE DO SUL, COM 

A INTERVSNIÊNCIA DA FUNDAÇÃO NACIO 

NAIi DO iNDIO-FUNAI, PARAA ELABORAÇÃO 

E EXECUÇÃO DE UM PROGRAMA SÔCIO-ECO 

NOMICO E CULTURAL DIRIGIDO A" AUTO-

PPESERVAÇÃO DAS POPULAÇÕES INDÍGENAS 

REMANESCENTES DO RIO GRANDE DO SUL* 
•é «vi , 

i • ,i * '» ' v ' ••"..•• - t 

< J 
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V. 
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. 1 » • • l.l III . 1 I. 

1. O Ministério do Interior e o Governo do Estado do 

H-.YJfi; . ÁÍO Grande do Sul, neste ato representaidos pelo Ministro MARIO 
• L.AVID ANDREAZZA o. pelo Governador JOSÉ AUGUSTO AMARAL DE SOUZA, 

.". com a interveniência da Fundação Nacional do Indio-FUNAI, aqui 

: representada por seu Presidente JOÃO CARLOS NOBRE DA VEIGA,con 

siderando ser fundamental em toda ação da caráter público ou 

«M*.«i*prlvaâOf .voltada-.para. a- assistência—ao. silvícola,- a-manutenção 

. , e sustentação dos elementos naturais e culturais que autenti

cam as comunidades indígenas, era perfeita obediência a pollti 

, ca definida no Estatuto do Índio, propõem-se.a unir ações e * 

recursos humanos e materiais, bem como promover a mobilização 

do setor publico, com a participação dos legítimos representan 

tes dos grupos indígenas, no sentido de vir a ser elaborada e ', 

desencadeada, a curto prazo, programação eficaz nos*campos de 

-.._•. saúde, educação o assistência técnica, de. amplo apoio as comu

nidades silvícolas remanescentes do Estado do Rio Grande do Sul. 
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» , 2» Para os.fins estatuídos no item anterior, será constituído um 
». • • •..'*• f \ . ' " • . ' ' ' '• • •. • • .' 

Grupo de Trabalho,"com a participação de representantes da 

FUNAI, da Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social 

*• < STAS - e das comunidades indígenas para, sob a coordenação da 

Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social-STAS - e de 

acordo com as diretrizes da FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO, »* na 

forma do nrt. 0.9, n9 X, da Lei n9 5.371/67/ propor em 60 

(sessenta) dias, contados da publicação deste protocolo, um 

, Programa de Apoio ã Auto-?Preservação das Populações indígenas 

do Estado, o qual devera contemplar, respeitados os aspectos 
culturais próprios, a paulatina melhoria das condições sócio-
econômicas dos silvícolas da área*. 

• • ' . . . , . ' • • - • • . • . . . • 

2*1 J* O Secrecãrio do Trabalho e Ação.Social, ouvida a FUNAI, 
: ••'. .';.'•! poderá convidar a p a r t i c i p a r do Grupo de Trabalho, em 
f.'i* ca rá te r eventual , representantes de i n s t i t u i ç õ e s pr iva 

. * , : das voltadas para o apoio e â proteção â c u l t u r a do In 
Ü>- *a >• :>, ' • ' • ' • . i m . , 

:•'•'**"•'• dic#.assim como pessoas de notório saber e de releván 
• • i /• • > "™* 

>/. . > \. : 4 ' tca serviços prestados a causa silvlcola. • 
• ' ' " ' • . ^ . ' • •"v . ; ' ' • ' " • ' ' • ' . • . . : , . ' - . '>"•'"••':. • - •• * • ' ' * • • ' . • . / ' • • '.'•: ' i ?•'. ' " . '•" 

• ^ ^ • ; . ; ' • • . ; • • • • • . • ; • : . . . ; . - • . ' . << . ' " . ' < " . . " • / " : " ' ' . ' * ' 

4 , i* 0 Programa elaborado deverá p r i v i l e g i a r , de modo e s p e c i a l , me 
' didas de preservação das t e r r a s e de restabelecimento da f io 

. ' r a e fauna na t ivas , buscando repor a paisagem e o meio-ambien 
' , ff» rr"PT*íf11 a o Bi lvlcola do-Rio Grande do Sul , dentro de énfo 

- * ̂ -que TOmunitãrio^au^êneicõ' em cjuè^pãrttxrpê-HriVJfèitfente o índio.— 

• . • • • • • . • • • • • • • „ 

: 4«0 Ministério do I n t e r i o r , o Governo 4b Estado è a» Fundação Na 
cional do Indio-FUNAI, comprometem-se a d e s t i n a r recursos or 

>< i . çamentãrios òu extra-orçamentãrios para a r e a l i z a ç ã o , segundo 
' p r io r idades a serem es tabelec idas em conjunto, dos programas e 

; \ projetos aprovados pelos s ignatár ios» celebrando»#quando for 
ij,̂ .—..*».*-»....̂  ...o..caso, acordos operat ivos é outros instrumentos j u r í d i c o s de 

finidores dos deveres de cada par te- •—-—-. . . . 

* 

4 

5* Compromât"em-sè,*~aÍíídar~crMinistério do Interior,_o_Governo. do _ 
Estado e a FUNAI, a p a r t i r das concBusões do Grupo de Traba 
lho aprovadas pólos s igna tá r ios do p resen te p ro toco lo , ou em 
decorrência de necessidade patenteoia pe la p rópr ia execução 

. . ' 
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y j ^ í l dos p ro je tos ccns t an to s do Programa, a c r i a r Comissão E s p e c i a l , r 

í que cuidará», ospccif icamanto. da jr*aliaação dos objJQtiVoa maio/os 
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Brasília ^6 »fevere1ro-80. 
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Senhor Diretor Geral: 

ir • 
;' i 

í 

Acusamos o recebimento do Ofício n<? 017/80-CCP-DPF, de 19 do 

mês corrente, que nos encaminha a Investigação Policial Preliminar n9 01/80, 

instaurada pela Superintendência Regional desse Departamento, no Estado do Pa 

rana, objetivando esclarecer as circunstâncias em que ocorreu o acidente de ? 

trânsito que vitimou o Cacique ÂNGELO DOS SANTOS DE SOUZA CRETA". 

0 acidente automobilístico que teve como conseqüência o faleci^ 

mento, poucos dias depois, do Cacique ÂNGELO CRETA, além de haver representado 

uma perda irreparável e um profundo trauma para a Comunidade Indígena de Man 

gueirlnha, alcançou aariais ampla repercussão em toda a imprensa nacional, a 

parade protestos veementes de Entidades Representativas de Defesa do índio, 

que levantaram insistentes suspeitas de umaeanboscada preparada para por fim 

Í vida do líder indígena. 

Exmo. Sr. 

Dr. flOACYR COELHO 

MO. Diretor Geral do 

Departamento de Po l ida Federal 
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GABINETE DO PRESIDENTE 

Of íc io n» 072/PRBBS- f l s . 02* 
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I 

Todo o noticiário da imprensa* através dos seus órgãos mais re 

presentativos do PaTs, assim Como as notas e comentários expedidos por Entida^ 

des de Representação vinculadas ao indioonismo, estabeleceram fortes conota^ 

çoes do evento, com rumorosa questão clrt terras que envolve a Comunidade* IndT 

f gena liderada pelo Cacique falecido. 

Diante de tais notícias e suspeitas, parece-nos bastante sim 

pHsta e por demais sumario, o procedimento processual adotado pela Superlnten 

dincla Regional do DPF, no Paraná*. 

Entendemos imprescindível a Instauração, dcUiriuerito Policial, 

que» tecnicamente, a luz do Código de Processo Penal já e um processo prelinrt 

nar ou preparatório da ação* penal. 

Em face i\o exposto, solicitamos i V. Sá* a gottfciiòià de deter 

minar a Instauração do Inquérito Policial, no fce;ipo em que- ttos permitimos sugo 

rir a designação dspecial de Um P^e^atío desses Departamento, lotado cm Brusí 

lia, desvinculado do Paranã, o qfcs ensejaria um melhor posiaiormionto, seja ' 

desse Departamento, seja desta Funda?!», 

Confiante na elevada compreensão do V. Sa. Ú na tornai ente cola. 

boração qu$ esse Departamento tem dádd à FMilAI, colhemos o ensejd pira wncami 

nhar-lhe pronunciamento da nossa Procuradoria Jurídica sobro o IPP referido e 

reiterar-lhe os nossos protestos da mais elevada consideração. 

OOflü C/\RL0S NOBRE DA VEIGA 

PRESIDEM! 
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MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 

N«4 OFÍCIO N*VO /̂PRES Brasília, J 3-dezembro-79. 

Senhor Governador: 

Chegou ao nosso conhccifKmto que existe um estudo preliminar jã 

concluído, para a construção de uma rodovia ligando Mawés (AM) a Itaituba 

(PA), com uma extensão aproximada do 300 kn. 

Os estudos apresentam um traçado que devera passar nas terras 

das aldeias Ponta Alegre e Sapucaia (PI Andirã), Vilas Ariaú, Macujá o Otcpe_ 

va ÇAI4), e povoados de Nova Vida, Terna Santa, Conceição, Anajatuba, Tamar 

queira, Paraíso e Santo Antônio irA). 

Referido traçado atravessara a área indígena dos Satarê-Mawé, 

Fatalmente, surgirão conflitos altamente negativos para outras 

comunidades indígenas. 

Ante wssa informação, pedimos encarecidamente a V. Exa. a genti 

lexa dem mandar verificar a sua veracidade e, en cnso poâitivo, recomendar ao 

DER-AM, faça contato com a Ia. Delegacia REgional da FUNAI, nessa Capital, ou 

Exmo. Sr. 

Dr. JOSÉ" LINDOSO 

MD. Governado dn Estado do Amazonas 

Palácio Rio Negro 

MANAUS - AMAZONAS 

% 
i 

Mod. 117 
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MINISTÉRIO DO INTERIOR 

F U N D A Ç Ã O N A C I O N A L OO ÍNDIO - F U N A I 

6U CONosco diretamente, para que possamos, de comum acordo, objetivando o pro 

gresso e desenvoflndmento dessa Unidade da Federação, acertarmos o traçado da 

rodovia, conciliando as metas do seu Governo com o espírito do Estatoto do In 

dio, mormente no que respeita a letra Md", do § 1», do art. 20 desse diptana 

legal. 

Confiante no acolhioucnto de nosso pleito e no aguardo de um pro 

mnciamento do seu Governo, expressamos a V. Exa. nessa manifestação do mais 

elevado apreço e distinta consideração. 

JOÃO CARLOS NOBRE DA VEHEA 

PRESIDENTE 

Mod. 117 
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MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 

OFÍCIO N» V O S / P R B S Brasília, I^-dezembro^. 

Senhor Governador: 

Chegou ao nosso conhecimento que o Departamento de Es 

traias e Rodagem desse Estado deu início a construção de uma rodovia margean 

do limites da área do Posto Indígena São João o que a referida estrada, pelo 

seu traçado, deverá atravessar as Aldeias "Tonnsia" e "Oito Bahia", todas ju 

risdicionadas daquele Posto. 

Ante essa informação, pedimos encarecidamente a V. Exa. 

a gentileza de mandar veriüicar a dua veracidade e, em caso positivo, reoamen 

dar ao DER-MS faça contato com a 9a. Delegacia Regional da FUNAI, nessa Capd 

tal, ou conosco diretamente, para quo possamos, de comum acordo e visando o 

progresso e o desenvolvimento dessa Unidade da Federação, acertarmos o traça 

do da rodovia, conciliando os objetivos do seu Governo, com o espírito do 

Exmo. Sr. 

Dr. MARCELO MIRANDA 

MD. Governador do Estado do Mato Grosso do Sul 

CAMPO GRANDE - MS 

Mod. 117 



MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 

Estatuto do índio, mormente no que respeita à letra "d", do 5 lç
t do artigo • 

20 desse diploma legal. 

Confiante no acolhimento do nosso pleito e no aguardo 

de um pronunciamento de seu Governo, expressamos a V. Exa. a nossa manifesta 

ção do mais elevado apreço e distinta consideração. 

JQfiO CARLOS NOBRE DA VEIIA 

PRESIDHETE 

Mod. 117 
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TERMO DE CONVÊNIO N9 6J6/8Q, ,HJE ENT»JE SI 

CELEBRAM A COMPANHIA HIDROELÉTRICA DO SÃO 

FRANCISCO - CHESF E A FUNDAÇÃO NACIONAL DO 

ÍNDIO - FUNAI, COM A INTERVENIÊNCIA DA COM 

PANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRA 

SILEIRAS - CAEEB, OBJETIVANDO AUTORIZAÇÃO 

PARA CONSTRUÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO 

EM ÃREAS INDÍGENAS, E PARA AQUISIÇÃO DS 

EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÃO DE OBRAS EM BENE 

FlCIO DAS COMUNIDADES INDÍGENAS. 

A FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO, pessoa jurídica de direito 

privado, instituída,pela Lei n9 5.371, de 05 de dezembro de 1967, 

vinculada ao Ministério do Interior, doravante denominada simples-

i:tt;j i i_ts t u i i / i j. r I I C M - C c_ ' 0 r c p x c a c j i i >..~.u ^ c ^ » ^ ^ ^ u J-J.<_O^.<-»—4»>_<_- ^ Ji . ^ » .̂ *.«~ 

LOS NOBRE DA VEIGA, na forma do artigo 69, n9~ V, dos Estatutos da 

Fundação, aprovados pelo Decreto n9 68.377, de 19 de março de 1971, 

e a COMPANHIA HIDROELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO, Sociedade de economia 

mista, subsidiária da CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS -'ELETROBRÂS e 

concessionária para serviço público de" geração e transmissão de 

energia elétrica, doravante denominada CHESF, neste ato representa

da pelo seu Presidente, Eng9 LUIZ CARLOS MENEZES e seu Diretor de 

Engenharia, Eng9 MAURO AMORIM, na forma do seu Estatuto Social, re

solvem celebrar, com a interveniência da COMPANHIA AUXILIAR DE EM

PRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS, Sociedade de economia mista, vincula

da ao Ministério das Minas e Ener-gia, daqui por diante denominada 

CAEEB, representada pelo seu Presidente, Eng9 NEY WEBSTER DE ARAÚJO 

e seu Diretor Técnico, Eng9 EDILSON DE FREITAS QUEIROZ, o presente 

convênio, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO 

Nos termos do Decreto Federal n9 84.4 71, de 11 de.feverei

ro de 1980, este convênio concede autorização ã CHESF para cons-

s\ 
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MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
GABINETE DO PRESIDENTE 

truir as linhas de transmissão de energia elétrica, numa faixa de 

100 (cen ) metros de largura e 22.550 (vinte e dois mil, quinhentos 

e cinqüenta) metros de extensão na área indígena ocupada pelos índios GUAJAJA-

RA, situada entre as cidades de Barra do Corda e GrajaG, no Estado 

do Maranhão, orientada pelos pontos das coordenadas geográficas e de

mais características constantes do Decreto Presidencial referido, 

mediante a ccntraprestação, pela CHESF, de custear os projetos de 

Desenvolvimento Comunitário, a construção de obras e a aquisição de 

equipamentos, constantes dos anexos, que passam a integrar o pre

sente convênio. 

CLÃUSULA SEGUNDA 

Por este instrumento, fica assegurada ã CHESF, a faculda

de de praticar todos os atos de construção, operação e manutenção 

das mencionadas linhas-de'transmissão e de linhas telegráficas ou 

telefônicas ãuxiliares, bem como suas possíveis alterações ou re

construções, na faixa de terras descrita, cuja faixa devera ser-

contínua, em segmentos de linhas retas, em que os ângulos de des

vios não sejam superiores a 30 (trinta graus) e situada, tanto 

quanto possível, ãs margens da Rodovia Federal BR-226, assegurando-

se-lhe, do mesmo modo, o acesso â área através de faixas adjacentes, 

desde que não haja outra via praticãvel, ficando-lhe expressamente 

vedada qualquer variação no rumo ou destinaçao dessa área ou cessão 

desses direitos a terceiros, â qualquer título, observados os ter

mos dos Decretos Federais específicos. 

PARÁGRAFO'PRIMEIRO — Essa faixa de terras, em toda a sua 

extensão, será fisicamente definida."in loco", por uma Comissão com

posta de Representantes da CHESF, da FUNAI e da Comunidade Guajaja-

ra, sob a presidência do Representante da CHESF, cuja Comissão 

orientará os trabalhos de desmatamento e da imediata fase de levan

tamento topográfico, para todos os fins de ordem técnica e de natu

reza legal. . 

P?iRÃGRAFQ SEGUNDO — Para aqueles trechos em qce a faixa 

de terras estiver em situação não adjacente a referida Rodovia Fe

deral, ficarão, desde logo, assegurados ã CHESF os direitos de pas

sagem, para ^reparar,ou construir vias deJacesso,^]^gaj,ido a mencio-

0cfl̂ < Uíf^fctuU^" (W<^ff Ji-'"v^ 



Pdü.ô?,|>.|M/5jM 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
GABINETE DO PRESIDENTE 

nada Rodovia BP-226 â faixa, a intervalos não Inferiores a quinhen

tos (500) metros e não superiores a hum mil (1.000) metros, cujas 

vias de acesso se destinarão ao tráfego de veículos para serviços de 

construção, fiscalização e manutenção das linhas de transmissão, 

de interesse da CHESF. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

Para todos os processos de projetos e execuções de obras, 

bem como de aquisições de equipamentos diversos, as partes conve

nentes terão o apoio dos serviços especializados da CAEEB, ã qual 

serão conferidos todos os poderes e oferecidas todas as especifica

ções, sendo estabelecido pelas partes convenentes que a remuneração, 

bem como todos os custos, diretos e indiretos, por esses serviços 

da referida CAEEB, estarão incluidos no valor total indicado • na 

Cláusula Quinta deste Convênio. 

PL^USULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES üOS CONV£N£N?£S 

Constituem obrigações dos Convenentes: 

I. DA FUNAI: 

a) assegurar â CHESF o uso e gozo da faixa de terras 

objeto deste convênio, conforme o que preceituam o 

Decreto n9 84.471, de 11/02/80, e as disposições 

das Cláusulas :Primeira e Segunda; 

b) adotar providências no sentido de limitar o uso e 

gozo das áreas de terra atingidas, ao que for com

patível com a preservação das linhas de transmis-

• são, e de evitar a prática de atos que embaracem 

ou causem danos ás' comunidades indígenas; 

c) indicar servidor dos seus quadros e um represen

tante da Comunidade Guajajara, para compor a Co

missão, para os fins previstos no Parágrafo Pri

meiro da Cláusula Segunda; 

através de servidor credenciado, acompanhar e fis

calizar o andamento dos trabalhos de corstrução da 

linha de transmissão, assim como orientar a CAEEB 

na implementação do plano de obras e aquisições de 

equipamentos e acessórios, em fcivor da ç^ujínidade 

UÚMlM ' -íkr,M 
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FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
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^ 
04. 

II. 

e) 

DA 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

9) 

h) 

indígena, de modo a compatibilizá-los com os usos, 

costumes e tradições dos índios; 

elaborar e implementar Projeto de Desenvolvimento 

Comunitário junto ã Comunidade Guajajara. 

CHESF: 

custear, com os seus próprios recursos, a constru

ção das obras e a aquisição dos equipamentose aces

sórios especificados nos anexos deste Convênio; 

indenizar todas as plantações de lavoura ou edifi

cações atingidas pela liberação da faixa de linhas 

de transmissão, efetuando o pagamento a cada índio 

interessado, com a assistência da FUNAI, de acordo 

com a sistemática usual, e- com os valores oficiais, 

constantes da Tabela da própria CHESF; 

entregar, ã comunidade indígena, a madeira resul

tante do desmatamento da faixa, que, após tombada, 

I l C C i r a C S C a i e l ' u o d e m n j u a i á u e f a o x l a ^ . - S S G , U I O A Í 

mos às áreas desmatadas, ã margem e fora da faixa 

das linhas de transmissão; 

providenciar cerca ou uma proteção adequada, a ser 

aprovada pela FUNAI/ para cada uma das torres me

tálicas previstas; 

financiar Projeto de Desenvolvimento Comunitário, 

a ser elaborado e implementado pela FUNAI, junto ã 

comunidade Guajajara, para o período 1980/1981,até 

o valor limite de Cr$ 6.000.000,00 (seis milhões 

de cruzeiros); 

observar, no desenvolvimento dos trabalhos de cons

trução das linhas de transmissão, as disposições 

da Lei n9 6.001, de 19/12/73 (Estatuto do Índio) e 

demais normas pertinentes; 

indicar servidor dos seus quadros para ser o Coor

denador do Grupo de Trabalho CHESF/FUNAI/CAEEB, que 

implementará o presente Convênio; 

adotar providências no sentido de evitar que os 

seus trabalhadores, enquanto permanecerem em área 

Indígena, cppdyeam ou façam uso de bebidas alcoó

licas %wmL 
«r 
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Comunitário, bem como para todas as obr^-s e aquisições a que se re

ferem a Cláusula Terceira e a Cláusula Quarta, subitem II, alíneas 

"a" e "e", serão integralmente desembolsados pela CHESF, sendo re

passados, respectivamente à CAEEB e â FUNAI, cujos bens passarão ã 

propriedade e uso exclusivo dos Índios da Comunidade Guajajara, até 

ao valor total, certo e determinado de CrS 51.326.000,00 (cinqüenta 

e um milhões, trezentos e vinte e seis mil cruzeiros), referido ao 

mês de janeiro de 1980, avençando-se que os saldos não desembolsa

dos serão reajustãveis, pelos Índices de correção das Obrigações 

Reajustãveis do Tesouro Nacional - ORTN. 

PARÁGRAFO O N I C O — Os desembolsos de recursos deste Con

vênio somente poderão ter por objeto os pagamentos referentes a 

etapas concluídas de projeto' de Desenvolvimento Comunitário da FUNAI, 

obras, compra de bens e/ou custos da CAEEB, sendo expressamente 

proibida a entrega de qualquer quantia em-moeda corrente, a título 

de substituição ou compen^a^ã^, no todo ou cm parte, ^or alguma 

etapa do projeto comunitário não efetivada, alguma obra não execu

tada ou ale um bem não adquirido. 

CLÁUSULA SEXTA - DOS SERVIÇOS DA CAEEB 

• As partes convenentes. desde logo estabelecem as seguintes 

regras gerais, como sistemática a ser obedecida para a prestação de 

serviços da CAEEB: 

a) o inicio da prestação de serviços pela CAEEB ficará 

condicionado a um prévio orçamento global, estabeleci

do entre a CKESF e a FUNAI, cujo orçamento deverá ser 

rigorosamente cumprido, de modo que cada Requisição, 

tendo por objeto obra ou aquisição, somente será pre

viamente aprovada pela CHESF se e quando houver sufi

ciente saldo dos recursos deste Convênio, assegurando 

a definitiva conclusão da obra ou da compra contempla

da; 

cada parcela intermediária de pagamento, referente a 

obra, compra e/ou custos da própria CAEEB, será. libe

rada pela CHESF diretamente ã CAEEB; 

competirá aq representante da FUNAI, na área, jun£a_nicn-
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EU. DA CAEEB 

a) executar, diretamente ou através da subcontratação 

parcial de pessoas físicas ou jurídicas, os proje

tos e a construção de obras e a aquisição dos 

equipamentos e acessórios especificados nos anexos 

' deste Convênio; 

b) iniciar as providências de que trata a alínea an

terior, no prazo de sessenta (60) dias, a contar 

da publicação deste Convênio; 

c) indicar técnico dos seus quadros, para, juntamente 

com representante da FUNAI e da CHESF, constituir 

Grupo de Trabalho para, logo após . a_- ;Lassinatura 

deste Convênio, nanter entendimentos com a comuni

dade indígena, a fim de efetivar os levantamentose 

detalhamentos necessários, bem como a eleição das 

prioridades das obras pr-evistas na alínea "a" des

te buLiILcm, estabelecendo ia cc crcr.cgr^ac físi

cos e financeiros pertinentes; 

d) acatar, no desenvolvimento dos trabalhos de cons

truções e na aquisição de equipamentos e aces

sórios, a ordem de prioridade, fixada pelos repre

sentantes da comunidade indígena, com a assistên

cia da FUNAI; 

e) admitir, sem prejuízo da sua autonomia administra

tiva e operacional, a fiscalização que poderá ser 

exercida pelo Ministério do Interior, através da 

FUNAI òu qualquer dos seus órgãos vinculados; 

f) observar, no desenvolvimento dos seus trabalhos,as 

disposições da Lei n9 6.001, de 19/12/73 (Estatuto 

do Índio) e demais normas pertinentes; 

g) adotar providências, no sentido de evitar que os 

seus trabalhadores, enquanto permanecerem na área 

indígena, conduzam ou façam uso de bebidas alcoó

licas. 

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS 

Os recursos par-a a execução do Projeto de Deseny^i^ímento 

ty^t 
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te com o representante dr. Comunidade Guajajara,emitir 

um Termo de Recebimento Final de cada obra, equipamen

to ou acessório, declarando o fiel cumprimento a con

tento, em cada caso, assim liberando a CAEEB e a CHESF 

de quaisquer futuros pleitos ou reclamações sobre a 

respectiva obra, equipamento ou acessório. 

CLÁUSULA SÉTIMA DA VIGÊNCIA 

O presente Convênio será publicado no Diário Oficial da 

União, vigorando pelo prazo de 02 (dois) anos, a contar da data de 

sua publicação, podendo ser alterado através de Termo Aditivo, bem 

como rescindido, de comum acordo entre as partes convenentes ou, 

unilateralmente, por inadimplência de qualquer das cláusulas ou 

condições. 

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO 

As partes livremente elegem o foro e comarca de Brasília, 

Distrito Federal, como o único competente para dirimir qualquer dú

vida, decorrente ou fundamentada no presente Convênio. 

E f por estarem assim ajustados, firmam o presente Instru

mento de Convênio, em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, para 

um único efeito, na presença das duas testemunhas igualmente ^ a s 

sinadas . 

BrasIlia-DFyj5 de <-*? de 1980 

L/DA VEIGA 

C FUNBCI 

Presidente da CHESF 

Er/g9 MAURO AMÕRIM 
Diretor de Engenharia - CHESF 

yjjMuüLL 
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08. 

V. Ml&Ayf 
EngÇ^IEY WE 

J £ r e s i d ç 

TESTEMUNHAS: 

R DET ARAÚJO 
a CAEEB 

Eng9 EDILSON DE FREITAS QUEIROZ 
Diretdr Técnico - CAEEB 

l 'AAAIÍSLUO ÍCl lU0<ô^4-~? 



MINISTKHIO DO MTRMOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - F U N A I 
Qab lno te d o P r e s i d e n t e 

?ú\}.(R;ff^ÍM 

ANEXO AO CONVENTO Ú I f/8Q 

FUNAI/CHES F/CAEEB 

ÃREA INDÍGENA GUAJAJARA 

I - Obras e Aquisições através da CAEEB: 

a) Projeto e Construção de cinco (5) Açudes; 

b) Perfuração de seis (6) Poços Artesianos; 

c) Projeto e Construção de seis (6) Escolas; 

d) Projeto e Construção de cinco (5) Enferma 
rias; 

e) Projeto e Construção de cinco (5) Casas 
de Farinha; 

f) Projeto e Construção de dois (2) Galpões 
para Máquinas; 

g) Aquisição de dois (2) Tratores com os im 
plementos agrícolas e acessórios pertinen 
tes. 

(Em C r $ 1 , 0 0 ) 

I I -

RECURSOS PARA OBRAS E AQUISIÇÕES CSUBTOTAL I ) 

P r o j e t o de D s s e n v o l v i m e n t o C o m u n i t á r i o , a c a r 
go d a FUNA-L ; 

4 0 . 6 6 0 . 0 0 0 

E l a b o r a ç ã o e I m p l e m e n t a ç ã o p e l a FUNAI, c o n 
f o r m e C l á u s u l a Q u a r t a , S u b i t e m I I , A l í n e a " e " 
d o C o n v ê n i o . 

RECURSOS PARA PROJETO DE DESENVOLVIMENTO CO 
MUNITÃRIO (SUBTOTAL I I ) 

SOMA SUBTOTAL I + SUBTOTAL I I 

RESERVA TÉCNICA (10%) III 

IV - VALOR TOTAL DOS RECURSOS 

(Cinqüenta e um milhões, trezentos e vinte e 
seis mil cruzeiros) 

Mod. 115 

Lhh/M 

6 

46 

4 

000 

. 660 

. 6 6 6 

.000 

ooo 

. 0 0 0 

5 1 . 3 2 6 . 0 0 0 

J0k 
JZL 
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Exmo. Sr. Secretario Geral 

Encaminho a V.Exa.estc processo, comunicando o que 

segue: 

f "r 

1) - 0 Abaixo Assinado enviado ao Exmo.Sr. Ministro do Interior, foi 

encaminhado pela Presidência da FUNAI ã sua Procuradoria OurTdj^ 

ca, cujo parecer, de fls. 11 a 21, determinou a demissão dos 21 

(vinte e um) assinantes, por justa causa, com base no Artigo 482 

da CLT, letra h\ 

2) - 0 processo foi então encaminhado ao Departamento Geral de Adnirtls 

tração da FUNAI, fls.22, para elaboração das portarias de dernU 

são, que foram emitidas em 01.07.80; 

3) * Quanto aos itens do Abaixo Assinado, em número de 19 (dezenove), 

as suas respectivas respostas,dadas por esta Fundação , constam 

ãs fls. 23 a 81. 

Brasília, 07 de julho de 1980 

r 

I a i • i a , u 

0A0 CARLOS NOBRE DA VEIGA 
Presidente 

T, 
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Carta ao Ministro ao Interior 

Senhor Ministro, 

0 indigenismo "brasileiro tem um compromisso • 

histórico com a sobrevivência fisica e sócio-cultural dcc povos 

indígenas. Este compromisso, que remonta à tradição humanista de 

Rondon, está explicito na legislação vigente, fundamentalmente na 

Constituição Brasileira, no r.statuto do índio e na Convenção de Ge. 

nebra. 

Cabe assim ao estado, ao Governo e à Ração 

brasileiros, a responsabilidade pela tutela - assistência e prote

ção - dos grupos indígenas, através da iemarcaçSo e manutenção de 

suas terras, do respeito à sua diversidade sócio-cultural o de to

dos cs meios e medidas outras que impeçam seu extermínio físico. 

A legislação prevê o controle à cobiça desen

freada das frentes de expansão nacional - agropecuárias, mincrado-

ras e extrativistas - sobre as terras e as riquezas existentes em 

áreas indígenas. 

Trata-se, portanto, de uma tradição humanis

ta., marc--3!? ceio nrofunrio respeito à pluralidade étnica da nação 

brasileira, garantindo assim a convivência harmônica e a integra -

"ção controlada e sobretudo simétrica, dos diversos grupos indíge -

nas, dentro da comunhão nacional. 

3 justamente esta tradição, legada pelo Mare

chal F.ondom que esta sendo gravemente desrespeitada pelos atuais 

dirigentes da Fundação Nacional do índio, fato que vem intranquilj, 

zando os indigenistas e a opinião pública nacional e internacional, 

Revelando completo desconhecimento da realidade e do que requer a 

questão indígena, evidenciando dirigentes incapazes de promover a 

defesa dos direitos dos povos indígenas do país, desrespeitando o 

espírito das leis. 

Entre outros, descaçamos os seguintes fatos 

demonstrativos desta evidencia: 

1- C protocolo de cooperação celebrado entre c 

Ministério do Interior e o Governo do Estado 

do Rio Grande do Sul, b+w come o Convênio as

sinado pela FURAI, cou a anuência desse Minis. 

tério, e o Governo do Rio Grande do Sul, atra 

ves da Secretaria de Trabalhe e Ação Cocial,' 

ferem os interesses e direito.,, Ia:? pcpulaçB^s 

Kaíngang e Guarani, visto que a FTCIAI desça -
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racteríza-sc da condição de ógao federal,' cem 
petente para exercer a tutela, e passa a mero 
colaborador de trabalho que, por dever está -
tuído, lhe cabe; 

2- os seguidos enes de repressão policial e ame a, 
ças de vive. vor. aos índios, pelo presidente ' 
do ógão tutelar, Coronel João Carlos Nobre da 
Veiga, CGEO se tornou público no caso das re
centes negociações em Brasília, com delegaçõ
es Xavante (MT), e ApurinS (AM), contrariando 
o Art. 59 da Lei ó.GCl; 

3- â ocupação militar do Posto Indígena Boca do 
Acre - AM, por tropas da PM e do Exército, na 
tentativa unilateral de reprimir anseios da 
comunidade ApurinS daquele Posto, de requere
rem a ampliação de sua reserva, numa intarpre. 
tação falsa e tendenciosa do Art. 20, § 16, £ 
tem C da Lei 6.CC1. 

h- a manutenção do arrendamento d as terras Sadi- ! 

véu (MS), ferindo o disposto no Art. 2U da 
Lei 6.001; 

5- o descaso da agencia tutelar em relação aos 

crimes ocorridos contra os Kaingang de Nonoai 
(HS); Mangueiritiha (PR); os remanescentes Xa-
vante de Carretfio (GO), os_Gua3a3ara de Barra 
do Corda (KA), os Tikuna do SolimSes (AM), os 
ApurinS de Lábrea (AM) e os Pankararé do Bre
jo do Burgo (BA); 

6- a declaração, em documento firmado pelo Coro
nel Amaro Barbetas Peneira, delegado da 9a 

BR/FT3NAI, ãe Qut5 t( ••• a missSo da FCHAI não é 
somente resolver problemas indígenas; mas tajjj 
bem evitar grandes prejuízos a terceiros", le. 
siva aos direitos dos tutelados, conforme se 
verifica no Art. 62 da Lei 6.0C1; 

7- o não reconhecimento aos líambiquara (MT), dos 

direitos de demarcação, garantido tanto pela 
Constituição como pelo Estatuto do índio, no 
momento em que a ER-36íf provocará a não viabi. 
lização das propostas de reserva,.que assegure 
um mínimo de território contínuo, necessário' 
a sobrevivência do grupo; 

8- a construção da rodovia entre Mauós (AM) e 
Itaituba (PA), que cortará a reserva dos índl. 



os Sateré, em demarcação, sem çue tenha havj, 

do o menor acompanhamento legal* Snçuanto a 

população das cidades de Maués e Itaituba • 

reune-se em torno de nuas realizações socia

is, a comunidade indígena Sateré é proibida' 

de discutir o problema, cuc diretamente a áfjj 

ta; 

a construção ds barragens que devastarão tej; 

ritórios reconhecidamente indígenas, efetua

das sem çue a FUNAI tenha tomado atitude pa

ra defender cs interesses des índios c de s,u 

as terras. As barragens de Ibirama, Tucurui, 

Ealbina c- Complexo Xingu, afetarão as berras, 

o habitat e todo o território histórico dos 

grupos Xokleng/Kaingang/Guarani (região sul); 

Vaimiri-Atrcari (AM/BR); Assurini, Araweté,' 

Kararaô, Parakana*, Arara e Kaiapó (PA), 

a falta de cumprimento do Art. 65 da Lei 6». 

001, çue se refere â demarcação das terras ' 

indígenas ainda não demarcadas. 

o. Q.lsjjxxCttuCj.<ã ~u OagaQ D U V V X U Í eu A S — --ju.v» ' 

aos Cuajá (HA), grupo ameaçado de extinção JL 

minente, dado çue é obrigado a perarabular d,g 

sorientado pela invasão de seu território, ' 

vitima çue foi de envenamento e outras amea 

ças, Eessalte-se a existência de relatórios' 

e pareceres alertando a atual administração' 

para a necessidade de medidas urgentes; 

o não cumprimento das obrigações assistenci-

ais tutelares pela FUMAI, aos grupos Katuki-

na (AC), Jaminava (AC), Kampa (AC), Apurinfi' 

(j*H), «Tamanadi (Atl), Caxararí (RO); Guaté ' 

(MS), Pancararé (Tlaso da Catárina-BA), Guará, 

ni (Parelheiros-SP), Poianava (AC), fazendo 

com çue seringalistas, regatôes, comerciar -

tos, fazendeiros e outros empresários rurais, 

decidam sobre o destino d&çueles Povos; o 

çue por Lei é obrigação da FUMAI; 

a existência de Postos * Parques Indígenas ' 

criados e nao ativados (Parque Indígena Tumu, 

cumaçue-PAj TI Alto Purus-AC; 2nvira-/C c PI 

Pio Braneo-Ajudancia do Guajará Mirim-PC), ' 

com pessoal lotado nos mesmos, desprovidos ' 

de qualquer infra-estrutura, não permitindo' 
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que os povos indígenas dessas áreas tenham as 

mínimas condições de serem realmente atendi -

dos por çueni de direito, contrariando o Art. 

72, § 22 da Lei 6.001; 

as acusações feitas pelo atual Presidente da 

PUKAI", às gestões anteriores, em relação a 

ineficiencias administrativas, caem no vazio, 

na medida em cue tais fatos persistem; 

o paternalismo criminoso qu« vem ocorrendo ' 

junto às comunidades indígenas das reservas ' 

de Parabubure e Pimentel Barbosa, através de 

doações financeiras e de equipamentos a índi

os, visando a divisão política dos Xavante e 

o desprestígio das lideranças tradicionais, ' 

como meie pura a não concretização do aumen

to da reserva de Pimentel Barbosa. Estas medi 

das paternalistas estão sendo desenvolvidas.' 

as custas de dinheiro público e não obedecem1 

a nenhum planejamento, prejudicando outras co 

munidades indígenas, que deixam de ser assis

tidas em consecuência desta malversação de 

verbas, contrariando o Art, 2fi, itens II, III, 

IV, V, VI, VII, VIII, IX e X da Lei 6.C01; 

a decisão da direção da FUNAI de que índios ' 

estudantes, bolsistas em Brasília, devem re

tornar par., perto de suas aldeias, ferindo os 

dispositivos legais e tentando descaracterizar 

o trabalho de organização da União das TTações 

Indígenas - UNIIQ; 

a atitude dos atuais dirigentes da FülTAÍ de 

admoestar servidores do órgão, na presença de 

fazendeiros e empresários ocupantes de ársas 

indígenas, por defenderem os direitos dos ín

dios nes termos estatuídos em Lei; 

as acusações dos atuais dirigentes da FüKAI, 

referentes aos "fantasmas ideológicos", entre 

os indigenistas do órgão que causam estranhe

za, pois nossas vozes são uníssonas pelo cum

primento d a legislação, prestando-se tais aeju 

sações somente ao desgaste de um trabalho de 

tão sabidas dificuldades, cujos reflexos reca. 

em sobre as comunidades indígenas, que tendem 

a ser assistidas por pessoas destituídas do 

preparo necessário â esta função; 
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19„ devido a sua extrema complexidade, o trabalho Sfi 
* ' i/\J 

indlgenista recuer pessoas capacitadas. Critj, 

cas ideológicas a indigenistas que dedicam ' 

nSo apenas seu tempo funcionai, conforme o ro 

gime trabalhista instituído, mas suas vidas, 

tendo inclusive sido preparados pela própria 

FUHAI para a função, fazem crer em desinteres

se dos seus dirigentes por uma assistência sé

ria e coerente, já que isto está levando a dje 

missões de servidores altamente qualificados* 

As críticas a ideologia indigenista, a qual 6 

fruto da história do indigenismo oficiai do 

pais, levarão a uma burocratizaçSo do traba -

lho assistência!. Isto contraria nosso desejo 

de permanecer nos quadros da FüUAI, única via 

possível de levar-mos a contento um trabalho 

indigenista coerente, respaldado e legal, e 

que nos está sendo negado, num desrespeito â 

nossa condição de profissionais preparados e 

de indigenistas ideologicamente representan -

tes da responsabilidade da sociedade nacional, 

perante as comunidades indígenas. 

Considerando que o interesse nacional requer 

competência no trato da questão indígena, pressupondo integração ' 

em lugar de conflito, no relacionamento do órgão tutelar com índi

os e indigenistas, e dada a gravidade dos fatos denunciados neste 

documento, os quais poderão ser facilmente comprovados, reivindica 

mos: 

1 . uma FCNAI d i r ig ida e administrada por ho
mens públicos de comprovada, postura e expe 
r i ênc i a ind igen i s t a . 

2 . a re integração dos servidores demitidos ou 
forçados a se demitir da FDNAI, a saber: ' 
José Por f i r i o Fontenelc de Carvalho (11 a-
nos de t r aba lho ) , Cdenir Pinto de Oliveira 

0-2 anos) , Zvangelina de Araújo F igue i redo ' 
(11 anos) , José Carlos dos Heis Mei re l l es ' 
F i lho (9 anos) , Ronaldo Lima de Oliveira ' 
(7 anos) , Idevar José Sardinha (9 anos); • 
Fernando Schiavini de Castro (3 anos) , ' 
Francisco de Campo Figueiredo (S anos) , Ju. 
rema de Figueiredo (8 anos), Rafael José ' 
de Menezes Bastos (6 anos) , Cláudio dos 
Santos Homero (5 anos) Ctac i l io de Almeida 
Júnior (5 anos) , Antônio Luís E a t i s t s de 
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Macedo (*f anos), Marta Maria Lopes (3 anos), 

Helena Biasi Miranda (3 anos), Osvaldo üid 

Nunes (2 anos), Paulo Miranda (2 anos), Wag 

ner Joaquim Mendonça (1 ano); 

3. o cumprimento da legislação vigente sobre o 

indio brasileiro; 

h, a apuração dos fatos nos termos da Lei. Roga. 

nos a inclusão de indigenistas de coir.provada 

competência e ilibada reputação na referida' 

apuração. 

Na expectativa de Vossas providencias, subscrc 
-irn^n r<r,<- ^ t » p n ' n e a i n » n f « r a l a C T H "PT) JTC "RTf SRTT.TüTPâ HR T í P , i r r m T T C ; r n ç 

c/c p/ fen. Luis Viana Filho, Presidente do Congresso Nacional; 

Dep. Flávio Marcilio, Presidente da Câmara dos Deputados e 

£rs. Membros do Conselho Indigenista da 7TJNAI 
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P/sbLO RUI tj>A SILVA RANGfcL 

Ã FUNAI, 

. para os fins convenientes-

. chamo atetnção, para as medidas cabi 
veis, que o documento anexo, ao que pare 
ce, foi firmado inclusive por funciona 
rios dessa Fundação. 

S A *UNM—,.*« 

*zm 
âf.r. 

JOSÉ FRANCISCO StRRA GUIMARÃES 
(f t t i t de Gai)inot« do Socrstirlo Geral 
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MINISTIÍIHO DO INTnr.lOU 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - F U N A I 
Gabinete do Presidente 

Brasília, 25 de junho de 1980 

Senhor Superintendente Administrativo: 

fi* 

Face a urgência da solicitação de V.Sa., no sentido de tomarmos conhe

cimento do documento anexo, emitindo parecer sobre suas varias implicações, não nos 

parece possível, sem cauteloso exame da matéria, ã luz dos vários dispositivos le

gais, emitir em poucos minutos o almejado Parecer, de modo a, com segurança, apre

sentarmos conclusões. 

Entretanto, no desejo de colaborar com a Administração, apresento as 

considerações seguintes: 

1 - Ao que parece, a chamada Sociedade Brasileira de Indigenismo não 

tem existência legal, não havendo, assim, razão para que a FUNAI lhe responda a re

ferida carta ou lhe preste quaisquer informações; 

2 - Poderá, entretanto, se assim entender a Presidência, desde que o 

documento venha a público, prestar os esclarecimentos que julgar oportunos, através 

dos órgãos de Imprensa, objetivando esclarecer a opinião pública; 

3 - Recomendável nos parece, sejam prestados, inicialmente, esses es

clarecimentos as autoridades a quem foram encaminhados o documento e respectivas có

pias; 

4 - Quanto as implicações de ordem criminal em decorrência da expedi

ção da carta anexa, firmada por alegados integrantes da "Sociedade Brasileira de In

digenismo" que também são, em sua grande maioria, servidores desta FUNDAÇÃO, enten

demos que o assunto merece um cauteloso exame e conseqüente parecer do Senhor Procu

rador Geral, conhecedor profundo da matéria e que poderá oferecer uma mais segura 

orientação. 

E o que nos cabe dizer nestes poucos min.ut^ que nos foram concedidos. 

Atenciosamente, 

Komildo Catoal 
Assistente do Procurador Gewl 

FUNAI 

MOCf, 1!0 
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MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 

F U N A 

$ . 
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MINISTKKIO 0 0 INTRHIOK 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO (NDIO - F U N A I 
Gabinete do Presidente 

PARECER N9 079 /PJ/80 

Senhor Presidente, 

Encaminha V.Exa., a esta Procuradoria Jurídica, para exa

me e pronunciamento, a "CARTA AO MINISTRO DO INTERIOR", com data de 

16 do mês corrente, assinada por vinte e um (21) servidores desta Fun

dação, alguns dos quais, ocupantes de cargos de confiança, e enviada 

ao Exmo. Senhor Ministro de Estado do Interior, em nome da SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE INDIGENISTAS, com cópias distribuídas au Exmo. Senhor 

Presidente do Congresso Nacional, ao Exmo. Senhor Presidente da Câma

ra dos Deputados, e aos Membros do Conselho Indigenista da FUNAI. 

A carta em exame, apresenta um elenco de acusações aos 

dirigentes atuais desta Fundação, entre as quais: 

a) grave desrespeito dos dirigentes da FUNAI aos princí

pios da política indigenista, ã luz da tradição e dos 

ensinamentos do Marechal Rondon; 

b) desrespeito ã legislação indigenista vigente — ESTA

TUTO DO ÍNDIO, CONVENÇÃO DE GENEBRA N9 107 e Consti

tuição Federal — para citar o fundamental da legis

lação vigente; 

c) má aplicação de dinheiros públicos (doações financei

ras e de equipamentos, sem nenhum planejamento). 

Esta Procuradoria Jurídica, consultada por essa Presidên

cia, sobre a consistênciateigal da Sociedade Brasileira de Indigenis-

tas, emitiu o Parecer n9 58/PJ/80 (doe. n9 1 - anexo), que concluiu 

pela "incompatibilidade do servidor da FUNAI integrar a SOCIEDADE em 

comento, por ferir os princípios basilares da doutrina trabalhista, e 

Mod. 110 

http://PJU.0fy.13i/tt1


MINISTfiKlO DO INTRRIOK 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - F U N A l 
Gabinete do Presidente 

da própria legislação social que rege as relações de trabalho". 

Para chegar a essa conclusão, alinhamos: 

I - A criação da SBI, por servidores da própria FUNAI, 

para pressionar a Fundação a que servem; 

II - Conflito de situações, gerado pelo fato dos fundado

res da Sociedade, dos seus membros e dirigentes se

rem, a um só tempo, assalariados da FUNAI e seus cri 

ticos, seus julgadores; 

III - A infração dos membros e dirigentes da SBI — ser

vidores da FUNAI — ao princípio da subordinação em-

pregatlcia, decorrente da relação de trabalho, con

sagrada pela Consoliaação das Leis do Trabalho; 

IV - A condição de empregados da FUNAI, dos membros e di

rigentes da SBI, definida no art. 39 da CLT, que os 

coloca sob a dependência do empregador; 

V - A impossibilidade legal da existência da SBI, como 

entidade sindical, em face de serem os servidores da 

FUNAI filiados, por decisão da Justiça do Trabalho ã 

SENALBA - Sindicato dos Empregados em Entidades Cul

turais, Recreativas, de Assistência Social, de Orien

tação e Formação Profissional. 

O Parecer referido foi aprovado por V.Exa., e essa PresjL 

dência encaminhou aos dirigentes da SBI, o OFlCIO N9 179/PRES, em 27 

de maio p.passado, enviando cópia do nosso pronunciamento, e afirman

do a inviabilidade da aprovação e aceitação dos Estatutos da SOCIEDA

DE, tal como se encontram redigidos, por conflitar-se com a filosofia 

da Fundação, e com a relação de emprego (doe. n9 2 - anexo). 

Acresça-se, por fim, que a SOCIEDADE BRASILEIRA DE INDI-

GENISTAS não tem existência legal, ex-vi da Informação n9 219/PJ/80 , 

do Assistente desta Procuradoria Jurídica (doe. n9 3 - anexo), vez 

que, de acordo com pesquisas nos Cartórios de Registros de Pessoa Ju

rídica desta Capital, não existe o competente registro da SBI, nem 

mesmo, pedido de registro. 

Insistem, portanto, os servidores signatários da CARTA AO 

MINISTRO DO'INTERIOR, na insubordinação, na indisciplina perante o seu 

empregador, valendo-se de uma Entidade em formação. 

Mod. 116 

PJV.(Rfp.m/tt4 

02. 



tm^tJ 
pJti.o^JlJ/Ml^ 

• . . . . . • . - . . , . 1 . . . , . . . 

Ml*I8TÉKI0 IK> INTFKIOH 

FUNDAÇÃO NACIONAL D O ÍNDIO • F U N A I 
Oablrmte do Pr»«<d»nt« 

&4 

03, 

Apenas, "ad argumentandum", ainda que a SBI estivesse le

galmente registrada no Cartório competente, de acordo com a Lei» não 

se caracterizando ela como Entidade Sindical, o que implicaria, tam

bém, no registro e reconhecimento pelos Ministérios do Trabalho e da 

Previdência e Assistência Social; mesmo satisfeitas todas exigências, 

não seria de se reconhecer o direito dca seus membros e dirigentes, to

dos servidores da FUNAI, de agredirem e acusarem intempestivamente os 

seus dirigentes, com o objetivo de expô-los à execração pública. 

As acusações contidas na CARTA, enviada ao Ministério do 

Interior, ao qual está vinculada a FUNAI, com distribuição de cópias 

a autoridades que, embora legalmente constituídas, estão alheias à 

problemática enfocada, se constituem indisciplina e insubordinação dos 

empregados que a subscrevem à luz do art. 482, letra H, da Consolida

ção das Leis Trabalhistas. 

Se o empregado verifica algo de errado no órgão em que 

trabalha, ou se considera erros, atos praticados pelo seu empregador, 

incumbe**lhc c dever de lealdade e disciplina, apresentar as boas cri

ticas e as suas razões ao seu patrão. 

Somente, entendemos nós, não obtendo guarida a critica ou 

a reivindicação direta, explicar-se-ia a busca de outros recursos ca

pazes de se fazerem ouvir as suas aspirações. 

Não foi esse o procedimento adotado pelos signatários do 

documento* 

Preferiram eles dirigir-se, diretamente ao Ministro de Es 

tado, numa inversão dos princípios da competência. 

Aos dirigentes da FUNAI não enviaram nenhuma cópia, não 

deram oportunidade de tomar conhecimento das acusações infundadas e 

inconseqüentes, que lhes faziam, ao abrigo de uma Entidade que não 

existe legalmente. 

Entendemos que, por lealdade ao empregador e por obediên

cia ao vinculo de subordinação hierárquica, de que fala o tratadista 

Mozart V. Russomano, a CARTA deveria ser enviada através da Adminis

tração Central da Fundação a que servem. 

Os termos da CARTA, e o constrangimento dos seus signatá

rios de permanecerem nos quadros da FUNAI, manifestamente expresso âs 

fls. 5* estabelece a total incompatibilidade entre empregado e empre-

M o d »»e 

» > 
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MINISTI5M0 HO MTKKKM 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO • F U N A I 
Gabinete do Presidente 

04. 

gador, pelo que, concluimos opinando pela dispensa dos vinte e um 

(21) servidores que assinam o documento em exame, com fulcro no art. 

482, letra H da Consolidação das Leis do Trabalho, que define a JUSTA 

CAUSA. 

É o nosso parecer, sub censura. 

Brasília, 26 de junho de 1980 

AFONSO AUGUS50 DE MORAIS 
Procurador Geral 

Mod flO 
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K«iNISTERIO DO iNrCfilOH 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
• GABiNETE DO PRESIDENTE 

PARECER N? 5 8 /PJ/60 
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Senhor Presidente: 

Consultou V.Exa., a esta Procuradoria Jurídica, sobre a 
consistência legal da SOCIEDADE BRASILEIRA DE INDIGENISTAS, constituída 

por servidores desta Fundação. 

.0 art.'l53, parágrafo 28, da Constituição Federal as-
•síí̂ urd %. liberdade de associação para fins licito*", p fjtm "nenhuma 
"associação poderá ser dissolvida senão em virtude de decisão judicial". 

ft luz,, portanto, do mandamento constitucional, os funda
dores da novel Sociedade, como cidadãos, como pessoas físicas, no uso 
pleno da sua capacidade civil, estão no exercício de um direito, ao se 

. reunirem em associação. ... 

. Do exame do Estatuto da SBI, no entanto, verifica-se a 
exigência de que "o número de associados não funcionários do órgão 
oficial 'de assistência ao índio não poderá exceder a 1/5 (um quinto) do 
total de associados funcionários do Órgão oficial que não trabalham em 
Srea, também não deverá exceder a 1/5 (um quinto) do total de associa
dos, sendo que os 3/5 (três quintos) restantes deverão ser do pessoal 
funcionário do órgão oficial que atua em área". 

Da leitura, portanto, do art. 59 dos Estatutos da Socie
dade, que acabamos de transcrever, conclui-se que três quintos (3/5) 
dos seus associados, serão constituídos de servidores da FUNAI. 

* , Do paralelo entre os arts'. 59 e 29 dos Estatutos, veri-
fica-se que servidores da própria FUNAI se constituem em Sociedade, pa
ra pressionar a Fundação a que servem. 
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Senão vedamos: 

Entre as FINALIDADES DA SBI, de que trata o «ri. 29, do 

Capitulo II, dos Estatutos, contem: 

"b) representar junto ao Órgão assistência! 

aos índios, os indigenistas, pedindo apre

sentar sugestões e pedidos de ordem traba-

:> Ihista e social; 

c) representar os associados perante as auto

ridades administrativas e judiciais na de

fesa de seus interesses individuais e co-
letivos; 

e) defender a obrigatoriedade de formação in-

• ' • • digenista como pre-requisito para todos os 

«• que trabalham em órgão ou não de assistèn-

. • •• cia o.n índio e-.de pessoas que, direta ou 

. . indiretamente, atuarem junto a comunicados 

' . indígenas; 

. ' S) coiiibater a atuação de pessoal, funcionários 

ào órgão assistencial ou não, que atente 

contra os interesses das Comunidades Indí

genas." 
* 

0 manifesto que lançou a Sociedade, dã noticia que os 

indigenistas — servidores da própria FUNAI — reiívindicam partici

pação nas decisões que envolvem os'interesses das comunidades indíge

nas, e criticam as "soluções dúbias até então apresentadas com relação 

ao cumprimento do ESTATUTO DO ÍNDIO e leis correlatas", pela Fundação. 

A Diretoria da SBI e formada, exclusivamente, por servi

dores dos quadros da FUNAI. 

Isto posto, entendemos que ha um conflito de situações 

— os fundadores da Sociedade, os seus dirigentes são, a um só tempo, 

assalariados'da FUNAI e seus críticos, seus julgadores. 

Esse conflito, nos parece inaceitável, por infringir o 

principio da subordinação empregatícia decorrente da relação de traba-



c 

—• fJÜ.O*;p.)plf)M 
... ... . . . Í 

• - . . X 

MINISTÉRIO DO INTERIOR • ' • .& 

FUNDACAC NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI \ v \ 03. 
OADINETE DO-PRESIDENTE * 

lho consagrada pela Consolidação das Leis de Trabalho. 

A FUMAI tem os seus Estatutos, que lhe dão as suas atri

buições, que definem os seus deveres, e dos seus servidores, incluindo 

os dirigentes da Instituição. • 
• • . . 

A existência de vr.a Sociedade, constituída de servidores 

da FUNAI, para sobre ela exercerem fiscalização e pressões de toda or-

• dem, se-nos afigura urna inversão de posições de todo incompatível. 

E de se considerar que ja existem Entidades várias, como' 

CIHI, ANAI, Comissão de Justiça e Paz, Comissão Prõ-Tndiotí todas elas 

• dedicadas a causa indigenista. * 

Parece-nos, assim, inadmissível e até ilegal, que surja 

dentro da própria FUNAI uma Entidade paralela, formada de servidores 

seus, por eles dirigida, para pressionar a Fundação, e tentar partilhar 

da sua administração, o que não esta previsto na legislação vigente. 

' ', . . . . . I 
. ' • ... • 0 ÒÍ t. 3° da CLT, define o emp^ege^c como "t̂ ífá pessoa 

•física que presta serviço de natureza não eventual a empregador, sob a 

dependência deste e mediante talário". 

A SBI, não admite, no manifesto, a perda de sua "autono

mia" e da sua "posição crítica", ao se propor a participar de decisões 

• no tocante a problemática indigenista. 

• 0 choque torna-se evidente, na relação de emprego entre 

os integrantes da Sociedade e a empregadora — a FUNAI — comprome

tendo a dependência do empregado sob o empx%egaâor. 

; Não se tratando de entidade sindical, o princípio da su

bordinação do empregado ao empregador hã que ser respeitada. 

A FUNAI, por imposição da Justiça do Trabalho foi enqua

drada no Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais, Recreativas, 

de Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional - SEVALBA. 

Todos os seus servidores, portanto, já são inscritos compulsoriamente 

nesse órgão sindical. 
* ' 

Se a SBI se propõe tratar dé política indigenista, jã 

existe a FUNAI, instituída pelo Poder Público, com essa finalidade. 

Na estrutura administrativa, inclusive, da FUNAI, se in

sere 0 Conselho Indigenista, Órgão colegiado de aconselhamento cientí-
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fico e cultural do Presidente da Fundação, que tem por finalidade "zelar 
i ,t <| • .)' i ti• : < „ 

pelo cumprimento da legislação relativa a proteção e assistência ao ín-
r»i i . í i ; i •; ' ' . ' , 

dio e comunidades indígenas", "ex-vi" do art. 10, do novo Estatuto da 
f : I I < 

FUNAI, aprovado pelo Decreto n9 84.638, de 16.de abril p. passado. 
r v | ' • : l i.i •. y 

•Os membros do Conselho Indigenista, de acordo com o art . 
11/do novo Estatuto idevenser "pessoas de comprovado conhecimento da 

I _ .• ' •' • !il | I I ' ' 

problemática indigenista".1 

! . i M M i |J I; 

A política indigenista, como se ve esta bastante prote-

gida, nos pareceíido injustificável, e ate extemporânea o que servidores 

C\ própria FUNAI se arvorem em seus defensores e fiscais. •••• 

propr 

0 nosso parecer é" no sentido da incompatibilidade do 
servidor da FUNAI integraria Sociedade em comento, por ferir os*princT-

pios basilares da doutrina trabalhista, e da própria legislação social 

que rege as relações de trabalho. " . 

1 Sc a neva Entidade preten.de atuar coxo órgão de repre-

' sentaçãó dos indigenistas - servidores da FUNAf. — a classe jã esta 

sob'a proteção de um Sindicato, por força de uma decisão judicial. 

• . 'E o nosso parecer. parece, 
Brasília, 06 c|e maio de 1980 

' AFONSO AUGUSTO DE MORAIS 
Procurador Geral 

«í 

. 11 

(i 

I . I . 
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P Prezado Senhor: 

Ao receber de V. Sa. o manifesto que comunica a fundação da Sociedade 

Brasileira de Indigenistas e os Estatutos da rmtidaar, os encaminhei a Procura 

doria Jurídica desta Fundação, para análise e parecer. 

0 Sr. Procurador Geral emitiu o parecer n 9 58/PJ-80, sobre a matéria, 

quo aprovei, e cuja cópia passo as suas mãos. 

Os Estatutos aa SB1, tal como se encontram redigida c tiprovau>.-j yt-la 

Assembléia Geral, inviabilizam a nossa aprovação e aceitação, por conflitar-se 

com a filosofia desta Fundação, e com a relação de emprego, conforme expek; o pa 

recer do Sr. Procurador Geral. 

^ Não pretendo, contudo, impedir a constituição de uma Sociedade repre 

sentativa dos indigenistas. •'••'• 

í 
s 

li 

li 

• 

Encaminhado aos membros da Diretoria da SBIr 

JOSÉ PORFIRIO FONTENELE DE CARVALID 

ODENIR PINTO DE OLIVEIRA 

CLÁUDIO DOS SANTOS ROMÈRO 

CELIO HORST 

OTAClLIO DE ALMEIDA JÚNIOR ' .- . •• 

FRANCISCO DE ASSIS 

r. 
; 

v 

':' 

1 
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Não e esse o meu propósito, até porque a Constituição Federal assegu 

ra o direito de associação. 

Desejo, entretanto, que se observe a legislação vigente e os princí 

pios que regem a política indigenista, à cargo dá FUNAI. 

Desse modo, coloco à disposição dos indigenistas da Fundação, a no£ 

sa Procuradoria Jurídica, que poderá elaborar uma minuta de Estatuto, capaz de 

conciliar os propósitos daqueles que idealizaram a constituição da SBI, e os 

princípios que orientam a atuação da FUNAI, como órgão tutelar do índio. 

Nco posso, portanto, aceitar a Sociedade Brasileira de Indigenistas , 

como esta se estruturando, por ferir a autonomia da Instituição que prendo e 

da qual não me é dado transigir. *** • 

Espero uma resposta dos responsáveis pela SBI, para que esta PresjL 

dência possa posicionar-se e adotar as medidas administrativas pertinentes. 

... Ê c cnLend.imr.nto dc~tr» TTr.?ii?-<ciz< '.""." . 
I 

• ' 

JOÃO CAkLOS NOBRE DA VEIGA 

Presidente 

* i 

Med.00 

- * 
J 
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INFORMAÇÃO N9 <?/f</PJ/80 

Ref.: Registro do Estatuto 

da Sociedade Brasileira de 

Indigenismo 

Senhor Procurador Geral: 

Em atenção ao pedido verbal de V.Sa..tenho a in 

formar-lhe que verificando nos Cartórios de Registro de Pessoa 

Jurídica dessa Capital não fo i encontrado registro da Sociedade 

Brasileira de Indigenismo. Outrossim, informaram os Cartórios 

que não tinha^prctocoladc nenhum pedido desta natureza por par

te da referida sociedade. 

E o que tenho para informar. 

Brasí l ia , 26 de junho de 1980 

JoAQÜJftL/ülA I RAJ^flfSAOUj 
x- A f i a » H " pwnn.mafinr Gora] 

Mod. 110 

1 
I 



N\}.Q\p.m/m 

MINISTÉRIO OO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 
F U N A I 

£*•*.••*..- - - ^ /̂ r. T^ 

Senhor Presidente 

Cumprindo despacho de V.Sa., foram elabora

das as Portarias de rescisão contratual dos 21 servî  

dores desta Fundação, as quais encaminho para assina 

tura dessa Presidência. 

Em, 27.06.80 

K/^-^^U^J 

LUIZ CARLOS CORREIA 

Diretor DGA 

LCC/cmap. 

•»»i» .r* 

ú • 

-~,+**m+4<-..V.1)m„m,ft 
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8 - N A C I O N A L Brasília, sexta-feira. 29 de agosto de 1980 

índios recebem 
mais apoio dos 
bispos do país 

"A Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil quer assumir 
mais a questão da preservação 
tias letras indígenas, porque o 
desaparecimento dos índio> tem 
sido crescente, pela cobiça de 
suas tetras". Essa informação foi 
ontem prestada por Dom 
Cláudio Hunimes. em nome do 
conselho permanente da CNBB. 
reunido em Brasília, ao anunciar 
a realização de uma reunião de 
todos os bipos e prelados em 
cujas dioceses existam índios, o 
que exclui apenas dois estados. 
Rio Grande do Norte e Piauí, 
mesmo assim com a conside
ração de muitos indigenistas de 
que neles também é possível a 
existência de populações indí
genas a serem descobertas em 
pesquisa científica. A reunião 
será coordenada pela CNBB e 
pelo Conselho Indigenista Mis
sionário, que é seu organismo 
anexo, não tendo ainda data 
marcada para sua realização. 
que deverá ser ainda este ano. 

Ao ser indagado sobre se a 
reunião incluirá o caso dos mis
sionários salesianos que atuam 
junto aos povos indígenas do alto 
Rio Negro, no Amazonas, de
nunciados ao Tribunal Bertrand 
Russel pelo escritor amazonense 
Márcio Souza por sua ação des
ça racterizadora. considerada 
genocida. Dom Cláudio Hummes 
respondeu que a reunião tratará 
"não só de evangelização, mas 
também de uma questão que vai 
se configurando numa forma de 
extermínio". 

RENOVAÇÃO 

"Com o desenvolvimento da 
Antropologia • e Missiologia 
(atuação dos missionários)" - ex
plicou Dom Cláudio Hummes -
"há uma necessidade evidente de 

renovação. O Cinii, como órgão 
da CNBB, pode ajudar muito os 
missionários na descoberta de 
novos caminhos na evangeli
zação dos povos indígenas. Es
pera-se desta reunião uma 
coesão muito forte entre as 
dioceses e o Cimi". 

Sobre a atuação dos sale
sianos. o administrador apos
tólico de Manaus, falando tam
bém como porta-voz da Igreja 
Católica, disse que "estão aber
tos ao diálogo e a questão fun
damental é chamar a atenção da 
nação para um crime pelo qual 
todos somos responsáveis". A 
denúncia de Márcio Souza foi 
acolhida pelo Tribunal Bertrand 
Russel. que no próximo mês 
julgará "os crimes contra os ín
dios nas Américas". 

Até pouco tempo eram no
tórias as divergências de atuação, 
junto às populações indígenas, 
entre o Cimi e os salesianos. Na 
reunião anunciada por Dom 
Cláudio Hummes e Dom Milton 
Corrêa essas divergências de
verão ser sanadas, chegando-se à 
uma forma comum de atuação 
da Igreja Católica em relação aos 
povos indígenas de todo o país. 

DIREITOS 

O senador Humberto Lucena 
(PMDB-PB). apresentou ontem 
projeto que. ao revogar o artigo 
566 da CLT, dá plenos direitos 
aos servidores públicos a se sin
dicalizarem. 

Entende Lucena que a Cons
tituição assegura direito amplo à 
sindicalização e que, por isso, 
uma lei menor como a CLT não 
pode impedir que certa categoria 
de trabalhadores, "só porque 
tem vínculo com a administração 
pública, não deve associar-se 
profissionalmente'"'. 
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TRECHO INICIAL DO DOCUMENTO 

Antes de percorrer os 19 (dezenove) Ttens do rna 

nifesto de 16 de junho de 30 faz-se necessário comentar duas coloca^ 

ções introdutórias do referido texto. 

Logo em sua primeira frase p manifesto peca por 

falta de visão cultural global ao afirmar: "o indigernsmo brasilej. 

ro tem um compromisso histórico com a sobrevivência física e socio-

cultural dos povos indígenas". Tal colocação fere frontalmente o Eŝ  

tatuto do Índio em dois pontos; a expressão povos indígenas é arnbT 

gua e não ê textual na Lei 6.001; este diploma confere um compromi_s 

so final que e o da integração á comunhão nacional. 

0 Estado brasileiro não pode aceitar a exiscêni 

cia de povos ou nações dentro de seu único estado-nação,cul turalnori 

te integrado, politicamente soberano. Esta primeira colocação è am 

bigua e inaceitável mas reflete uma postura muito comum em certas eŝ  

feras polTtico-1iterárias que pretendem usar as minorias como instru 

mentos de ação internacional; O Brasil não aceita nenhuma colocação 

desse teor. 

A segunda frase invoca a "tradição humanista de 

Rondon". O que importa hoje dizer e que a "tradição" é mantida po 

rém, dadas as razões culturais Óbvias, a "ação" indigenista de hoje 

difere daquela dos tempos do Grande Indianista. Não há porisso meŝ  

mo nenhum desrespeito a tradição de Rondon, o que hã e uma consciein 

cia institucional pragmática e não um romantismo estéril. A doutri_ 

na orientadora da ação indigenista dos tempos de Rondon teve de ce_ 

der lugar a uma doutrina compatível com o grau de conflito cultural 

observado hoje entre Tndios e não-índios. O espirito de Rondon per 

maneceu; o Brasil, entretanto, já não é o mesmo. 

Para completar: a FUNAI tem de ser fiel ao tex. 

to das leis; não cabe ao Órgão tutelar questionar sobre o "espirito 

das leis". 

Mod. HO 
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1 - 0 Ministério do Interior, com interveniencia da FUNAI, assinou PROTO

COLO DE COOPERAÇÃO com o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, para elaboração e 

execução de um PROGRAMA S0CIO-ECON0MICO E CULTURAL DIRIGIDO A AUTO-PRESERVACAO DAS 

POPULAÇÕES INDÍGENAS REMANESCENTES DO RIO GRANDE DO SUL. 

A assinatura desse documento, devidamente analisado pela Procuradoria 

jurídica da Fundação, obedecem, rigorosamente, o art. 29, n9s VII e VIII do ESTATU-
1 TO DO ÍNDIO e art. 89, n9s II e VI do ESTATUTO DA FUNAI, aprovado pelo Decreto n9 

84.638, de 16 de abril p.passado e art. 29, § 39 da Lei n9 5.371, de 05/12/67, que 

instituiu a FUNAI. 

0 PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO prevê PROGRAMA DE APOIO A" AUTO-PRESERVAÇAO 

DAS POPULAÇÕES INDÍGENAS daquele Estada da Federação, o qual devera contemplar, 

RESPEITADOS OS ASPECTOS CULTURAIS PRÓPRIOS; a PAULATINA MELHORIA DAS CONnTÇfíFS S0-

CIO-ECÜNOMICAS DOS SILVlCOLAS da aREA. 

Do mesmo modo, prevê o documento a "PRESERVAÇÃO DAS TERRAS" e o "res

tabelecimento da flora e fauna naturais, buscando repor a paisagem e o meio ambien

te próprios aos silvicolas do Rio Grande do Sul, dentro do enfoque comunitário' au

tentico, em que participe livremente o Tndio. 

Fácil, portanto, concluir-se que ao invés de ferir os interesses e 

direitos das populações indígenas do Rio Grande, inclusive Kaingangs e Guaranis, a 

medida consubstanciada no documento criticado, objetiva, dentro do mais absoluto 

respeito a legislação indigenista, como acabamos de provar, a melhoria das condi

ções sócio-econômicas dos aborígenes daquela Unidade da Federação. 

A FUNAI, de acordo com o documento, no seu item 2, estabelece expres

samente as diretrizes da política indigenista e do seu cumprimento, acorde com o 

art. 19, n9 I, da Lei n9 5.371. 

Inexiste, assim a alegada descaracterização da FUNAI, como õrgão tu

telar do Tndio. 

Ate pelo contrario. 

MOO. tw 
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A FUNAI soma os seus recursos, a sua experiência e os seus princí

pios, 5 colaboração oferecida e aceita do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. 

Trata-se de uma conjugação de estorços qui a FUNAI, não pode dar-se 

ao luxo de recusar, com o fim único de melhorar as condições sõcio-econÔmicas do 

silvTcola, e do mesmo modo como tem celebrado instrumentos idênticos e nunca criti

cados, com Missões Religiosas, Casas de Saúde, Estabelecimentos Educacionais e ou

tras Entidades Públicas e privadas, buscando, sempre, uma melhor assistência ao ín

dio. 

0 Convênio a que se referem os críticos da administração da FUNAI, no 

mesmo item 1, ainda não foi celebrado, encontrando-se em fase de estudos e análi

ses nos setores técnicos da Fundação, mas, concluidos os estudos será também as

sinado para implementar o PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO, para concretizã-lo. 

0 PROTOCOLO assinado e o Convênio a ser celebrado, como ficou demons

trado, obedece, respeita e cumpre o ESTATUTO DO TNDIO e toda a legislação especial 

vigante. 
. . : • • ' • • . i : / • • • ' . . 
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2 - A Administração da FUNAI, de acordo com a LEI, tem o dever de preser

var o patrimônio público e a integridade física dos seus dirigentes e servidores. 

A ordem e o respeito hão de ser zelados e mantidos nas Repartições 

Publicas, e a FUNAI é", a um so tempo, a Casa do índio e um Órgão da administração 

pública. 

0 direito de um termina, onde começa o do outro. 0 respeito devido 

ao Cacique e demais lideres indígenas nas comunidades, aldeias e malocas, pVlos 

brancos, e o mesmo devido pelos aborígenes a nos outros, no exercício das nessas 

funções. 

Os dirigentes da FUNAI, tém o dever de recorrer a autoridade policial 

ou judiciária, competentes para assegurarem os seus direitos e a sua incolumidade 
• _ r • t j _ T . » . . . - . . . I . * . . J l * a 
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siva e ameaçadora. 

A própria imprensa, local e nacional enfatizou o caráter de "invasão" 

da FUNAI pelos índios, e noticiaram as características belicosas dos silvi colas, ao 

se dirigirem aos dirigentes da sua Entidade Representativa. 

Nenhum ato de agressão foi praticado pelos policiais, contra os ín

dios. Nenhuma prisão de índio foi efetuada. 

0 que houve, portanto, foi PREVENÇÃO e não REPRESSÃO POLICIAL, como 

alude a critica contida no item 2, da Carta ao Ministro do Interior. 

Puzercm-se em pratica medidas preventivas e acauteladoras, expres

samente previstas e permitidas pela legislação do Pais. 

• 

MOO. W 
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3 - Era iminente um conflito de conseqüências imprevisíveis, entre colo

nos e índios. Estes últimos ameaçaram invadir e, por conta própria, abrir picadas 

em terras ocupadas pjr posseiros, antes que o Governo, através da FUNAI e outros 

órgãos federais envolvidos na questão, encontrassem uma solução conciliatória. 

A administração da FUNAI, apoiada no art. 19, n9 VII, da Lei n9 

5.371, de 05 de dezembro de 1967, que instituiu a FUNAI, e no art. 19, n9 VIII do 

^Estatuto da Fundação, pediu a presença da Policia Militar para, numa medida preven

tiva e acauteladora, evitar o conflito entre índios e posseiros. 

Era a FUNAI,. exercitando o poder de policia, explicitamente previsto 

na legislação especial ja citada, para proteger a integridade física dos índios e 

para evitar um confronto sangrento entre as partes litigiantes — índios e pos

seiros. 

O art. 20, § 19, item c da Lei nV 6.001 - ESTATUTO DO ÍNDIO - ? im

propriamente invocado pelos autores da Carta ao Ministro do Interior. 

Esse dispositivo fala de intervenção da União em área indigna, que se 

exercita através de decreto do Presidente da República, que detém a competência 

privativa para intervir. 

Tal não aconteceu em Boca do Acre. 

0 dispositivo legal invocado repetimos, foi maldosamente distorcido. 

• '.i 

i 
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4 - A manutenção dos arrendamentos de áreas indígenas, ja existentes, é 

legal. 

E expressamente permitido pelo § 39 do art. 62, do ESTATUTO DO INUIO 

- Lei n9 6.001, de 19/12/73 - que estabelece: 

"Em caráter excepcional e a juTzo exclusivo, 
' do dirigente do órgão de assistência ao Tndio, SERÁ 
PERMITIDA A CONTINUAÇÃO, POR PRAZO RAZOÁVEL,DOS EFEI-

fc TOS DOS CONTRATOS DE ARRENDAMENTO EM VIGOR NA DATA 
| DESTA LEI, desde que a sua extinção acarrete graves 

conseqüências sociais." 

A LEI, por conseguinte, da guarida ã manutenção dos arrendamentos 

existentes, em áreas indígenas. 

A vedação dos dispositivos legais que regem a matéria, diz respeito 

a novos arrendamentos. E essa vedação tem sido respeitada, em toda a sua extensão. 

Mais uma vez, para confundir as próprias autoridades constituidas e a 

opinião pública, os autores do documento citam, dolosamente, o artigo lei que não 

se aplica ao caso denunciado ou criticado. 

O art. 24 da Lei n9 6.001, a que aludem os nossos críticos, diz: 

... "O usufruto assegurado aos índios ou silvT-
I colas compreende o direito a posse, uso e percepção 

, "•'. .-•-• das riquezas naturais e de todas as utilidades exis
tentes nas terras ocupadas, bem assim ao produto da 
exploração econômica de tais riquezas naturais e uti
lidades." 

Como se vê, esse artigo de lei, não fala da figura do arrendamento. 

Ressalte-se, ainda, que os contratos de arrendamento vigentes têm de 

ser respeitados pela FUNAI, de acordo com a legislação vigente, até a exaustão do 

prazo estipulado nesses contratos. 

0 desrespeito a esses contratos, implicaria na indenização, por parte 

da FUMAI, dos ônus decorrentes da medida, sob pena da Justiça nos compelir a inde

nização ou ao cumprimento dos prazos contratuais. 

rJü.o^p.oii/jíi 21 
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Ressalte-se que os recursos financeiros decorrentes desses arrenda

mentos, revertem em benefício de Patrimônio Indigeno, e são reapliçados em favor das 

comunidades indígenas respectivas. 

As Sreas arrendadas estão livres de invasões e depredações, pois, os 

arrendatários tem interesse em preservá-las. Além disso, as benfeitorias erigidas 

nas áreas arrendadas, integram o Patrimônio Indígena, findos os contratos. 

\ 
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ITEM 05 

5 - Não ha descaso da FUNAI, em relação aos crimes de homicidios contra 

índios. Para exemplificar: 

no oia 26 de junho p.passado, o Procurador-Geral da FUNAI, retor

nou da terceira viagem a cidade de Curitiba, para adoção de provi_ 

dencias legais, com vistas a apuração das causas da morte do Caci_ 

que Ângelo Cretã, de Mangueirinha-Paranã. 

Inicialmente, a Policia Federal daquele Estado instaurou IPP (In

vestigação Policial Preliminar), sobre a morte do líder indígena. 

Ao receber do DPF, essa IPP, a Procuradoria Jurídica a examinou, 

por recomendação desta Presidência, e concluiu pela instauração 

de Inquérito Policial, embora a Polícia Civil do Paraná já tives

se concluído e relatado dois inquéritos policiais sobre o evento, 

ty.zst:indo * possibilidade de cri^p doloso COWtri Âimpln Cretã tem 

boscada, atendado, como divulgado pela imprensa nacional). 

A Presidência da FUNAI, através do ofício n9 072 / 

PRES, de 26/02/80, encaminhou ao Sr.Diretor-Geral da Polícia Fede 

ral, o parecer da Procuradoria Jurídica da Fundação, solicitando 

a instauração de inquérito policial, que mereceu acolhimento do 

DPF. 

Esse inquérito ja foi concluído e encaminhado ã Jus 

tiça Federal do Paraná, encontrando-se sob exame da Procuradora 

da República, Dra. Ella Castilho que, atendendo pedido do Procura^ 

dor Geral da FUNAI, está requerendo baixa do inquérito £ Polícia 

Federal, para ouvir o depoimento do Delegado da 4a. DR da FUNAI , 

e a reinquiriçao de alguns depoentes, inclusive do Pe. Natalício, 

do CIMI que, embora tivesse declarado ã imprensa falada, escrita 

e televisionada do país, que Ângelo Cretã fora vítima de embosca

da, fora assassinado, ao meu ouvido no inquérito da Polícia Fede-

• • • < * 
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ral, concluiu pela "morte meramente casual" do Cacique. 

Sobre a morte dos dois índios "Guajajara", de Barra 

do Corda, no Maranhão, ja foi concluído o inquérito policial pela 

Policia Civil, e encaminhado a Justiça que, a requerimento do Pro

motor de Justiça, novamente baixou a Policia, para cumprimento de 

diligências, 

Essa a informação do Procurador-Geral da FUNAI que 

esteve em Barra do Corda em maio p.passado, examinando os autos do processo, e 

mantendo entendimentos com o Juiz de Direito da Comarca, com o Delegado de Policia 

e com o Comandante Militar da área. 

Nos demais casos citados pelos nomes críticos, a Pre 

sidencia da FUNAI, solicitou as autoridades competentes, a adoção das medidas le

gais, a seu cargo. 

1 
\' 
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ITEM 6 

0 assunto já foi abordado no Ttem 4, uma vez que 

as declarações do Sr. Delegado da 9? DR foram feita* no mesmo coníej* 

to. 

• » -. 
» 

• 
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ITEM 7 

A FUNAI reconhecu e executou a demarcação das 

áreas NAMBIQUARA ja definidas e delimitadas, que são em número de 

quatro (NEGAROTE, HAHAINTESU, ALANTESU e WASUSU) havendo mais una 

a SARARE ainda interditada. 

Quanto ao estudo de uma área continua para os 

Nambiquara, o mesmo foi inciado no primeiro trimestre do corrente 

ano, não tendo ate a presente data sido concluidos os relatório e 

proposta neste sentido. Deste modo a FUNAI somente tem indicações 

precárias sobre esta área continua, o que impossibilita qualquer 

avaliação do trabalho executado em campo. / 

No tocante a variante da BR-364, temos a infoj^ 

mar que a mesma respeita integralmente as áreas Nambiquara jã defi 

r.idas e reconhecidas oficialmente pela FUKA.I. Na realidade, quando 

dos primeiros contactos com o M.T. já havia uma previsão de reestu 

do das áreas, porem sem que estivesse determinada a época deste trâ  

balho. . • 

• » 
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ITEM 08 

8 - Sobre a construção da rodovia Mauês (AM)-Itaituba (PA), esta Presidên^ 

cia, ?.o tomar conhecimento, extra-oficialmente, ainda, isto e, ao ter, apenas, a no_ 

ticia da abertura da estrada, encaminhou o OFICIO N9 406/PRES, em 19/12/79, em defe 

sa das comunidades indTgenas que teriam suas terras cortadas pela rodovia, solici

tando a audiência da FUNAI sobre o traçado da estrada, de acordo com o ESTATUTO DO 

ÍNDIO. 

Idêntico expediente, foi encaminhado ao Governador de 

Mato Grosso do Sul (0F9 N9 405/PRES DE 19/12/79), solicitando fosse ouvida a FUNAI 

sobre a construção de rodovia que margearia o Posto Indígena São João, naquele Es

tado. 

i i . 
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ITEM 09 

9 - Sobre a construção de barragens em áreas indígenas, obras de vital 

importância para o desenvolvimento nacional, a FUNAI, através desta Presidência, 

adotou as providencias todas que lhe cabiam. 

Medidas estão sendo adotadas, para remanejamento e 

reassentamento das populações indígenas que serão atingidas em Ibirama. 

Para esse fim, existe Grupo de Trabalho e recomen

dações da administração do órgão tutelar, objetivando a proteção dos silvTcolas a 

serem atingidos cor. a construção da barragem em loirama. 

i 

Recentemente, esta Presidência num trabalho conjun

to com o Sr.Presidente da ELETR0N0RTE, apÕs algumas visitas pessoais aos índios 

GayiÕes, conseguiu uma solução conciliatória com aqueles aborígenes, apôs mais de 

5 anos de impasse, oc tal modo que as linhas da ELETRON^RiF passarão Dela reserva 

indígena, com um traçado modificado, e mediante uma compensação financeira da or

dem de quarenta milhões de cruzeiros. Os índios da Reserva "Maê Maria", através 

das suas lideranças, deram-se por satisfeitos com as negociações por nós enceta

das. 

• 

Do mesmo modo, a FUNAI celebrou convênio com a 

CHESF, com interveniencia da CAEEB, co Ministério das Minas e Energia, objetivan

do a passagem de linhas da CHESF pelas reservas indígenas "Guajajara" em Barra do 

Corda e "Krikatis" em Grajaú, no Maranhão. 

.. ,t Foram ouvidas as lideranças indígenas, que apresenta 

ram as suas reivindicações, todas atendidas, num montante de oitenta e dois milhões 

de cruzeiros, com a doação de máquinas e implementos agrícolas (tratores), animais, 

alem da construção de escolas, postos de saúde e poços artesianos, em plena execu

ção, como podem ser verificados "in loco". 

MOO. iw 
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I I . 01 - Pontanias 

Pontanla nÇ 602/?, de 01 de. julho de. 1 980 

OJRESÍVENTE VA PüNVAÇA~0 NACIONAL VO INV10, no uso 
das atnlbulçoes que. lhe. condenem os Estatutos, e tendo em vis 
ta o que consta do TaKe.ce.fi n° 079/PJ/80, 

R E S O L V E: 

^Ispensan, pon justa causa, nos tenmos da letna. "h" 
do antigo 482 da CLT, TEPPJ VALE PE AQU1N0 do empnego de An£A£ 
pologo "A" do (2aad^.o de ?e.ó-4oa£ desta fundação. 

jrjn CAPLOS NOBP.E VA VEIGA 

Pontanla n° 601/V, de Cí de julho de 1 980 

0J>RESIVENTE VA EUNVAÇKO NACIONAL VO JNV10, no uso 
dai atnlbulçoes oue lhe. conle.ne.rn os Estatutos, e tendo em vls_ 
ta o que. consta do 'anecQ.fi 079/PJ/8C, 

R E S 0 L V E: 

Vls>nensan,\.àn justa causa noò tenmos da Letna "h" 
do Antigo 482 j.a CLT, EVUAPVO AGUIAR PE ALMEIPA, do empnego' 
de Aux.ilA.afi Técnico de Indlgenlsmo "P", do Quadno de tessoal. 
desta fundação, e em conseqüência da função Gnatlfilcad.a de ' 
Che{e do Posto Indígena Santa Isabel do Mo uno, junls d.lclo nado 
<x 7a. V elegacla Pealonal, pafia que lona designado pela Ponta-
fila 158/?/ de 15.02.80. 

JOKO CAPLOS NOBPE PA VEIGA 

Pofitafila n° 604/?, de 01 de julho de 1 98 0 

0JPRESIVENTE VA fUNVAÇÃO NACIONAL VO 1NVW, no uso 
das atfilbulções que lhe condenem os Estatutos, e tendo em vls_ 
ta o que consta'do Panecen 'n9 079/P3/80, 

P ES 0 L V E: 

^Ispensan, pon justa causa, nos tefimos da letfia "h" 
do antigo 482 da CLT, APMANVO SOARES FILHO, do empfieao de Auxl 
llan Técnico de Tndlgenlsmo "l", do Ouadno de Pessoal desta fun 
dação, e em conseqüência da função Gnatlllcada de Che{e do Pos
to Indígena Kaxlnawã, junlsdlclonado a Ajudando, do Acne - 8a. 
-elegacla. Pealonal, pana. que {ona deslanado pela Pontanla n° 
280/P, de 19.03.80. 

JOÃO CAPLOS NOBRE VA VEIGA 

http://TaKe.ce.fi
http://conle.ne.rn
http://'anecQ.fi
http://Aux.ilA.afi
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Ton.tan.la n° 605/?, dz C) dz julho dz 1 980 

O PRESIDENTE VA PUNVAÇKõ NACIONAL VO INVíO, no UÒO ' 
daò atn.lbulçõzò quz Ihz zonlzuzr OÒ Eòta.tutoò, z tzndo zm 
vlòta o quz comia do VaKzzzn. n° 079/T3/8C, 

RESOLVE: ' 

^lòpznòan., poh. juòta cauòa, noò tzn.moò da Iztna "h" , 
do aJitígo 4 82 daJCLT, MARCO ANTÔNIO SALGAVO MENVES, do zmpnz-
co de Auxi.JULa.fL Tzznlco dz Jndlgznlòmo "II", do Quadho dz TZÒÒO 
ai dzòta fundação, z zm conòzquzncla da função Gratificada dz 
Ckz{\z do Tosto JndZgznà Camic.ua, jurlòdlclonado ã Ajudando. ' 
d.o Acn,z - 8a. -zlzgacla Tzolonal, para quz fora dzòlgnado pz-
la Portaria nQ 1SB/P, dz 15.C2.8C. 

JOKO CARLOS N02RE PA VEIGA 

Toh.tan.la nQ 6r6/V, dz 01 dzz julho dz 1 98C 

0 PRESÍVENTE VA fUNVAC.XO NACIONAL VO INVIO, no ui>o ' 
daò atrlbulçozò quz Ihz confzrzm OÒ Eòtatutoò, z tzndo zm vlò 
ta o quz conòta do Pa.Kzce.ti nQ 079/PJ/80, 

R E S 0 L V E: 

Vlòpznòar, poh. jubta catòa, no A tzrmoò da Iztra " h" 
do antigo 4 82 da CLT, REGINA ATAPECJVA TOLO NMLLEP do zmprz-
go dz ^zòqulòador "A" do Ouad.ro dz Vzòòoal dzòta fundação. 

JOKO CAP LOS NOIVE VA VEIGA ' 

Von.tan.la nQ 6^7/?, dz Cl dz julho dz 1 9 80 

0 TP.ES1VENTE VA fUNVAÇKO NACIONAL VO INVIO, no UÒO 
daò atrlbulçozò quz Ihz confzrzm OÒ Eòtatutoò, z tzndo zm vlò_ 
ta o quz conòta do Tarzczr nQ 079/TJ/80, 

R E S 0 L V Ei 

"lòpznòar, ^or juòta cauòa, noò tzrmoò da Iztra "k" 
do antigo 482 da CLT,'ANA MARIA CAWALHO RIBEIRO LANGE do zm-
przgo dz Antropólogo "A", do Ouad.ro dz Tzòòoal dzòta fundação, 
z zm conòzquzncla do Cargo dz Confiança dz Chz(z da Vlvlòão ' 
dz Idzntl11 cação z "zllmltação, do Vzpartamznto Gzral do Tatrl 
monlo lnd<.azna , vara quz fora dzòlonada pzla Von.tan.la nQ 444JT 
dz 14. CS. U'; 

JOÃO CARLOS NOBRE VA VEIGA 

http://Ton.tan.la
http://Auxi.JULa.fL
http://Camic.ua
http://Toh.tan.la
http://Pa.Kzce.ti
http://Ouad.ro
http://Von.tan.la
http://Ouad.ro
http://Von.tan.la
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Po/Ua^Lca nÇ 608/?, de. 01 de ju^/to cie 7 Çg.i 

£ PPESIPEMTE PA FUW2AÇÃ0 NACIONAL VO ÍNDIO, no UÒO dai 
atn.lbLLlq.oci, çue lhe condenem OÒ Eòtatutoò, e tendo zm viòta o 
oue conòta do ?an.ecen. nQ 079/PJ/80, 

V JE S 0 L V• E .* . • . . . 

Viòvenòan., pon. juòta cauòa, noò tenmoò da letna " h", 
do antigo 482 da CLT, JANE FELITE rELTPÃO do emplaco de kntno_ 
pologo "A" do Quadno de Peòòoal deita Fundação. 

J0AV> CAZ LOS NOVRE VA VEIGA 

Vontania nQ 609/?, de 01 de julho de 7 0Sr 

0 PRESIDENTE "A EUNVACÃO NACIONAL VO 1NV10, no UÒO dai 
ath.ibui.coei> que lhe condenem OÒ Ei>tatutoi>, e tzndo em viòta o 
que conòta do Van.eo.en. 079/PJ/8O,. 

li E S 0 L V E: 

riòprenòan, r>cn juòta cauòa, noò ten.moò da letna " h", 
do antigo 482 da CLT, ANTÔNIO PEPE1P.A NETO do empnego de An -
tnopologo "C", do Quadro de Pziioat dcòta Fundação, e em con-
òequencia, do Cango de Confiança de kdm.iniòtnad.on do ?an.oue ' 
IndZcena, do Anaguaia, nana que 6on.a deòignad.o neta ?oh.tania nQ 
646/?, de 27 . n 9 . 7 9 ; 

JOÃO CAPLOS M0ERE <~A VEIGA 

Vontania nQ 61 O/P, de 01 de julho de 7 980 

0 VTESIVENTE VA FUNDAÇÃO NACIONAL VO 1NV10, no UÒO dai 
atnibuiçocò que lhe condenem OÒ Eòtatutoò, e tendo em viòta o 
que. conòta do Paneccn nQ 079/PJ/80, 

RESOLVE: 

riòpenòan., non juòta cauòa no?> tenmoò da letna "h" , 
do antigo 4 82 j&a CLT, AGUIHALVO VE ALUElV^tAP.WSO do .empnego 
de Auxilian Técnico de Indigeniòmo " 8 " , do Quad.no de Vcòòoal ' 
deita Fundação, e em conòequencia da Função Gnati^icada de Che 
{,e do Poòto Indígena Coatã, jun.iòdicionado a Ia. delegacia V.e-
gional, paia que {.ona deòighado pela ~'ontania nQ 158/P; de 

JOÃO CAPLOS NOIRE VA VEIGA 

http://atn.lbLLlq.oci
http://ath.ibui.coei
http://Van.eo.en
http://Quad.no
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VKG. 104 

Toitaiia n° 611/V., dz Cl dz julho dz 1 980 

Ó VRESÍVEhITE VA FííNtfACKÒ NACIONAL #0 INPIO, no uso ' 
dai atlibuiçõzi quz Ihz con^zizm o s Estatutoi, e tendo em vis_ 
ta o caí consta do Vaiecei n° C79/VJ/ 80, 

^ E F: O L V tt 
• - • • 

vispzn.ia.fL, poi justa cama, nos tzhmoi da letia "h" , 
do Altigo 481 da CLT, K0RAL9INO VI EI PA CUUV1UEL do zmpKZQO dz 
AntlopÔloQO "E", do Quadro dz VznoaZ dzita Fundação. 

JOÃO CARLOS W0CPE VA VEIGA 

Ventania nQ 612/?, dz 01 dz julho dz 1 SS0 

0 FHES7PEWTE VA FUNDAÇÃO NACIONAL V* IHVIO, no mo ' 
dai atKibuJLzõzi quz Ihz congelem os Eitatutoi, e tzndo zm vls_ 
ta o que. consta do 7o.nzo.zn 179/VJ180, 

RESOLVE: 

^ispensai, voi junta causa, nos teimos da Iztia "h", 
do aitiao 482 da CLT, RITA HELOÍSA VE ALMEIfA LAZAPIN do zm -
pizço dz AntionÓlogo "A", d.o Çuadio dz PzsioaZ desta Fundação. 

JOÃO CARLOS NOÜP.E VA VEIGA 

?oItália n° 613/v, de "7 dz julho de 1 9 80 

0 PRESIDENTE VA FUNDAÇÃO NACIONAL VO ÍNDIO, no uso ' 
dai atiibuições ouz Ihz con^zizm os Estatutos, e tzndo em \>ii_ 
ta o que consta do ^aizczi 079/PJ/8O, 

R E S 0 L V Et 

Vis venial, voi justa causa, nos teimos da Iztia "n", 
do Altigo 4 A da CLT, AMA CITA ^E OLIVETV.A do zmpieco dz An -
tiopologa "A", do QuadKo de VziioaZ desta Fundação. 

JOZ* CARLOS NOBRE VA VEJC4 

http://vispzn.ia.fL
http://7o.nzo.zn
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?KG. 105 

"ontania n° 614/?, de. 11 de julho dz 1 0 81 

O rrE?íTEf'7 r ?fl FUNVACM NACIONAL VO IHVIO, no uso ' 
das oXnibuiçczs que. lhe. con£znzm os Estatutos, z tzndo zm vis_ 
to. o ouz con&ta do "o.nzczn nQ 079/P3/*"•, 

n r o Q i 1/ c . 

f-cópen-óa/t, pox justa causa, nos tznmos da Iztna " h", 
do antigo 482 da CLT, EZEOüIAS PAULO HERIWGER FILHO do empre
go de. Antropólogo "Á", do Cuadno dz Pzssoal dzsta fund.ação. 

JOÃO CARLOS WOBRE VA VEIGA 

'ontanim n°. 615/?, dz 01 dz julho dz 1 983 

ô 7~fST~E:íTE ^A EVNVAC.AO NACIONAL r'0 ÍMPIO, no uso ' 
deu atn.Lbui.zozh ouz Ihz con^znzm os Estatutos, z tzndo em vZ&-
ta o ouz consta do Panzczn n° r)79/PJ/80, 

PESOL V Ei 

^isnznsan, poK justa causa, no A tznmos da Iztfia " h" 
do antigo 482 J.a CLT, J0?É AWTOWIO ALI/ES Í>E SÚttlfi do zrpnzgo ' 
dz Auxiliai Tzcnico dz Tndigznismo " l " , do Ouadno dz vzssoal ' 
dzsta fundação, e em conszouzncio. da função Gnatiiicada dz Chz 
tje do Poóto JndZgzna. Laranjal, jun.iid.icionado ã Ia. Vztzgacia 
P.ZQional, pana quz {.o na dzsio.nad.o vzla Pon.tan.ia nQ 158/?, dz 
15.02.80. 

JOÃO CARLOS NOBRE VA VEIGA 

Vontania nQ 616/P, dz 01 dz julho dz 1 9 80 

O^PRESIVENTE VA EUNVAÇÂO NACIONAL VO ÍMPIO, no uso 
das atnibuiçozs que. Ihz confiznzm OÍ> Estatutos, z tzndo em vis 
to, o quz consta do Panzczn nQ 079/80, 

R ESJ) L V E: 

"isnznsan, non justa causa, nos tznmos da Iztna "h'! 

do antigo 482 da CLT, ISA MAPI A PACHECO ROGEVÕ do zmpnzgo dz ' 
AntnopÕlgo "C", do Quadlo dz Pzssoal. dzsta fundação, z em con-
szquzncia do Cango dz Confiança dz Assistzytz do Pinzton do 
Pzpantamznto Cznal dz Planzjamznto Comunitánio, pana quz lona1 

dzsignada vzla Pontania nQ 494/P, dz 30.05,80. 

307,* CAP.LOS HOPPPE PA VEIGA 

http://atn.Lbui.zozh
http://jun.iid.icio
http://Pon.tan.ia


(,,</, V*¥.7/f ji.,} ) vplH. 

r>r Í A w . ; 6 

Po>ita/aa n<? 617/", de 01 de. julho de 1 9S0 

J PRESIfENTE tV H'NVACM NACIONAL VO INVÍO, no uso deu 
atH.lbuZc.oe6 que lhe conferem "S Estatutos, e tendo em vista o 
que conota do Va.Kzo.zn. n° ^79/P3/80, 

r E S 0 L V E : 

VÍ&pzrtòaJi, por justa causa, nos tzrmos da letra "h" , 
do ah.tX.Qo 4 81 da CLT, JAVHE VE MATTOS do zmprzgo de Vh.ooh.amad.on. 
Educacional "A", do Quadfio de Vz&&oaJL desta Fundação. 

JOÃO CARLOS NOBRE ~A VEIGA 

VoKtanla nQ 618/?, dz '7 cie ./aí-ko de 7 ?S" 

0̂  PRESIÜEWTE PA F(/N9AÇft0 NACIONAL VO INV10, no uso das 
atrlbuções que lhe conferem os Estatuto,, z tendo ztn vista o 
que consta do Parzcer n° 979/PJI tO, 

v P SOL V 

^Ispensar, vor justa causa, nos termos da Iztfia "h" , 
do antigo 481 da CLT, THEU1S QU.E2A™ ^E MAGALHÃES do zmpKZQO de 
Antropólogo "A", do Quad.ro de Pessoal desta Fundação. 

J0£fl CARLOS WOBRE fA VEIGA 

• ;• • • ' •?, ' . ' • . : ' • - : . . : . ; • • 

VoKtanla nQ 619/', de 01 de julho, é e l 980 

_0 PRESIDENTE Tf FUNVAÇÃO NACIONAL VO 1NV1Õ, no uso das 
atribuições que lhe confiem os Estatutos, e tendo em vista o 
que consta do YaKzzzK n° 079/VJ/80, 

R E S 0 L V E : 

Vl&pznòaK, oor justa causa, nos termos da letra "h" , 
do artigo 481 da CLT, ttATZTA ELTZA3ETH FPEIP.E GAMEIRO do emprzgo 
de Tocumentallsta "V"; do O^uaddto Jz ressoai desta fundação, e 
em conseqüência da Vunção Gratificada de Encarregada de Biblio
teca da Vtvlião de Estudos' z Pzsoulsas do Vepartamznto Geral do 
Planejamento Comunitário, \oara oue (ora deslcnada pela Portaria 
nQ 040/?, de 7 7. ) 7. 75. 

J0Â0 CARLOS MOLPE PA. 1'EIGA 

http://atH.lbuZc.oe6
http://Va.Kzo.zn
http://ah.tX.Qo
http://Vh.ooh.amad.on
http://Quad.ro
file:///oara
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?XG. f - n 

VotitOLKÍa nQ 62*/P, dz nl de. julho cie 7 9«< 

O PPESIPEMTE VA FUMPAÇÃO NACIONAL VO INVIO, no UÒO ' 
daò a.VuLbu.Á.ç.02.0 ouz thz zon^zfizm OÒ Eòtatutoò, e tzndo zm vlò-
ta o que. conòta do Va.H.zc.zn. nQ 179/8C/PJ, 

n E 5 0 L V E i 

"~ X.òpznto.K, pon juòta co.uòa, noò tzhxuoò da Iztia "h" 
do ahJtlgo 4 Si' da CLT, AMA MARIA COSTA do zmpKZQO dz AntKopÔlo-
ao "A" do CuadtLO dz Pzòòoal d.z&ta fundação. 

JOÃO CAP.LÕS NOBRE PA l/EIGA 

P o ^ a - U a n° 627 / P , dz "1 dz julho dz 7 980 

0 PP.ESIVENTE P£ fi.'NVAÇ.A0 NACIONAL VO INVIO, no UÒO ' 
daò ath.ihuiq.QZo QUZ Ihz zon^zh-zm OÒ Eòtatutoò, z tzndo em v^é-ó-
ta o QUZ caneta do vanzczn nQ 079/PJ/80, 

P E S 0 L V' £: 

VJL&pzn&a.H , von. -juòta cauòaf noò tzirnoò da lzth.a "h" 
do antigo 482 da CLT, OLGfi -CRISTINA LOPES PE IZÃHÇZ-NOVlOh! do 
zmpfizço dz Antropólogo "A", do Quo.dtio dz Vzòòoal d.zòta funda 
çao. 

JOÃO CARLOS WOFRE VA VEIGA 

ToitaM.a nQ 6 22 / P , dz 11 dz julho dz 7 9 80 

0 PP.ESIVENTE VA T-UNVAÇÃO NACIONAL VO INVIO, no UÒO daò 
atfitbulçõzò quz Ihz conlzuzm OÒ Eòtatutoò, e tzndo em vlòta o 
quz conòta do ~anzczn nQ 079/PJ/80, 

RESOLVE: 

^•LòpznòaK, vou juòta cauòa , noò tzn.no ò da IztKa "h", 
do oJütlQo 4ról da CLT, BU1 PEREIRA 7TCA do zmpizgo dz GzõgKa^o "A" 
do Vuadio dz 'zòòoal dzòta fundação. 

JOA"'") CARLOS WOORE ""A VEIGA 

?ontatiia nQ 623/'\ dz °7 dz julho dz 7 980 

0 PRE5IPENTE VA FUNVAÇÃO NACIONAL r:'l IKDIO, no UÒO ' 
daò atKibuiçõzò quz Ihz contzKzn OÒ Eòtatutoò, 

R E S O L V E: 

VUpzn&a.*,, a pzdldo, HELENA STILELE PE BIASI MI RAMPA ' 
do zmpKzgo do huxllJati dz EnòJno "E", do OuadKo dz Vzòòoal do 

?KOÍ?AQ X a v a n í e . 
JOÃO CARLÍ-S '^O^VE VA VEIGA 

http://ath.ihuiq.QZo
http://tzn.no
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VoKtoKia nQ 624/:", de. 01 de. julho de 1 980 

O PPESIPEfJTE *V FUMPAÇÃO NACIONAL PO IWPIO no tuo dtw ' 
•athibuiçoeò que lhe ton^zKzm OÒ Estatuto &, 

RESOLVE: 

Vi&pznòOK, a pe.dA.do, JlIPEMA *"Ç FIGUEI^EPO do empKego de 
Aux<t£>ta>t de En/>ino "E" do Quadho de ~et>í>oal do Vfi.OjQ.to Xavante, 

JOÃO CARLOS NOPPE fA VEIGA 

VoKtaKia nQ 625/?, de 91 de /a£ho de 7 9 80 

O PPESIPENTE PA FL'NPAÇA*0 NACIOWAL VO ÍNPIO, no UÍO dai' 
atfu.bu.4.çd£4 oue £he con^e-tem 04 E-óíaíu-to-ó, 

P. E 5 O L l' E: 

Pi.4pen4<fi, a pedido, PAULO CÉSAR PEPAZZO do zmpK&qo de 
kuxiliah Adminiòthativo "C", do OuadKo de Pe44Òa£ do P/tojeí^ X£_ 
uan íe . 

JOÃO CARLOS NOBRE PA l/EIGA 

VoKtaKia nQ 626/' , de 01 de /u£fio de 7 980 

O ?RESI?E?'TE PA FUNPAÇÃO NACIONAL PO INPIO, no u.40 da4 ' 
ath.ibuiçõe& que lhe con^ehem 04 E 4 í a t a í o 4 , e tend.o &myiòta o 
oue conòta da Zn^oKmaçãà nQ Í 9 4 / P J / 8 0 , con&tante. no pKocib&o FU 
NAI/0S3/177/80, 

V r: S O L 1/ E 

T - To/twa-t ÍM>u.bòi& tente, a PoA^aA-ca n? 342/P, de 2? c 'e 

abh.il de 1980, oue de.Ze.gou competência ao Chefie da Ajudãncia ' 
do Ac/ie, 4e*iu.do/t BENAMOÜR BRANPA"0 FOWTES pflAa <U4i.ttai o Contha 
to de Compra e Venda de 80.000 [oitznta mil) covaâ de mandioca, 
p£aníada4 na ama lndZge.no. KaxinawÓ do PJLo Jordão, localizado ' 
no municZpio de. TARAUACA, no E&tado do Ache. 

II - V&JLzgaK Zow.pe.te.no.ia ao citado 6e.Kv4.doK patia ce.le.bh.ah. 
o ContKato de. Compha e Venda de 50.000 (cinqüenta mil) cov&ó de 
mandioca, plantad.at, na o.he.a mencionada no Zter 1, ao nneco uni-
tahio de CK$ 3,00 {tKz& chuzeihot,) , totalizando Chi 150t000,00 
[ento e cinouenta mil ch.uzeihot>) , cujo conthato fiih.mado enthe' 
e&ta fundação e o 4e.nh.0K JOÃO TAVARES PA SILVA, bha&ileiho, ca
iado, de phofiiaao de òehingueiho, hcòidente no municZpio de Ta 
h.auacã, no E&tado do AcKz. 

III - Revogah ai di&poòiçõc-t> em contháhio. 

JOÃO CARLOS NOBRE PÃ VEIGA 

http://pe.dA.do
http://Vfi.OjQ.to
http://abh.il
http://de.Ze.gou
http://lndZge.no
http://Zow.pe.te.no.ia
http://6e.Kv4.doK
http://ce.le.bh.ah
http://4e.nh.0K
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?ofitafila n° 627/p, dz IV dz julho dz 1 9 50 

0 PRESÍpENtÈ VÁ EUNVACÃO NACIONAL VO ÍMPIO, no UÍO 
dciò atfil'^ ulço Q.Ò que. lhe. con£zfizr OA E&tatuto&, 

1 r S 0 L V F: 

^ e a c n a / í a òznvidona HARÍfi ALVES LEAL VE OLIVEIRA , 
At2.nd.nntz dzJEn^Zflmagzr., nafta, nzipondzfi pzla chz{la da Ajudan
do, dz McUiabã., da jah.lòdlção da 2a. ^zlzgacla P.zglonat, zm cíe-
cofifizncla da aplicação da Pofitafúa n° 5 3 3 / P , cie 16,06.80. 

. JOÃO CARLOS NOBRE VA VEIGA 

PoKtaKla. nr> 61t/?, dz '1 dz julho dz 7 0 80 

0 PRES1VEHTE f!A FÜM^ACKO NACIONAL VO TNVIQ, no UAO ' 
dai atfilbulçõzò QUZ Ihz conlzfizm CÒ Estatutos, z tzndo zm vl&ta 
o quz comia do Oficio S/W?, cie 12/06/80, 

R E S 0 L V E : 

r'Upzn&afiL a pzdldo, O^EHÍP. VlhíTO "E OLIVEIRA do zm-
vfizgo dz Auxlllaft Tzcnlco dz Incüqznl&mo "V", do Quadro dz ?zi_ 
òoal dzàta Fundacõ.c, e zm conòzouzncla, da Função Gratificada 
dz Chz{z d.a Aju.danc.la Autônoma dz -afina, do Gaftçai, pafia QUZ (o_ 
fia dz&lgnado pzla PoKtahJLa nQ 190/P, dz 26/04/7?. 

JOKO CARLOS N03RE VA VEIGA. 

Vofitafila nQ 62?/?, dz 01 dz julho dz 1 9 80 

0 PPESÍVENTE VA EUNVAÇÃO NACIONAL VO JNVÍO, no UÍO dai 
atfilbulçoQ.i QUZ Ihz con^zfizm OÒ Eitatutoi, e tzndo zm vlita o 
quz conita do 0(leio S/\'0 , c'e 02.06.80, 

V E S 0 L v E: 

VÍ&pzn&afiL a pzdldo, MMM.W LIMA VE OLIVEIRA do em-
pfizgo dz Auxlllafi Tzcnlco dz IndZgznl&mo "V", do Quad.fio dz Vzh_ 
&oal dzòta Fundação, z zm conòzouzncla, da Função Gfiatl^lcada, 
dz Chz{z do Poòto Indlgzna Xcv.hloc.-7a, Vzlzgacla f.zglonal, pana 
quz (ofia dzilenado üzla 7'ofttafila nv 36 7/?, dz 18.0-1.80. 

JOA" CARLOS N03RE VA VEIGA 

Vofitafila n° 610/P, dz "1 dz julho dz 1 9 80 

0 PRESÍVENTE VA EUMVAÇ&O NACIONAL VO ÍMPIO, no tuo ' 
dai atfiluulçozi quz. Ihz confczfizm os Eòtatutoi, z tzndo zm vlita 
o quz conota do Oficio S/NQ, dz 02.06.80, 

R £ S (PL V Et "" : 

http://At2.nd.nntz
http://Aju.danc.la
http://Xcv.hloc.-7a


m'6. h o 

Vlòpzn&an a pzdldo, ttRNAMVO SCHI Al/INI ^E CASTRO do zm-
pnzgo dl Auxlllan Tzcnlco dz Indlgznlimo "C", do Ouad.no dz 
Vzò&oal dz&ta fundação, z zm conòzquzrcia, da função Gnatl(lca 
da di C.hz(,z da ?oòto Ind.Zgzna Rio d.aò Wo.ntz&, Ajudando. AutÕno 
ma dz V>axn.a do Gançai , pana qtfz lona. dzòlgnado pzla PoKtaKla T 

nQ 625/?, dz 16.11.78. 

3QKC CARLOS NOBRE VA VEIGA 

PoKtaKla nQ 631/?, dz.V dz julho dz. 1 950 

0 PRESIDENTE VA. EUNVAÇKO NACIONAL VO INVIO, no UÒO dai 
a.tnlbuiçõzò ouz Ikz con^znzm ot> Eitatutoi, z tz.nd.o zm vlita o 
qtiZ con&ta do 0{:ldo S/n1'!, dz 02.06.80, 

R E S- 0 L '•> E: 

VUpzn&an, a pzdldo, fPAfíCISCO VE CAMPOS EIGUEIRE90 do 
zmpKzgo dz Auxilia*, \jicnlco dz Indlgznl&mo ""'.", do QuadKo dz 
?Z&òoaZ dz&ta fundação, z zr. conòzouzncla, da função Gnatl^lca 
da dz Chz{,z do ''oito JndZgZna Uanzchal rondon-Ajudâncla Auto no 
ma. dz RaKtia do Gançaò , paxá ouz lona dz&lgnado pzla Vont.an.ia T 

nQ 592/P, dz 16.10. 78. 

JOÃO CARLOS NOBRE VA VEIGA 

. VoKtahJLa n° 632/?, dz "1 dz julho dz 1 9 80 

0 PRESTVENTE VA ¥UNVAÇK0 NACIONAL VO INVIO, no u&o dai 
atnlbulçõzò ouz Ihz con/znzm OÒ E&tatutoi>, z tzndo zm vl&ta o 
ouz conita de PKotZiio FUNAI/BSB/1902/80è 

RESOLVE: 

Vl&pznòOK, a pzdldo, EVANGELlHh VE fJGUEIREVO ARAÚJO, 
do zmpnzgo dz Auxlllan Tzcnlco dz Contabilidade "V", do Ouad.no 
dz ?zi>òoal dzòta fundação. 

• * 

TOKO CARLOS HOVVE VA VEIGA 

vontanla nQ 633/V, dz 07 dz julho dz 1 980 

0 PRESIVENTE VA EUNVAÇ.X0 NACIONAL VO INVIO, no UÒO dai 

atnlbulçõzò quz Ihz con{,znzm OÂ Eòtatutoò, 

R E S 0 L V E: 

Vnonnooan o pKazo z&tlputado pzlat> Vontanlat, nQ 333/V 
335/7, 336/?, 331/'?, 338/P, 339/P, 34i/V, 343/?, 344/? z 345/?, 
todaò dz •"•51*6/19, pon mala 90 [novznta] dlat>, a contan dz 
07/06/80. 

JOÃO 0AnL0S NOME VA VEIGA 

http://Ouad.no
file:///jicnlco
http://Vont.an.ia
http://Ouad.no
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?OKtCLHi<X nf{ 6 54/?, dz 11 de julho da. 1 c?' 

o PPESÍVENTE ry 'PWÍAÇAO NACIONAL ÍY> ÍMPIO, no tuo • 
ciai atfillulçõe* flují lhe ,confákzm. o* E*tatuto*, e tendo em 
i/4.4£a o que conata do ^adlogfiama nÇ 464/Qa.VP, da 16.06,80, 

f E 5 (1 L 1/ E: 

I. - devora*, o Itzm 77 da PoUtaKla n°. 27C/P, dz 11/03/ 
o -

1 • 
I I - ?e£eâa/t zompztzncla ao* &zfivldoiz& AMAPO BAPBEI-

,"TAí FEIREI PA, Te^egado Peg-tona-e da 9a. Velegacla ^eglonal, e 
em .ÓCU-Ó impicU.m2.ntoi VELCÍO i'lVTr.A, Chefe do Setoà. Ad.mlnl*tfia 
tlvo, paia zm conjunto com JOSÉ Ĝ MPIM LIWS METO, hgente Seto_ 
filai de finança*, 2 no 4 lmpQ.dlme.nto*> de*te corr. MARIA ESTER ' 
GONÇALVES "A SILVA, Auxiliai Técnico dz AdmlnUtiação "A", o* 
dznaizm dzòpz&a* z movlmzntaizm Conta* hancáfila* dz&ta Funda
ção na nz{zhlda Vzlzgacla Peglonal. 

JOÃO CARLOS MOFRE 9A VEÍGfi 

TontatüLa nQ 6 3 5 / - , de ° 7 de. /ulJip de 1 9? • 

0 PRESIPEMTE M FCMíMÇAl MACJOMAL VO INVIO, no u*o ' 
da* atfilbulçõe* quz Ihz confzkzm o* E *tatuto*,. 

P. E S 0 L V E: 

VzlzgaK compztzncla ao *efivldofi SEVEPIMO VE TONl, Ve-
leoado RzglonaZ da 13a.Vzlzgacla Pzolonal, nafta em conjunto ' 
com MEIVA'CARVALHO Vfi COSTA, A**l*tzntz Social "A" do Çuad.fto ' 
dz 'iZ**oal dz*ta Fundação, oKdznaK dz&pz&a* e movlv.zntafi Con 
ta* lancãfila* da fizlzfilda. Vztzoacla Pzolonal. 

JOKO CARLOS MOBRE VA MEIGA 

VoUtahJLa nQ 636/?, dz '7 dz julho dz 1 98C 

0 PRES1VENTE "A FUNVAÇÂO NACIONAL °0 ÍMPIO, no u*o ' 
da* atullulçoz* QUZ Ihz condenem o* E*tatuto*, 

R E S 0 L V Et 

1 - Vztzftmlnaft quz a Coml**ão dzAlgnada pela ^o fita fila 
nQ 334/' , dz 05 .^6.79, pa**e a *zfi compo*ta pzZot *zgulntz* ' 
*ZKvld.OflZ*i 

?;iz*idzntzt PAULO SEP.GJO MAP.ÀNHfi.O VASCONCELOS. 
Auxlllan Adrrlnl*tftatlvo "C" 
".zmbfto*: OSCAP. VE LIMA '"AHTA - A**l*tzntz Admlnl*tn.a 

tlvo z CE LIO JOSÉ VOS SANTAS BECKMAMN - Auxlllan Tzcnlco ~ãe 
Contabilidade "A". 

77 - ^ftofiftogafi o pnazo z*tlpulado pzla nz^znlda ^onta -
fila, po.i mal* dz 9C {noventa) dia*, a contai dz "7/C6/81. 

JOÃO CAPLOS MOEPE "A VEIGA 

http://impicU.m2.ntoi
http://lmpQ.dlme.nto*


PAG. 012 

Vofi.tafi.ia nQ 6 37/"', de 0 7 de julho de 7 c ? 

O PRESIDENTE PA Fí/NPAÇAfl NACIONAL 50 ÍMPIO, 
atfiibuiçõeA que lhe con&efiem 04 EAtatutoA, e íendo 

038fALM0X/80, QUQ. conAta do U.emo fiando n 

t S 0 L V E: p 

no IUO da4 
em v-íiía o 

RevogaA a Von.ta.Kla. nQ 007/V; de 10.01.77, que. de.Alc.no u' 
MARIO PE MOURA TELE5, A^imazen^a "G", do Ouactoo de Pe-ó-*oa£ ' 
deAta Fundação, pa-ta AubAtituifi o Che{:e da Seção de klmoxafi.ifca 
do da ^ivisão de SefiviçoA GeiaiA do ^epafitamento Gefial de AdmZ 
niAtfiação, no A JLmye.dJLme.nto 6 do Titulafi. 

JOÃO CA?LOS NOBRE VA VEIGA 

r'ofitafiia nQ 6 38/?, de 07 de julho de 1 980 

O^PRESIPEMTE VA FfNPAÇÍO NACIONAL 00 ÍMPIO, no iuo daí ' 
atn.lbuic.0e0 que lhe con{;efiem OA EAtatutoA , e tendo em \iií>ta o 
que conota do Me.mofi.ando nQ 038/AUÀOX/8?, 

E S O l f 

VwlQnaK ORLANVO VO NASCIMENTO SANTAS JüNIO. 
Admin^í^a-t-cuo " 0 " , do Ouad-to de Pe4-áoa£ deAta ^undação, p< 
AubAtituifi o Ckcíe da Seção de Almoxafii{ado da rivÍAao de. i 
VÍÇOA GefiaiA - ^GA, no4 xmped-tmen;to,ó do TXía£aA.. 

Auxiliai' 
afia' 
Sefi-

3010 CA?<L0$ HO? £ "A l/EIGA 

Tofi.tafi.la nQ 6 39/' de. 0 7 de julho de 1 9 r' C 

IHTTO. 0_PRESIPENTE PA FUNPAÇAO NACIONAL PO INflO, no cuo deu ' 
atfiibuiçõeA que lhe con{efiem 04 EAtatutoA, e íendo em viAta o 
que conAta d.a Resolução nQ 008/80, do Concelho Nacional de, Po
lítica Sa.ZaJU.aJL, 

RESOLVE: 

7 - ?eajuAtafi coletivamente em 3% [tfieA pofi cento), a 
contai dz 01 de mafiço de 795", a titulo de pfio d atividade, o A 
AalãiioA do A Acfividofi&A da FUMAI, exco.tuand.o-Ae aqueleA cuja ' 
fiemune.fi.acao media mo.nA.al excedefi a 70% [Ae.te.nta pofi cento) da 
fiemunefiaçao do VfieAidente da FUNAI. 

I I - EAte.nd.efi. ao A Aefi.vid.ofi.eA pago A ã conta da Venda índl 
cena e do A rfiojetoA em gefial, o diApoAto na pfieAente Vofitafiia. 

ITT - ?zvogafi aA diApoAiçõcA em contfiáfiio. 

JOÃO CARLOS NOFRE PA l/EIGA 

http://Vofi.tafi.ia
http://Von.ta.Kla
http://de.Alc.no
http://JLmye.dJLme.nto
http://atn.lbuic.0e0
http://Me.mofi.ando
http://Tofi.tafi.la
http://Sa.ZaJU.aJL
http://exco.tuand.o-Ae
http://fiemune.fi.acao
http://mo.nA.al
http://Ae.te.nta
http://EAte.nd.efi
http://Aefi.vid.ofi.eA


fJU.OWn/ilH P 
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VoKtaiüJl nQ 6ir/?, dz 07 dz julho d.z 7 9SO 

O PRESIDENTE VA YvtiVkÇÁQ MACIOMAL fO IWflO, no U-ÔO d<u 
atiihuiçõzs quz Ihz con^zizm o.* E-i-taíu^o-ó, 

* 
R E S O L V E : ' 

i 

V&signai OVUVALTO GIP.AO MOTA., Auxiliai Administrativo 
paia izspondzi pula Chefia do Vosto índ.Zgzna Couto Hagalhãzs, 
dz j uh.it> dição da Ajudância dz Valia do Gaiças . 

JOÃO CARLOS WOPPE PA VEIGA 

Poitalia u<? 64 J / P , dz 0 7 de ju£ko de 1 9ST 

0 PPESIPEWTE PA FÜNPAÇÃO NACIONAL PO Jf"ÍO, no uso dou 
atiibuiçõzs quz Ikz con^zizm os E ^ í a ^ a í o ^ , e tzndo em vista o 
quz consta do Mzmoiando nQ 349IVGO, dz 0l.01.t0, 

RESOLVE: 

Vzsicnal ALVkRO VfiULO VA SILVA., SzAtanista " F " , do Qjua 
dKo dz Vzssoal dzsta Fundação , paia izspondzi vzla ckz{ia dõ 
Vosto Índ.Zgzna tÁamoadatz, juiisdicionad.o a Ajudância do Aciz -
ta.Vo.lzQac.ia '•zgional. 

3010 CAVLÕS WOBFE VA VEIGA 

Toitaiia nQ 642fV, de 0 7 dz julho dz 1 9 80 

0 PRESÍPENTE VA FUNPAÇAO MACIOMAL VO INPIO , no uso da* 
atlibuiçõzs quz Ihz con£zizm os Estatutos, z tzndo zw vista o 
QUZ consta do Vioczsso FUN4I/PSÜ/42 32/79 , 

RESOLVE: 

1 - AdmitilWÍLK ClL'10 FERNANPES PA SILVA no zvpizgo' 
dz Auxiliai Tzcnico dz Ijidigznismo "V", do Quad.io dz vzssoal' 
dzsta fundação, e dzsignã-lo paia jixziczi a função Giati&icada 
dz Chziz do ?osto IndZgzna Camicuã, juiisd^icionado a Ajudância 
do Acie.- êa. Vo.lo.gae.ia Regional, &m vaca dzcolizntz da dispo.n-
sa d.z fÁaico Antônio Salgado fczndzs. 

JOÃO CARLOS N03RE PA VEIGA 

http://uh.it
http://0l.01.t0
http://ta.Vo.lzQac.ia
http://Vo.lo.gae.ia


?£G. OU 

yoKtaria n°. 645//, dz 0 7 .dz julho dz -í -9£; 

:. O PRESIDENTE ^A rUNVAÇ&V RACIONAL DO INt?10, no tuo deu 
ath.lhu-iq.ocii> quz Ihz con{zrzm os Estatutos, z tznd.o em vista o 
quz coneta de Uo.moh.ando nQ 319/VGO, do. 19.06.80, 

R E S O L V 

m.spQ.nAaã CARLOS MARINHO VOS SAMTOS do zwprzgo da Auxi
liar Administrativo "D"; do Ouadro dz vzssoal d.zsta fundação. 

JAA.0 CARLOS NOBRE ^A i/EIGA 

'ortaria nQ 6 44/?, dz 01 dz julho dz 1 9S0 

0 PRESIDENTE VA FUNDAÇÃO NACIONAL VO ÍNDIO, no uso das ' 
atribuiçô zí> quz Ihz con{,zrzm os Estatutos , 

?. E S 0 L V E: 

Vzsionar AUACLET» ANTÔNIO °A SILVA, Auxilia* Administra 
tivo, paro. rzspondzr pzla chzlia do Po&to Ind.Zgzna Santa Jza -
bzl do Morro, da jun.isd.izao do ?arquz IndZozna do Araguaia 
VOARA. 

JOÃO CARLOS NOBRE DA VEIGA 

7on.tan.ia nQ 6 45/?, dz 08 dz julho dz 1 989 

0_PRESI^ENTE VA FUNDAÇÃO NACIONAL VO ÍNDIO, no uso daí ' 
atribuiçozs ouz Ihz contzrzm os Estatutos, z tzndo zm vista o 
quz consta do Prôc&AAO/FUNAI/BSB/1657/80, 

R E S 0 L V Ei 

I - Admitir GUILHERME CARRANO no zmprzgo dz Tro^zssor dz 
19 Grau "A!i, do Quadro dz '°zssoal dzsta Eundiaçao, com lotação ' 
na Ajudância Autônoma dz ?arra do. Garças, zrr d.zcorrzncia d.a 
dispznsa dz Marta Maria Lopzs . 

II - r'ztzrminar quz os primziros 9 0 [novznta) dias dzJtra 
balho szjam dz zxpzrizncia dz acordo com a Iztra "C", do Varãgra 
io 1Q do Artigo 44 3 da CLT. 

i JOÃO CAVLOS NOBRE DA VEIGA 

Vortaria nfí. 646/?, dz 91 dz julho dz 1 980 

O PRESIDENTE VA FUNDAÇÃO NACIONAL VO ÍNDIO, no uso das 
atribuiçõzs quz Ihz con^zrzm os Estatutos, 

R E S O L V E : 

^zsignar LUIZ GONZAGA VE FIGUEIREDO AMARAL para zxzrczr' 
o Cargo dz Confiança dz Asszssor cie Comunicação Social, a oartir 
dz 01.07.S0, 

J0Ã'i CAP..LÕS WOSPE VA VEIGA 

http://ath.lhu-iq.ocii
http://Uo.moh.ando
http://jun.isd.izao
http://7on.tan.ia
http://01.07.S0
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Portaria n° 647/?, dz ''9 c!e /u-CAo cie 7 9 Si? 

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO, no 
cía4 atribuições quz tkz con{.zrzm 04 E&tattüboi, z tznd.o 
ta o quz zon&ta da Papzlzta nQ 044/VF, dz 03.07.80, 

'' V E- ? " L V Et 

Vzsignar ROBENSON MOITA ROSSIGNOLI, Auxiliar Adminis
trativo "£", do Quadro dz Vzssoal d.zsta Fundação, pata substi_ 
tuir o Chzlz da Szção dzCoYita.bA.llda.dz Patrimonial da Vivisão 
Vinanczira - VGA, no pzrlgdo dz n7 a 2 6/O7/80. 

JOÃO CARLOS NOBRE VA VEIGA 

Contaria n°'648/V, dz 09 dz julho dz 1 980 

O PRESIDENTE VA FUNDAÇÃO NACIONAL VO INVIO, no uso da* 
atrihuiçõzs quz lhe. conlzrzm os Estatutos, z tzndo em vista o 
quz consta do Rzquzrimznto 6 InQ dz *1."7.80, 

R E S 0 L V Et 

Vispznòar, a pzdido, ROSÂNGELA BRASIL FELIPE do 
go dz Vzndzdor dz AH.tz6ana.to "D" , do Quadro dz vzssoal 
A *+ ('•<!'? ir* 

. T ' .10X0 CARLOS UO-VE VA l/EIGA 

Tortaria n° 649/?, dz 09 dz julho dz 1 9 80 

J) PRESIDENTE VA EUMVACÃ" UACIOUIL VO INVIO, no uso das 
atribuições QUZ Ikz con{zrzm os Estatuto A , 

RESOLVE: 

I - Admitia. LUCÍO FREIRE no tmprzgo dz Vznd.zd.or dz A*. 
tzsanato " C", do Quadro dz ?Zòòoal Aa \\tir>f'ia com lotaç.ão na 
Loja da Rodoviária dz "'rasllia, zm vaga dzc.on.HQ.ntz da dispznsa 
dz V.o&angzla V.rasil Ezlipz. 

I I - "Oztzrminar quz 00 primeiros 90 {novznta) dias ' 
dz trabalho szjam dz zxpzrizncio^ dz acordo com a Iztra "C" , 1 
do Parágrafo 1Q do Artigo 44 3 da CLT. 

JOÃO CARLOS NOBRE "A VEIGA 

Cortaria nQ 650/?, dz 0 9 dz julho dz 1 9 80 

0 PRESIDENTE rA FüNPAÇÃO NACIONAL VO INVIO, no uso ' 
das atrihuiçozs quz Ikz zonlzrzm os Estatutos, z tzndo em \,is_ 
ta o quz consta do Radiograma nQ 481 /1 Oa.VR., dz 02.06:80, 

V E S O L V Et 

Vispznso.r MARIA VERÔNICA *E SOUZA RANGEL do zmprzgo ' 
dz Vzndzdor dz Artzsanato "C", do Quadro dz Vzssoal d.zsta fun
dação . 

JOÃO CARLOS NOBRE VA VEIGA 

uso ' 
em vis 

zmvrz-
. da 

http://dzCoYita.bA.llda.dz
http://AH.tz6ana.to
http://Vznd.zd.or
http://dzc.on.HQ.ntz


PJULO*,j>.lHOjllH 

VlG. ri 6 

VoHtaHia n° 651/7, de 09 dz julho de 1 9£C\ 

0 VPESIVEVTE ^\ FUUVAÇKO NACIONAL VO ÍMPIO, no UÒO ' 
daí, athiíuiçõzò que lhe condenem OA Eòtatutoò, z tzndo em ' 
viòta o que, conòta do PadiogHama n° 4 81/1:a.TV., cie C2.C6.8C, 

? E S 0 L V E: 

1 - Adn.itiH CAP.LOS VOS SAHTOS CHAVES no etr.pH.eno de Vzn 
dedoH dz AHte&anàto "C", do Quadho de. VQ^AOUI da kH.t7.nd ia , 
com lotação na Loja dz PoHaima, em vaga dzcoKH.zn.tz da diòpzn 
6& dz tf.an.ia Vzhonico. dz °ouza PangeJL. 

I I - VeteHminaH que. oò rhi.mzln.oi, 9C [noventa] diaò dz 
th.cba.lho òzjam dz zxpzhizncia dz ocohdo tom a Iztha "C" do 
Tahãgha(o 1n do Antigo 44 3 da CLT. 

JOKO CARLOS hlOL^E VA VEIGA 

Tohtahia n° 72 Q/E, dz 2 8 dz maio dz 1 98C 

0 F2ESIPEWTE VA FUMPAÇÁ0 WACÍ0MAL VO 1NV1Õ, no uòo ' 
no uòo daò athihaiçõzò qu.z Ihz con*zhzm OÒ Eòtatutoò, e con-
òidzhando oò tzhmoò do convênio n° CBC_/79, czlzthado znthz a 
FUMAI z o r^ovzhno do Eòtado do tfahanhao, em 7 3 . • ' ° . 7 ° ; e a 
VoHtaHia n° 728/E, deita data. 

n E 5 0 L l/E : 

1 - rztzhminah quz a 6a. f^/FUMAI, na pzòòoa do Vzlz-
ç.ado ?.zgional, pHoceda ao acompanhamento /Zòico pzhmanzntz ' 
da execução daò atividadzò do "Thojzto Lahha do Cohda", a cah 
go do 9oveH.no do Eòtado do Hahanhão, athavzò da COTEV.tfA; 

2 - Vztzhminah quz o KeAe.ni.do rzlzaado Regional in£oh 
me, mznòalmzntz, ã ad.miniòthação òupzh.ioh. d.a FUMAI, o zòta -
gio dz dzòenvolvimento daò divzhòaò atividade* conòtantzò do 
Thjzto; z 

3 - ^ztzhminah quz a. '6a.pP/FUMAI' gzòtionz junto a 
C0TERMA, no òzntido dz quz oò hzlatohioò Elòico-Einanceihoò, 
phzviòtoò na clãuòula 3a., po.hãrhalo 4Q do convznio, òzja.m ' 
znthzguzò naò d.ato.ò phzviòtoò, encaminhando-&e a AdminiltHa-
ção Cznthal em Ihaòllia. 

JOKO CAPLOS NOIPE VA VEIGA 

VoHtaHia n<? 7 3 ' / E , de 2 9 dz maio de 1 98C 

0 PPESIPEMTE VA FíiMPAÇÍO hlACWNAL VO JNVÍO., no UÒO daò 
athiíuiçõzò quz Ihz condenem OÒ Eòtatutoò, 

': E M 1 '/ E: 

; » , ) ' ' 

http://etr.pH.eno
http://kH.t7.nd
http://dzcoKH.zn.tz
http://tf.an.ia
http://rhi.mzln.oi
http://th.cba.lho
http://9oveH.no
http://KeAe.ni.do


PA*G. 017 

I - Aprovar o Projzto Agx.Zc.oZa do Pi Eodoquzna, juriòdi-
cionado a 9a. ^zlzgacia Vzgional. 

77 - Alocar ao rzizrido Projzto KZCUKÒOÒ no vaiou da 
Cri 4 . 5 0 '•'. r 30, 00 • { quatro milhado z quinhzntoi, mil CKUZZÍKOÍ,) , 
pKovznitntzò da 2zndado Patrimônio indZgzna - P.zzzita de. ah.Ke.n_ 
damzntoò. ' • . - . - , 

777 - Autori.zar o. ASPLAM a libznaK o& KZCUKÒOÒ con&tan -
tzi> do Cronograma dz VzAZnbolio do Projzto. 

ÍV - Pzzomzndar quz o VGÕ zlaboKz z zncaminhzJõL ASTLAhl , 
com viito.ò a avaliação do Projzto oh òzguintzò rzlatórioò: 

a) dz Azomranhamznto Tísico - Einanczi Ko , quinzz dias an 
tzi do tzKmino dz ceda trimz&trz civil; z 

b) dz de.AQ.mvznh.0 - anos a conclusão dz todas ai laszs prz 
vistas no mzòmo. 

30Ã0 CAPLOS U0ZvE rA VEIGA 

Portaria nQ 7 31/E, dz 19 dz maio dz 7 9 80 

0 PRESir-FMTE VA T-UUVACM WACTONAL VC ÍHVÍO, no ato :'? 
•òuai atribaiçõzs cuz lhe. con '?K • o arti.-o $9 do Estatuto, apKO-
vado pzlo Vzcrzto n.:. 14, •' ' , fc 7' abril dz 1980, combinado' 
com o ártico 69 do P.zgimznto IntzKno, baixado com a Portaria Gtí 
rsn/n? 7^56, dz 27 dz julho dz 1C-71; 

CONSÍVEP.AHVO o quz diòpõz ó crtipo 19, § 19, do ^z 
cKzto n9 76.999, dz 08 dz janziro dz 197b; 

CONSIVEPAtíVO a anuzncia _zita pzlo Virztor do Vzpartamzn-
to GzKal dz Planzjamznto Comunitário - VGPC; 

CONSÍVEPAHVÕ, zspzcialmzntz a pKoposição do ViKztOK do 
Tzpartamznto GzKal do Patrimônio IndZgzna - TGTl, consoantz o 
quz consta do ^roczsso n° FUNAT/ÉSt/S*34/79>: •.',, 

R E c 0 L V Et 

7. Constituir um CKUVO dz TKabalho, intzgKado pzloA szKvi 
dorzs ALCEU COTIA MARIZ, Antroplogo do VGO z SÉRGIO TE CAMPÒ5 , 
EngznhziKo Aarimznsor do VGVlt para sob a przsidzncia do pKimzi-
Ko\ pKoczdzKo rzzstudo do6 limitzs da PESERVA 1UVÍGENA KAIAPÕ , 
dz comum acoKdo com a comunidadz indZgzna. 

77. ^ztzKminaK quz vara os zlzitos tzenico -administrativos 
o citado Grupo (icaKa subordinado ao "0T~7 atz o. conclusão l

üinaV 
do4 trabalho6. 

77 7. EòtabzlzczK ouz o inicio d.a, tKabalhoò z o pKazo dz 
òua execução AZKRO dztzKminadot, pzlo VGPl, dzvzndo a dzspz-òa KZÒ_ 
pzetiva COKKZK 2 conta do Programa.dz ^zmarcaçao z Tzgulariza ~ 
ção dz Tzrra&. 

JÓÃfi CARLOS MOTRE VA I/E7GA 

Portaria n9 732/E, dz Oi dz junho dz 1 9S" 

OJPÚSÍVEMTE VA fUNVACÃO i-iACIChiAL ^0 7WT70, no uio dai ' 
atribuições quz Ihz con{,zKzm 04 Eòtatutoò} 

P. E S 0 L V Ei 

http://Agx.Zc.oZa
http://ah.Ke.n_
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I . ApKovaA. o 'lavo dz PeAca pa-ta o : ,I 5an£a Izabe£ cio 
UOJLKO, \urisdlclonado ao Parouz Jn.dZgo.na do Araguaia; 

I I . A£OCUM. ao munido Vla.no a quantia de C*j 19^8.400,00 
[cznto e laoyen-tfl e oXío PU.£ P rtuaítocen-èo-á cruzzlros)',' a conta 
do A 'Recurso A cie PCI. 

ITT. Au.toKi.zan. a. ASPLAt! a llbzrs.fi, o rzcarso; efti pa/Lce-
£út única, colocando-o ã d.lsvoslção do ^Cr\ . ' 

IV. Recomenda* çae a hd.mlnlhtK.acao do P<?ARA, atravzs ' 
cio VGO,'zncamlnhz, vzrlodlcamzntz aASPLAH, relatórios das* 
atlvldadzs dts envolvidas, dz modo a propiciar a a{.zrlção doi rz 
•saltados zspzrados. 

JÕÃn CARLOS W0SRE PÁ VElGfi 

Portaria n° 733/E, de 5 3 fie /anfio de 7 9 «9 

0 PRESIPEWTE PA FCNPAÇÃ0 WACIOWAL PO INPI0, no U-ÓO ría^ 
atribuições oaz Ikz conferem os Estatutos, 

V E S 0 L 1/ E : 

T - Criar um Grupo de Trabalho, subordinado a ASPLAN, 
com a Incumbência, dz fizallza.fi levantamentos visando a collglr 
dado A necessários 5 montagem de proiztos agrícolas z d organl 
zaçdo dos serviços administrativo6 z asslstznclals dzstlnad.OS 
ao atzndlmznto dos ZndJLos dios Postos indígenas Rio de Sono,Eu 
nll e Gerente. 

I I - 0 Gfiupc dz trabalho dz ouz trata a p^e^ente Po/t-
ta.rla szra construído pzlo resnzctlvo coordenador, Engenheiro 
Agrônomo PIVIW0 JAIRPE A9UIW0, Antronõloga PIAWA CLÍA GATJCI4 
PA M0TTA e Engenheiro Civil HEPACLlVES VIANA MACEPO. 

I I I - 0 Grupo dz trabalho zm causa deverá aprzszntar 2 
ASPLAN oi dados a quz sz rz{zrz o Ztem I , no fViazo cie 30 citai 
COAA-CCÍO-S a conto.r da data do rzspzctlvo regresso ã sede. 

IV -, Será, jxo máximo, dz 13 dias a permanência do Gru
po dz Trabalho na árza objeto dos le.vantame.ntos z colzta dz 
dados & przszntz Portaria. 

T - Esta Portaria zntre. em vigor nzsta data,.. 

JOÃQ CARL0.S HOrlP.E VA VEIGA 

Cortaria nQ 134/E, cie "4 de junho dz 1 980 

0 PRESIPEMTE PA FUWPAÇÃ0 MACI0NAL P0 INPIfl, no tuo dai 
atrlbulçõzs quz Lhe. conferem os Estatutos z consldzrand,o, 

- o zncargo przcZpuo dz garantir aos índios a pzrma.nzn 
cia zm seu "habltat", proporcionando-lhes, para zssz fim, os 
Indlspznsávzls recursos para a promoção dz szu tzm estar; 

- a necessidade dz, visando a promoção desse tzm zstar 
elaborar e zxzcutar programas esrecl'leos dz assistência soci
al z econômica voltados para as comunldadzs Indígenas; 

- a dlrztrlz dz aczlzrar o desenvolvimento dos Znd.los' 
z rzspzctlvas comunidades mzdlantz financiamentos dz sua produ 
ção , 'ornzczndo-lhzs os nzczssãrlos Insumos básicos, 

P. E S 0 L V E: 

http://Jn.dZgo.na
http://Vla.no
http://Au.toKi.zan
http://llbzrs.fi
http://hd.mlnlhtK.acao
http://fizallza.fi
http://le.vantame.ntos
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I - Jn&tttuiA o 7la.no de Ve.òtn\) o JLv i-mento do Xavantey. 
ich oKi.znta.do z controlado pulo T>GO z cuja zlabohaq.ão eitahâ' 
a carro de urra Equipe a izçuih designada. 

77 - \ Equipe a oue nz{.zhz o Ztzm antzhioh z constitui 
da pzlo 'neaoh da Vheiidlncic, AMAEL LEMOS GONÇALVES, que' 
a.tuahc. como &e.u Zoondtnadoh-, z inte.gJia.da. pzlo Audiitoh Senioh, 
JV.E O^IÁES, pzlo Enoenheifio kaKonomo ALA0R GRANGEOW PE SIQUEI
RA, peJLo Economista VTCEUTE LUIZ VE ALMEIPA, velo Engznhziho' 
Civil S7-LE7 COPHEA MA^CUEÍ1, pzla Antiopólo ao. AH," MARIA ÍV VAl_ 
XA~0 z vzlo Auxilia*. Tzcnico de Contabilidade 11/AM JULIAN0. 

777 - A£oca<* ao Plano em cauia a -impo-t-tânc-ií::. de Cfc$.. 
4,OCO.OCO, r* [quatro milhõzi dz chu.zzihoi) , rhovenizntzi do 
Vlano dz Intzphação 1'acional dzitinadoi aoi phojztoi dz deien 
volvimento da. ã.hea Xavantz. 

IV - Con{zhih ao A&ÒZÒÒOK da Phziidencia, AWAEL LEMOS 
C^MÇALVE0 com-ztzncia. pana movimzntah oi hzcuhioi acima aloca 
do A na quo.lida.dz dz oK.dz.nad.oh. dai, dzipziai quz coHh.zhA.rn a iua 
conta, tzndio como izu aczntz (inancziho o Auxiliah Tzcnico ' 
IVAN JULIAMfl. 

V - rztzhmina.h quz a Equipe chiada, rela phzizntz ?oh-
tahia /unciona.hã junto à~ Ajudância Autônoma de ?ahha do Oah-
ça.i quz d.evzha lhe vhzitah o apoio logZitico dz quz neceiii -
tah. 

VI - Inithuih quz a Equipz em hc{eh.encia deverá . &z 
conduzi?, no thabalho zm conlohmidadz com. ai, izçuintzi diipo-
iiçÃZi ' 

7. Ao C.oohdznadoh dz Equipz cabes 

a., zxzhczh a. iupzhviiâo da Equipz, ohizntando z coah.-
dznando o ÍZU dcizmrznho intepho.do; 

b. m.antzh contato iiitzmãtico com o d.ihigzntz do VGO, 
tzndo zm viita habilita-Io a acompanhah oi> thabalhoi bzm como 
a ton\ah a phovidznciai cohKztivai ou. dz apoio quz iz {,izzhzm 
neceaâhiai z no devido tzmpo; 

c. coohdznah-iz com a ch.zfJ.a. da Ajudância Autônoma dz 
Zo.hha do Gahçai paha oi ^ini phzviitoi no itzm V, z 

d. Áazzh cumphih ai d.iipoiiçõzi heJíativai ao dzizmpz-
nho da Equipz, hzivzitadoi oi znca.hr.oi zipzciaii quz hzcazm ' 
iobhz OÍ hzirzctivoi intzghantzi bzm como a quali\ica.çâo pho-
{.iiiional dz ca.da um. 

2. +ci Tzcnicoi quz intzr.ham a Equipz ca.bzm, zm pehalt 

a. o zxzhcZcio da ativid,ad.e dz colzta dz dado6 necei-
iãhioi ã montagzm dz phojztoi dz deienvolvimento da Comunida 
dz Xavantz, Zipzcialmzntz noi iztohzi pzhtinzntzi ã economia-

aghZcola., pziquiia a.nthopolo.pica dzitinada a avoiah o ülanzja 
mznto zcondmico, O.OÍ zitudoi hzlatlvoi ã a.dm.iniithaçâo hinan-
czih.a, à~ pzhZcia contábil z tomada dz contai bzm como oi aazn 
to6 dz zngznhahia civil. 

3. Eipzcificamzntz cabzmt 

a. ao Engznhziho Aghondmo , a vzhi{icaçâo dai hzaii ne 
czaidadzi bzm como o. viabilidadz da vhojztoi a.ahZcolai viian 
do a iua compatibilizaçâo com. oi hzcuhioò d.iipon*.vzii zm maquX 
nahia z imnl.eme.ntoi°f 
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b. ao Econom-í-óía, eir colaboração com o EngznhzViO Aciono 
mo, a execução do* ca£ca£o4 de ca i ío do4 pKojztoi, tzndo em r 

vu.4-ía a alocação :Í04 /LecuTuci c-ae <Lxi.QA.Kzm , z*tabzlzczndo pa
na cada um o& nzcz**árlo* crono grama* dz dz*zmbol*o -, 

c. ao Antropólogo, paKtÁ.<u.pafi da zlaboração doi nrojzlo* 
econômico*, dz a**i*tzncla *oclaZ, dz áaiíde z dz zducaçc.o vi -
•òando a thzi £mpKl.mlK a orlzntaçã.o voltada para a dz^z&a do* 
lntzrz**z* IndZgznaÁ z para o Kz&pzlto a izu* ^adrõz* cultu 
ralo-, 

d. ao fu^líor Sznlor z_ao Auxiliar Tzcnlco dz Contabili
dade , rzallzar vzrZcla* zontãbzlò e {azzr tomada* dz conta* ' 
doò agzntz* pagadorz* z do* rz*pon*ãvzl* por bzni da FUMAI f 

mormzntz para tran* {\zrzncla* dz rz*pon*abllldadz*; 
z. o.o Engznh.Z4.Ko Civil, o Izvantamznio dz dado* nzcz**ã-

rlo* ao z*tabzlzclmznto dz Infraz*tratara zm tzrmo* dz obra* ' 
para via* dz acz**o, a'~a*tzclmznto dz água z luz, *anzamznto ' 
ba*lco uzm. como con*tração, reforma z con*zrvação dz Imovzl*. 

Vlí - fixar o prazo dz 6 0 [*z**zntc.) dia* corrido*, nror 
rogavzl* o.o crltzrlo do Trz*ldzntz z ei vl*ta dz pKopoòta ju*tZ 
ficada do Vlrztor do VGO, ^ara a conelu*ão do* trabalho* dã 
Equlyiz. 

VJÍÍ - VJL&poK quz o Coordenador da.EquJ.pz (Ica autoriza
do a movlmzntar, conjtintamzntz com. o agzntz {Inanczlro dz*lgna 
do no lizm IV, a* conta* do* rzcur*o* orçamzntãrlo* z zxtra-or 
çamzntãrlo* da Ajudd.ncla dz Zarra. do Garço.* nzlo prazo zi>ta'~z~ 
Izcldo no Ztzm antzrlor, o!?zdzclda* a* norma* quz rzgzm a matz 
ria na FUMAI. ",... ~ 

IX - "zlzrmlnar quz a Equlpz dzvzrc. mantzr contato* ' 
com a* lldzrança* IndZgzna* , oi jztlvando Izvo.ntamznto* z z*tu 
do* dz antl-pro jzto*, ou*zrvado* rlgcro*amzntz o* llmltz* doT 
valorz* antzrlormzntz orço.do* vara a imptzmzntazãq do* vrojzto* 
rz&ultantz* z dzilnltlvo*, 

X - rlhvor quz a prz*zntz PoKtaKia zntra zm vigor nz*ta' 

Li- CL / C ov • 

JOÃO CAVLOS NOBRE VA VEIGA 

Vortarla n° 735/E, dz 12 dz junho dz 7 9 80 
OJRESIVENTE VA FÚNPAÇÃO NACIONAL VO IUV10, no u*o da*' 

atribuição* quz Ihz confzrz o* E*tatuto , 

RESOLVE: 

7. - Aprovar o Tlo.no d.z Aplicação dz vzcur*o* oriundo* da 
allznação dz -70 m3 dz pontzlra* dz plnkzlro vara o ?1 Rio da* 
Cobra*, jurl*d,lclonadiO a Aa^V., E*tado do Varo.nã, no* tzrmo* z 
caractzrZ*tlca* o.uz *z *zguzm: 

1.1. PECE1TA T'E ALIENAÇÃO Cr'" 106.6f0,00 

7.2. ^ES?ESAS -rvFyjsTAS Cr" 106.610,0') 
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7 . 2 . 7 
7 . 2 . 2 
7 .2 . 3 
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7 . 2 . 5 
1.2.6 

'. 1 7" ccn.tzin.co escolares. . . . CAÍ 51.000, 
12 £4cUvaninhas O.* ..-. S..80Q,0 
O2 ccidQ.ln.ai Cr$ 1.000,0 0 
'"l \ogôes dz lenha . . . . Cn$ 9.. 860,00 

vagamznto conserto moto*. Cri 2 5.475,2. 
Veivesas Eventuais Cr* 8.414,80 

i • Teterminar que todos os atos referentes a receita 
z despesas, AZjO.ni zs criturad.o s ( ccntahm.zad.oi) ã conta da 
Renda do Patrimônio JndZgzna, com obrigatoriedade d.z presta
ção dz contai z relatório mensal. 

JOKO CARLOS NOBRE VA. VEIGA 

Von.tan.la nQ 736/E, dz Í2 dz junho dz 1 9 8C 

0 PRES1VENTE VA fUNDA^ÃO NACMUAL VO INVíO, no me .'z* 
*"-\ :l •"•:'./' • •• ' ; " • : £ •!''• ?. '•'- ' • '• . - ' ; ' ' • , ' • 8Q do EStatUtO ,CLpJlO 

vado yz-•: .zto n.: o4.648,-'tâe< Í6 ae :il dz 1980, combinado 
com c ártico 6Q do Regimento lntzn.no, baixado com a Von.tan.ia nli 
GM/BS:S/1086, dz 27 de julho de 1972; 

CONSIVERANVO o oue dispõe o artigo 2°, § 1Q, do Vecreto' 
nQ 76.999, dz 08 dz janeirode 7976; 

CONSIVERANVO a indicação leito, pzlo Virztor do Veparta -
mznto Geral dz Planejamento Comunitário - VGPCr 

CONSIVERANVO, especialmente a proposição do Vireior do 
Departamento Geral do Patrimônio JndZgzna - VGPI, com o ante o 
quz comta do Processo nQ FUNAI/3S8/J014/80, 

Vesignar o Antropólogo TEP.P.l VALLE VE AQUINO para compor 
o Gravo dz Trabalho dz quz trata a Variaria nQ 720/E, dz 14 de 
maio de 1980, zm substituição ao Antrovóloao CLKUVIO VOS SANTOS 
ROUERO. 

JOÃO CARLOS NOBRE VA VEIGA 

Portaria nQ 737/E, dz 7 3 dz junho dz 7 9 80 

0 PRESIVENTE VA TUNVAÇAO NACIONAL VO INVÍO, no use da 
suas at.nihui.~~- v.z lhe confere o artigo 8Q do E&tatuto,apro
vado pzlo Vecreto nQ 84.648, dz 16 dz abril d.z 19 80, combinado 
com O'artigo 6Q do Regimento Intzrno, baixado com a Variaria '• 
GU/BSB/.10 86., dz 2 7 dz julho dz 7 9 72; 

COhiSIVERAUVO o QUZ dispõe o artigo 2?, §'• 19, do Vzcrzto 
nQ 76.999, dz 18 de janeiro de_19 76; • •..-. 

CONSIVERANVO a indicação izita pzlo Virztor do Vzpanta-
mznto Geral dz Planejamento Comunitário - VGVC; 

COUSÍVERANVO, especialmente a proposição do Virztor do 
VepaKtamento Geral do Patrimônio IndZgenà - VGPI, consoante o 
quz comta do Processo nQ rUNAl/BSB/1074/80, 

R E S 0 L 1/ E: 
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I . Conitituin um Gfuipo dz tnabaZko, intzgnad.o vzZot tzn 
vidonzi TEVVV VALLE " c \QUTHO, Antropólogo do VGVC z VA^CÍ Vl~ 
CE'!TE ALUE-, TopÕgn.a^o do VGVÍ, pano. tcb a pnzildzncÁa do pKÀ.-
mzino , pn.oc.zdzKo.rn a id.zntilicacao z a dzZimitação dai ánzat in 
dlgzno.t iituadai nat bazlai doi niot JAI/API z CÚV.ÚÇK, Ettado T 

do Amazonai, d.z comum azo/ido COTA a Comunidadjz IndXgzna. 
II. rztznmZnaK ouz pátio, cf, zlzitot tzcnico-adminitina

tivo , o citado Gn.u.pQ {ica.no. iabon.di.nad.0 ao VGVÍ, atz a concZu-
tao iina.1 do6 tna.ba2.koh. j 

I I I . EitabzZzzzK ouz o inicio doi tna.ba.lkob z o pKazo ' 
dz tua zxzcuçao tznõ.o de.te.tmi.nad o & pzZo VGVÍ, dzvzndo^ a dzipz-
ta xzipzc.ti.va connzn ã conta do Vnognama dz Vzmancação z ?.zgu-
Zanizaçao d.z Tznnat. 

JOKO CAVLÕS HOBV.E VA. VEIGA 

'ontania n° 738/E, dz 18 dz junho dz 1 980 

• , £ . ISIVEUTE VA FUM9AÇA0 NACIONAL VG V!VíO,no uto dai 
atni.bui.cozi ouz Zhz confznz o antigo 89 do Eitatuto. apfiovado' 
pzZo "zcnzto nQ Z4.64c, dz 16 dz abniZ d,z 19SC, combinado com' 
o antioo 6Q do 2zgi.mzn.io lntzn.no, bai.xa.do com o. vontani.a nQ . . 
GM/ BS3/10S6, dz 11 dz juZho dz 1972: 

CONSVDEVMVQ o quz dlivõz o antigo 2°, § 19, do VzeJiz-
to nQ 72.999, dz OS dz janzino' dz 7976; 

CÕMSIVERAMVO a anuzncia {.zita. pzlo Vinzton do Vzpatita-
mznto GzfiaZ da VZanzjamznto Comunitãnio - VGVC; 

COHSíVEVAfVO. zipzcXaZmzntz o. pnopoiizâo do "Cinzton do 
Vzpantamznto GznaZ do '.'c.tnimônio IndZgzna - VGVÍ, contoo.ntz o 
quz contta do Vnozziio nQ FfcíWAI /ES^ /35 ^ 3/ 76 , 

r F s 0 L V E: 
- i 

I . Conttituin urr, GKupo d.z Tna.ba.Zko, intzgnado vzZot tzn 
vldofizt JAWE LÜCT- V^TVL^ll GALVKO, AntnopõZoca z 305? JAIME MAF 
CIN, Engznhzitio kgtiJLmzmoti, todot do VGVÍ, nana tob a pnzti -
dzn.cia do vninzi.no, pKozzdzn. a idznti{.icação da ánza ZndZgzna 
TUBARÃO /MASS A CA\ 

I I . Ettabzlzczn quz o inicio doi tnabalhot z o pnazo ' 
iz tua zxzcuçao tznão dztzKmínadoi nzZo VGVÍ, dzvzndo a dzipz 
ia Kzipze.ti.va connzn a" conta do Vnognama dz X~zmancaçao z Regu-
lanização dz Tznnxt . 

J0A*O CARLOS WOB*E VA VEIGA 

VontanJLa nQ 739/E, dz 1S[ dz junho dz 1 920 

0 PRESIVENT.E V" EUNVAÇÃO 'JACXOMAL VO WVITO, no uto dai 
' atnibuiçozt ouz Zhz confznz o antigo Z° do Eitatuto, apnovad.o ' 
pzZo Vzznzto nQ S4t64 8-t dz 16 dz abniZ dz 1980, combinado com o 
antioo 6Q do RzgZmznto íntznno, baixado com a Ventania n° GM / 
ÜSI/ICSÒ, dz 11 dz julho dz 1972: 

COMSIVEVAHVÕ o ouz dliúoz o antioo 2n, § 1Q, do Vzcnz-
to nn 76.999, dz '"'' dz janzino d.z 1976; 

COhlSÍVEPAHV^ zt^zclalmzntz a pnopotição do Vixzton do 
Vzvantamznto GznaZ do '.'atnlmônio IndZazna -VGVÍ, contoantz o' 
ouz contta io Vnozziio nQ MI/fCA/ESB/ÍZ .544/74, 

r E 5 n L '• r : 
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I . Constituí*, um Grupo de Trabalho, lnto.QH.ado pelos ' 
servidores Â"RE0 ARAÚJO FALEIROS, Engenheiro Agn.lmo.nson. do r>GTT 

-o. QTTLIA MARTA CORRÊA TV ESCÕSS1A NÜGUE7RA, Antropóloga do VGA, 
vara sob a vn.06idO.ncia do primeiro, üroced.erem estudos visando 
a redefinição do limito Oeste da RE°E^f/A INVÍGENA PlttEHTEL "AP 
r^SA-MT. 

17. ^etermínar que para os c{,oitos técnico-administra 
tivos, o citado grupo ficará subordinada ao ^GPÍ ato a conclu
são iinal dos trabalhos. 

I I I . Estabelecer oue o inicio dos trabalhos o o pra
zo do sua execuçã.o serão determinados polo VGVl, devendo a 
despesa respectiva corror ã conta do Programa do ^emarcáção o 
Pegularização do Torras. 

JOKO CARLOS NOBRE VA VEIGA 

Vortaría nQ 740/E, do 18 do junho do 1 9 80 

0 PRESTVENTE VA EUNVAÇÁO NACIONAL VO ÍNTIO, no uso ' 
d.as atríbuiçoos quo lho confere o artigo 8Q do Estatuto aprova 
do polo ^ecreto nQ 84.648, do 16 do abril do 198r, combinad.0 ~r 

com o artigo 6Q do Peoimento Interno, baixado com a Vortaría ' 
GM/BSZ/1086, do 21 dz julho do 1972: 

CONSTVERANVO o quo dispõe o artigo 2Q, § jo # do ^ecre_ 
to nQ 76.9 99, do 0 8 do janeiro do 1976.; 

CONSTVERANVO a indicação (.eita velo Vírotor do depar
tamento Gorai de Planejamento Comunitário-VGVC} 

.,: CONSIDERAMVO, especialmente a proposição do Viretor ' 
cio Tenartamento Geral do Patrimônio IndUge.na.-VGVl, consoante o 
que consta do Processo nQ EUNAí/BSB/2688/80, 

R E S 0 L V Et 

7. Constituir um Grupo de Trabalho, integrado pelos ' 
servidores N&R&tviNO l/IEIRA CRUVINEL, 'ntropÕlogo do VCPC, o OS 
WALPO PQttÕÜLltt, Topogrã^o do VGVl, para sob a presidência ^do 
primeiro procederem a redefinição dos limites das áreas indlae 
nas: TABALASCAVA, CAWAUAMIM, BARATA o LIVRAMENTO, situadas no 
Território Eed.eral de Roraima, do comum acordo com a Comunida
de Indígena. 

77. ^etermínar quo para os efeitos técnico-administra 
tívos, o citad.o .Grupo ficará subordinad.o ao VG?í ate a conclu 
são kínal dos trabalhos. 

777.^Es tabe lecer que o inicio dos trabalhos o o prazo 
de sua execução serão determinados pelo VGVl, devendo a d.espe-
sa respectiva correr ã conta, do Programa de Vomarcação e Regu
larização de Terras. 

30K» CARLOS NOBRE VA Í/E7C" 

Portaria nQ 6 41/E, de 19 de junho de 1 9-80 

0 PPESJVEMTE VA fÚNVACÃO NACIONAL VO INVIO, no uso das 
atribuições que. lhe conferem os Estatutos, 

http://lnto.QH.ado
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5. 5 2 4 

•••'• Dz&ignaJi^VEURtDESRTEEIRO ~E ABREU, Medica Sanitari6ta "li" 
Z KTTA HELQlSA'j}E ALMEÍÜA LAIAP.ÍH, Antropóloga "A", lotada.6 no 
Ve.pcLfitame.ntq Guiai do. Vlanzjamznto Comunitário /-FUMA-7, paKa mante
rem contato 6 com a "irztoria Vegional da CODEVASF em Aracaju o. 
tzcnico6 do Vrojzto Itiuba em Vropriã-^E, bem como lea-^óza-tem £ e -
vantamznto dz dada 6 vÍ6ando a implantação de. ^rojeto de. *~e6en -
volvimento ComunítãfüLo no PI Kariri, 3a . DV., < ^ 

E-btabe.lo.ce.fi o prazo de. 23 {vinte, z trz&) diai a partir dz 
22.06.80, pana conclusão o. apne.be.nt.ação do trabalho. 

JOÃO"CARLOS NOBRE^DÁ, VEIGA 

Von.tan.io. n° 741 /E, dz 2^ dz junho do 1 9tO 

O PRESIDENTE VA EUNDACKO NACIONAL V* ÍMPIO, no u6o dz 
6ua6 atn.ibuiq.ozA que. lhe. con{erem 06 Eòtatutoò, e 

CONSIDERANDO a nece66idade, dz dinamizar o J>etor Jun.Zd.ico 
dai, Unidade6 RegionaÍ6, po66Íbilitand.o uma maio rápida solução ' 
vara 06 problemas que lhz6 hão a{sZto6; 

CONSIDERANDO- quz oò trabalhos de. OKdzm jurídica, em 6ua' 
maioria, z6tao 6ujzito6 a prazos judiciai*,; 

CONSIDERANDO quz 06 6zrviço6 r>ro {.Í66ÍonaÍ6 do4 advogad.06 
Rzgionaié, pzla i>ua naturzza técnica devem 6er coordznad.oò pzla' 
Procuradoria JurZdica-

C0US1 DEVA!'VO quz, para o ^e6empenho dz 6ua6 tarz^a6 06 Ad 
vogado6 V:egionaÍ6 z Z6crii&ri06 d.z advocacia contratado6 necz6_ 
6itam dz integral apoio d.a.6 ^eleoaçic.6 VzgionaÍ6, 

li E S <h L V:Ei x'^..v'. ' T ~ '' 

7. 06 Advocado6 na6 Vzlzgacia6 ?zgicnaÍ6 licam tzcnicamzn 
tz 6ubordinad.o6 ao Vrocurad.or Gzral, ao qual dzvzrão 6Z dirigir, 
dirztamzntz, 6obrz a66unto6 dz naturzza jurZd,ica e zncaminhar ex 
pzd.izntz6, iazzr conâulta6, x>rz6tar in^ormaçoe6 z apre6entar re-
latoricb trimz6traÍ6 d.a6 6ua6 atividadz6 pro {,Í66ÍonaÍ6 junto ã-ò' 
Ünidad.z6 a quz 6zrvzm, oferecendo copia6 ao Velegad.o Vegional , 
6 em przjulzo dz outra6 in{iormaçoz6 quz, a oualquzr tzmpo, 6z &a-
çam nzcz6 6aria6 . 

I I . 06 dz6Iocamznto6 do6 advogado6 rzgionaÍ6 para fÇo-
ra da6 ãrza6 dz circun6criçã.o d.0.6 rz6pzctiva6 U.nidadz6 V,zgionaÍ6 
6omzntz dzvzrão ocorrzr mediante autorização do Vrocurad.or Gzral; 

í l l . 06 "^zlzgado6 J:.o.cionai6 dzvzrão dar intzgral apoio' 
ao6 advogado6 rzgionaÍ6 \ ao6 z6critÕrio6 dz advocacia contrata-
do6, franqueando-lhz6 ligaçõe.6 tzlz(Ônica6 dz intzrz66z dz__6zr-
viço, d.ando-lhz6 cobzrtura para 6eu6, dz6locamznto6 para a6 ãrza6 
d.z atuação, 6zmpre. quz 6z {,izer vrzci60, pondo~lhz6 a dÍ6v>o6Íção 
06 rzcur6 06 nzcz66ario6 para pagamento6 de dz6pz6a6 judiciaÍ6 ou 
dzcorrzntz6 dz. dzcÍ6Õz6 pro ^zrida6' em pA.oce44o de intzrz66z da ' 
FUMAI ou do6 6ÍlvZcola6i 

11/. A4 Vzlzgacia6 V,zgionaÍ6 ^arão chzgar ã-ò mãoA d.06 rz6_ 
pzctivo6 ad.voaad.06, com a dzvid.a urgência,, ai intimaçõe.6, notifii-
caçòz6 z dzmai6 corrz6pondência6 zxpzdid,a6 por autoridadz6 judii -
ciai6 z rzlativo.6 a procz6606 em ouz 6zjam vartz6 a FUMAI ou o6 ' 
Zndiio6, bzm a66im a6 informações quz lhz6 ^orzm 6olicitada6 pzlo6 
ad.vogad.06, a ^im dz inòtruirzm 06 procz6606, ob6zrvado6 06 prazo6 
jud.iciai6 a quz z6tivo.rzrA 6ujeito6. 

JOÃO CARLOS NOVPE VA VEIGA 

http://Ve.pcLfitame.ntq
http://E-btabe.lo.ce.fi
http://apne.be.nt
http://Von.tan.io
http://atn.ibuiq.ozA
http://Jun.Zd.ico
http://ad.vogad.06


?ÃG. 025 M.O^p.llS^ 

< PoKtaKld nQ 543/E, c'e 25 de junho dz 1 9 89 

O PRESIDENTE 'A FUNDAÇÃO MAC10NAL W IWFI0, no iuo d<Ló 
atKi.bui.cBzs QUZ Ikz aon^èAèffi o4 E^-taíu-icó e, tonoi.de.Ka.ndoi 

- a. nzzz&siúadz do ÕKgão do uimpKX.fi a mZsòãò assistzn-
cial z de. intzgKação gKa.da.tA.va. z haKmi nioso. dou tomanA.da.dzi In 
digznas 2 comunhão nacJLonal', — 

- o inizKzssz zm pKomovzK o dzsznvolvimznto sõcio-zco-
nÔmizo z tultuKal dos gKupos tKJLbaZs, \)Á.òa.ndo a auto -dztzKmina 
ção do4 mesmos;. 

~'- jã ne.te.bhi.dade de. inczntivaK a Çomunidadz Jndlgzna Ka 
Kajã ã pHÃtZ x àz tKabaZkos a.gKZcolo.s, m&âJLantz pKozzb&os_dz -
monetKa.ti.vo6 dz tzcnicas de. pKoduzao, com vistas a zlzvação f 

doi seus pad.KÕzs atZmzntaKzh, bzm como a cKiação . dz zxczdzntzs 
comzKci.aÍizãvzi-s capazzi de.' gaKãntZK a aquisição dz dztzKmina-
d.os bens não pKoduzidos inte.Kna.-me.n-te- pelo gKupo; e 

- a caKzncia dz uma tzKavia ocupacionai, objztivando a 
eliminação da £oKtz tendência dz vaKios mzmbKoi da comunidade, 
em apKzzo, naKa a ingzstão dz bzbidcu alcoólicas, 

Q RESOLVE: 

I . ApKovaK o PKojzto dz Vla.nta.zcLO dz tzbota da Ilha. do 
bananal, a SZK zx.ploKa.do poK indZgznas da tKiho luxdâ, ficando' 
Z&tZ, iu.Ki.4dJLzZonado ao PQAP.A. 

* I I . AlocaK ao KzizKido PKojzto KZCUKSOS no valoK dz 
CK$ 338,000,00 [tKzzzntos z tninta z oito mil cKuzeiKos) , pKo-
venientes do PKogKama dz íntzgKazão Nacional - PIM. 

I I I . A.utoKiza.K a ASPLAM a HbzKaK os KZCUKSOS constan
tes do CKonogKama de Vz&zmbot&o do T'Kojzto. 

IV. VztzKminaK quz to do6 os atos Ke&zKcntes a despesas 
z Keceitas izjam contabilizados pzla AdministKaçã.o do PQARA. 

V. JlztomzndaK quz o VGO zlaboKz z zncaminhz ei À$PLAN, 
cor. vistas a avaliaçõ.o do ?Kojeto, os seguintes KelatÕKiost 

a) de azompdnkamznto VZsico-VinancziKo, d.zz dias antes 
do tzKmi.no do bZmzstKz civil; 

b) dz dzszmpznho, após a conclusão dz todas as fias cs pKe_ 
vistas no mesmo . 

0 JOÃO CARL0S-4/0SRE VA VEIGA 

PoKtaKia nQ 744/E, dz 2 5 dz junho de 19 80 

0 PRESIDENTE VA VU.UVAÇÃO UAC10MAL ÍNDIO., no uso das atKi 
buiçoes que lhe COHÁZKZ o Estatuto, 

RESOLVE; 

I . ApKovaK o VKojzto AcKZcola do PI Podzlas, juKÍsdicio_ 
nado a 3a. Velcgacia Vzgional. 

II. AlocaK ao Kz&zKido PKojzto KZCUKSOS no valoK dz CK$. 
700.000,00 [sètzcentos mil CKu.zzi.Kos), pKovznizntzs do VKogKama 
dz IntegKação Nacional - PIW.. 

I I I - AutoKizaK a ASPLAM a HbzKaK os KZCUKSOS constantes 
no CKonogKama de Vzszmbotso do VKojzto. 

IV — V.zcomznd.aK quz o VGO zlaboKz z zncaminhz ã'ASVLAU,com 
vistas a avaliação do PKojzto^, os szguintzs irzlatôKios'• 

a) dz Vzszmpznko - após a conclusão de todas as £aszs pKz 
vistas no mesmo; z 

h) d.z acompanhamento VZsico -VinancziKo, quinze dias antes' 
do tzKmino dz cada tKimzstKz civil. 

30A0 CARLOS NOBRE VA VEIGA 

http://atKi.bui.cBzs
http://tonoi.de.Ka.ndoi
http://uimpKX.fi
http://gKa.da.tA.va
http://tomanA.da.dzi
http://ne.te.bhi.dade
http://monetKa.ti.vo6
http://inte.Kna.-me.n-te
http://Vla.nta.zcLO
http://zx.ploKa.do
http://tzKmi.no
http://CKu.zzi.Kos


rrfa. \fité 

PofitaAia n'l 745fE, dz 25 de /unfto de 7 9 

O PRESIDENTE Vfl VUN^ACÃO NACIONAL °<'- INPIO, no uso dai 
atrlbulçózs quz Ihz confzrzm os Eitatutoi, e tzndo zm viita o 
contido no '"'-'Zelo nQ 11 O/PI Xa.po.co e no £nc. n° 452/4à',VP.} 

? F O 0 {_ (/ jP j 

7. Aprovar o V'lano dz Aplicação dz fizc.uM.ioi oriundos da. 
allznação dz ponizlraò dz pinheiro pa.ra o PI Xapzcó/Eitado .de 
Santa. Catarina, juris dleio nado a 4a. VV„ nos tzhmoi z caKactz-
ftiiticas OÜZ AZ Azguzmi 

1.1. RECEITA -rr: tLIENACXO Ç*g 415.674,41 

1.1. VESnFfA? ?r-EVTSTAS CrÇ 415.674,40 

Uzlhorlc. dz 'Rede de Ahastz^ . •• • 
clmznto dãqua dz 57 casa.s 
dz Zndlo. Cr? 41 5. 674, 4 0 

; +rt ' 11. VzlzlmínaJi quz todo& òi atos rzlzrzntzs a rzczita 
z dzspzsas, izjam zscrltura do>'s {contabilizados) 5 conta da Rzn 
da d.o Patrimônio IndZgzna, com obn.lnaton.lzdad.-z dz przstação dz 
contas z rzla.tÓrlo mznsal. 

JOÃO CARi.0S~#03RE VA VEIGA 

7on.tan.la nQ 746/1, dz Oi dz julho dz 1 9 80 

0 PRESIDEN"E VAÍ FilNVACKn NACIONAL Vn TNVIOtno uso das 
atrlbulçózs qaz Ihz con/jzrz o ahtigò SQ do Estatuto, apkov a do1 

pzlo VzcKZto nQ 84.64$, dz 16 de abril dz 1980, combinado com' 
o ártica 6o do Rzgimznto lntzn.no, ba.ixa.do com a 7on.tan.la GM/BS8/ 
nQ I^Ü, dz 11 dz julho dz 19 7?i 

CONSIDERANDO o QUZ dlipõz o antigo ?r; % 1Q do "zcrzto 
nQ 76.9 09, dz 0 8 dz janziro dz 19 76; 

CONSIDERANDO a Indicação {zlta. pzlo Vlrztor do Dava fita 
mznto Gzral do Planzjamznto Comunitário - VGPC; 

C^fSl^E^A-'"**, zipzcialmzntz a propoiiçâo do Vlrztor d.o 
Vzvartamznto Gzral do Patrimônio IndZgzna - VGPI, conioantz o 
quz consta do Oilcio nQ 6^5/5a.^?/79,' 

7 E S 0 L V E: 

I . Dziignar a Antropóloga do DGPC, LQCJAJHELENA SOARES 
VE MELLO pana pfioczdzfi o Izvantamznto da ocupação pzlo Grupo' 
IndZgzna 'da Arza dz PALMEIRA WS ÍNDIOS, situada no Estado dz 
Alagoas, dz comum acofido com a Comunidade. IndZgzna. 

I I . Dztzrminar quz pana. os z&zltos tzcnlco-administra
tivos, a citada antropóloga ficará subordinada, ao VGV1 até. a 
conclusão ilnal dos trabalhos . 

I I I . Estabzlzczr quz o inZció dos trabakhoi z o prazo* 
de sua. zxzcução szrão dztzrmlnad.os pzlo VGPI, dzvzndo^ a dzspz-
sa rzspzctlva corrzr ã conta do Programa'dz Dimarcacão z Regu-
larlzação dz Tzrras. 

30AO CARLOS NOBRE VA VEIGA 

http://Xa.po.co
http://fizc.uM.ioi
http://obn.lnaton.lzdad.-z
http://7on.tan.la
http://lntzn.no
http://ba.ixa.do
http://7on.tan.la


,0>p.JSí/*tí 
VÃG. 02 7 

T1. 2 - '.r JTWTA 

OKdzm dz Se^túXço nn CC7, dz 25 dz>abKil dz 7 9SC 

* Aü^íTCn CHEFF rA:.Fl'WfAC*>) MACI0MAL £1 INPI0, no tUo 
d<x4 atKi.bui.cozi quz £ne con/.zKzm <x4 1'ofiraA da VuncA.onari.nto' 
dzita AudiXoKi,a, z dz acox.de com a ~ no oKc.rc.çãc de. 'uditoKia' 
apfi.ovo.dr> rop0 s.znhoK VKZiidzntz [^Koc. VUNAí/TSE/C272/Sr) , 

v r 5 o /_ ! • F ; 

^e-í^gna-* o AuditoK WALVO Vfi SILVEIW FITEWC0URT pâ -G» 
KzatizaK audÁ.ta.çzm na 8a. Vztzoacia P.zçionai - roKto Vztho -
no pzkZodo dz ~C c: 25 dz wa-io iJe 7 v f ~. 

'fo*, neçe-ó-ò-ódade de óe-*iu.ço e mzdJLantz autonização iu-
pzKioK, o pzkZodo acima podzKa ÍZK rodificadc. 

APTHUT 0VLANVÜ Vfi COSTA FEPPE7RA 

OKdzm dz SZKVÍÇO nn CCS, dz 15 dz atfiil de- 7 9SL 

r\ \r:~ij^" CHEFE VA EWZAVKO fMCIOMAL 'ÍW IW^IO no IUO 
::'a6 atn.id, uiçõQ.b quz íhz confzKzm ai VoKmai íz Vuncionamznto ' 
date AuditoKia, c de acofido cora a TKogKamação dz ".u.ditoKia, 
apKovada pzto SK. F/ie^cfeníe [VKOC.VUHAÍ/ISV/C272/SC) 

? E £ '" L l' F: 

'" e* <t r Ha/t o 4 -" ud i toKta 
E*~TS0k! VIAS 'T HMEIfA £ 
J0S£ " -T^/'7° GAM* "O- ?AWT0S, pa-ta -io^ a coordenação' 

do pfiX.rcA.fio KzaJLi.zah.zw aud.JLtoh.La no. 9a. Vztzoa.cA.oC VzcionaZ. ' 
no pzKlodo dz C6 a 25.C5.SC. 

VOK nzczaidadz dz ÒZKVÍÇO z mediante autofi-Lzaçcc iu-
pzKioK, o pihjiodo acima pod.zKa. &zfi modificado. 

\pjHUp ORLANDO VA C^STt VEP.V.EJPJ 

OKdzm dz SzKviço nn 09, dz ~7 dz raio dz P9S-C 

1 AUfíTVV CHEFE VA'fatiTÃtáO WACI0WAL *Q ÍNVtO, no uio 
dai atH.ibui.cdzi ouz íhz ccn'zKzr ai WoKmai.dz Vuncionar.znto ' 
dzita A.udiitofiia, z dz acofido cor a TKooftaração dz \uditoKia ' 
aprovada ^zío SK. ?vte^>cden*e, l^?."C.FUWAI/ÇSÇ7C272/SC ) 

p E O i (/ 

Vzii.Qn.aK o AudltoK EM ALVO AUGÜST^ VA 51 LI/A pafia Kzali 
za.fi auditaozr no. 1 Ca. Vztzaacta "zoiona-l - loa Vi,ita-R.P., no -
pzhlodo dz 7 2 a 2 3.r5.8^. 

?OK nzcziòidadz dz AZKVÍÇO z mzdiantz autorização ÍU-
pzKion, o '•'ZKZO do acima podzKa ÍZK modificado. 

~THUr OnLAMrv1 ""' C^PT* VEV^ETP.A 

http://atKi.bui.cozi
http://VuncA.onari.nto'
http://acox.de
http://apfi.ovo.dr
http://pfiX.rcA.fio
http://KzaJLi.zah.zw
http://aud.JLtoh.La
http://Vztzoa.cA.oC
file:///pjHUp
http://atH.ibui.cdzi
file:///uditoKia
http://Vzii.Qn.aK
http://za.fi


PJU,(Rp.W/iiM 

?ÂG. "2í 

Oh.ó.Q.m dz SzfivZço nr 31C, cie '7 dzjuZko dz J 9£':" 

'"^•AÜvITOR CHEFF £A FÜW.̂ AOÍ71 MACIOMU "^ ÍM^IO, no uòo dai 
atfi.ZluZc.ozi quz íhz confzKzm eu f/oA-ra*- cie Funcionamento dzita Aa 
d.Ztofi,ta, e de c-c.on.de cotr a Tfi.oofiamc.cao az AudZtofvZa apfi,ó}jad.a ve
io SA. PAe^deníe ( r^oc . FUMAI" / : ' ? : / / ' "272/r ) , 

. 2 E < 0 L !/ ^: 

^e4<icmaA 04 i ud-c^o-teA: 
r-- T o/-Í:• f}XA£ ^ r .'L-'!TrT'"' c? JÒ?£ AUTOUJO GAMA POS SAWT0S oaA.it 

4o( a zooid2.Yiac.cLo d.o pfi.ZmzZfi.0, fizatZzanzm na Szdz, no pe.fi.Zodo cie 
"S a 25 de julho, Aud.ltofi.la iobfi.z oi CfíNVÍM-QS, ;C"'"Ort ç> c.OM -
TRATOS., cor, a lZnaf.Zd.adt -dz vzfi.ZfZc.afi.; 

- todo* o A convznZoi, cic.ofi.do6 e contfi.atoi vtgzntzi í Lfir/x-
doi com a FUMAI; 

- a izaatZdadz dzazi Znitfi.umzntoi, obizfivando &z zitcio ' 
nzvzitZdoi de to de A ai fonmatZdadzi Zntfi.Zmzcai} 

- 0 6 con.tfi.oZzi zxZitzntzi z iua funcZonalZdadz} 
•.••• • -62. CIA paKtzi zitão tumvnZnào na Zntzgia CA clauiuZai do A 

s xz i e.fildo A Zni tfi.um znto A ; 
- CIA poiiZÍZZZdadzi de apfi.Zmofi.amznto ert taJLiajuAtzA. 

AÇTH.U? *'Ud'd* VA COSTA FERP.EIR/ 

Ofi.dzm dz "zfivZço n° ? J Í , de "7 dz julho dz 1 9 2: 

O Al/HTOR CKEFE CA FVMrACJ.O MACIOMAi f>0 ÍMPIO, no tuo dcA 
attZbuZçôzi quz Ihz conf.zfi.zm OA Üofi.ma& de. FuncZonamznto dz&ta Aa 
di-toA-ta, e de acofi.do coir c. ?'fijooKamação dz Aud.ZtoK.Za apfiovada r>e-
£o S A . PAe.ó,tden*e [rAo.c.FUrMT/?SG/^272/S;)), 

r ,° 0 L i; E: 

rziZgnafi. o A A a d-tí o A e A •• 

EVAL̂ O AUGU5T0 ^" SI LI/A e CARL0S ALUEPJfl MUffIZ, paAa, 406 
a coo/tdenação do vfi.ltr>zZfi.o , Aea-LtzaAem na Szdz, no ^zfi-Zodo dz "!t 
a 25 de /a£«to, AudZtofiJLa iobfi.z a REVISTA ATÜALIPAPE IWprGENA,com 
a {Inaítdadz dz vzfiZ(ícafi: 

- OA objztZvoi alcancadoi no quz dZz AZApzZto. 5 dZvulqação 
da Cultufia IndZgzna, tZnagzm bZmzn&aZf dZ&tfi.ZbuZcao z fiz^uQO) 

- 0/ c0ntfi.0P.z6 zxi6izntz6; z 
- a& p06]&ZbZZZdadz6 dz o.'--filmo fiam znto ei" òua comzfi-cZaZZza -

ção. 

http://atfi.ZluZc.ozi
http://c-c.on.de
http://Tfi.oofiamc.cao
http://oaA.it
http://id2.Yiac.cLo
http://pe.fi.Zo
http://Aud.ltofi.la
http://lZnaf.Zd.adt
http://vzfi.ZfZc.afi
http://cic.ofi.do6
http://con.tfi.oZzi
http://apfi.Zmofi.am
http://conf.zfi.zm
http://Aud.ZtoK.Za
http://c0ntfi.0P.z6


?A~G. 329 

0*dem de .Serviço n° ? J 2 , c?e ^7 de /u£fio de 7 95" 

0 AU^ITOP Cf.'EFE ?A T-UNTArJO NACIONAL VO IWPI0, no tuo 
da4 ath.i^uiçõz6 que £he co-n^e-tem ALA NoKma.& d.z Funcionamento ' 
d.zòta fsix.dltoh.lci, z de aco-h.dc* com a Th.oo h.am ação de -.ud.itoh.ia,z 
c!e ao.oH.do com a "•'logA.amação de Audi.toh.ia apiovada r>zlo Sz.?h.z 
Aidzntz ,{?Ko c'JfUNAJ /?SE/ 0272 / 80) , 

r\ E <; O i 1/ E.° 

"2-áxcnaA. 04 Au.ditoh.zM 

CA?LOS ALBET.TO MüMIZ e EVALW AUGUSTO VA SILVA ponta. , 
&ob a cooh.dznac.ao do ph.irr,zih.o, A.e.a£xzíi^.?.m na. S e d e , no pe-t-Iocío 
de 9S a 2 5 de julho, Súdito na 40M.2 a AETfNPIA, com a {inali-
dadz d e : 

- examinai . 04 contA.o£e-6 ex-t-á^en-te-á na ^iviàão d.z Afitzò 
Ind.lgznat , ContnoZz CzntKal dz Eòtoquzò z Lojai, dz l.h.aiZlia , 
obòzh.vando a òua {.uncionalidadz-

- czh,tibicah.-t,z que. ot> zhtoouzh coh.h.z6vondzm O.CÒ itznò 
ztztivamzntz h.zQÍt,th.ad,oò; 

- vzh-i^icah. 04 ch.itzk.ioh ad.otadoò na aquiòição, ciai_ 
òi^icação, imputação do ph.zço dz vznd.a, diòtKibuição; 

- vzh.i/icah. hz oi> o^jztivoò ph.zvi&toò no ?>zgulamzn-
to Intzhno zàiãc i,znd.o cumph.idoi>; z 

- ats poéòibilidad.ZA dz aph.imoh.amznto dz tal ativida-
dz. . . V. v \ • ... ..'.. • 

"TTtiU? ORLANDO VA COSTA VETPEÍuA 

PARTE l'T - UN1VAVES EXECüTIl/AS PEPARTAMEWTAIS 

Ví. 7nt>th.uçõzt> 

lYibt^.ução Adminiith.ativa n° Ô43/V, dz 20.06.80 

O ^IPETOP TO rE?A?.TAm!Tn GE?AL TE A*~MIUlST?AÇÃO TA 
EUNVAÇÃ* NACIONAL VO INTÍO, no UÍO dz òuaò atni^uiçozi,, z tzn 
do em viita o que consta do Oficio nQ 9S6/VQAPA/8Õ, 

PESO L V Et 

Lotah. HÕRESTO SILVA KAPAJÂ, tf.otohlhta "G", do Cuadh.0 
dz ?zt>boal dzita fundação, na 7a , ^e-^egac-ca "zgionaZ. 

LUIZ CATLOS C0Í2EIA 

ínòth.uçã.o Administrativa nQ 044/?, dz 20.C6.8C 

O V1PET0P VO VEPAPTAMENTO GE-.AL ^E ADMINISTRAÇÃO VA 
EUNVACÃO NACIONAL VO INVÍÕ, no uòo dz suaò atnibuiçoch, z tzn 
do zm viòta oouz conòta do Hzmoh.ando nQ 301/VGO, dz 1C.06.80, 

P E S O L V E: 

http://fsix.dltoh.lci
http://aco-h.dc*
http://ao.oH.do
http://Audi.toh.ia
http://Au.ditoh.zM
http://cooh.dznac.ao
http://ch.itzk.ioh


PÂG. 033 

T ' ransler ir , a p&dido, ALICE A3I0RÁ'NA DIAS FERREIRA, Aux-t 
&tá4 de Ensino "F", do (lu.ad.io de ^e-ó-óoai: dz&ta fundação, d~õ. 
Tosto indX.Q2.ha.' Faxinai, juAX^dXcXonado ã 12a. Vz££g~àkÁà Regio
nal, para o Vosto IndZgzna Ca^reteiro, ju.KtidXc.Xonado ã 4a.re-
Z2.eac.ia R2.g4.on.aJt, 

L'J.17 CA-LÕS CORREIA 

.. Instrução Administrativa nÇ 046/?, de 04.07.80 

0 VfHÉTOHJÍXf' DEPARTAMENTO GERAL ^E ADMINISTRAÇÃO TA FUNDA 
ÇA0 NACIONAL DO ÍNDIO, no tuo de Aacu atribuições, 

" ^ S 0 L V Et 

I - f&óxgna* 04 t>zK\)ido 12,1 J0SE* CA?LOS DEROSSI VAI, Auxi 
liar Técnico de Contabilidade "A", Agende Se*c>tta£ de Finanças 
e JONAS ROSA; kixxiZXan. Administrativo "V", Agente. Setorial y.e 
Serviços Gerais f '?ara constituirei, a Comissão, sob a pJizòXd&n-
cXa de primziKo,- '-twcambada de elaborar a passacer- de responsa
bilidade do S/t. AMTOWI0 PEREIRA NETO, ix-kdnlXnXhtKadoti do POA ' 
pa/lá o òzívidofi. LAÉoCI0 CERD.r-EIRA DE ALCÂNTARA, A ub^X&Útt-to do 
Adm-tn^^/tado-t. 

77 - Conceder 10 (dez) cLtíLá de "i^azo pa/ta a conc^a^ão do4 
trabalhos. 

LUIZ CARLOS CORREIA 

Instrução Administrativa n° U7/P, de Oi.01.tO 

O ^Í?ET02 VO DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DA FUN 
DAÇAO NACIONAL DO INDI0, no cuo de 4aa4 aVilbaiçõzi, 

P E S Ò L V Ei 

Lotar CARLOS AL3ERT0 DOS SANTOS, A/t<?iu.v£áJta " 0 " , do Qua 
dro de Pessoal desta Fundação, na Assessoria de Comunicação So_ 
ciai - Vn.Q_sid.encia. 

LUIZ' CARLOS CORREIA 

Instrução Administrativa n° 048/P, de 10.07.S0, 

O DIRETOR VO DEPARTAMENTO GERAL TE ADMINISTRAÇÃO DA FUN 
DAÇA"0 NACIONAL DO.INDIO, no u.40 de -óua^ atribuições e tendo em 
vista o que canitq., do 0{,Zcio nQ 098/12a.VR/80, 

P É S O L V E: 

TKan&izKiK, a pedido, AL8ERTINA ROSANA DIAS, A-tendeníe' 
:'e Enfermagem "G", do QuadÃto de -e-ó-óoctx de-ó-ía Fundação, do Vos 
to IndZgena. nueimad.as, jurisdicionad.o ã 12a.Velegacia VegionaT, 
para o 'osto JndZaena Valikur, jurisdicionado 5 Ia. Velegacia ' 
Re.gion.aZ. 

LUIZ CA:?LOS CORREIA 

http://lu.ad.io
http://indX.Q2.ha.'
http://ju.KtidXc.Xo
http://Z2.eac.ia
http://R2.g4.on.aJt
http://Oi.01.tO
http://Vn.Q_sid.en
http://Re.gion.aZ


' KG. 031 

Instrução Administrativa nQ 049/P, ^.z 10.O7. SC 

O ^TRETO TO VEPAP.TAUEUTQ GEPAL VE ADMINISTRAÇÃO VA 
FUNVAÇAO NACIONAL " r IUVIO,' no.-aAò d.z 4 u a atrlbulçõzs, z 
tzndo ztri vista c quz consta do Piadlograma nQ 612/3a.VP, d.z 
I I . x. J , O j , 

•' -•' r ~: S 'O L ('' E: ',-' 

T*a;u£a*£fc, a pzdldo, APMAZILVO SILVfi LI VA, Aizndzn-
t& do. Enlzn.ma.czr "G':; do Quad.ro cz nzssoal dzsta Fundação, do 
Parquz IndZgzna do, Arlpuanã, rara a Casa do índio da 3a. Vz-
tzgacla P.eolonaZ. 

LUIZ CARLOS CORREIA 

Instrução Administrativa nQ n5r</v, d.z 1". 07.80 

Q VIP.ETOV. VO BEPAVTAMEKT^ GERAL VE ADMINISTRAÇÃO IA 
FUNVAC.KO NACIONAL V* INVIO, no aso do. &uas atrltalçozs z tzn 
do zm vista o oaz consta do Mc.mon.ando nQ 467/4a.VP, dz 2"\ 

6 . _ , 

;• " o 0 L 'J E: 

Tornar Insubslstzntz z szm nznhum z{zlto a Instração ' 
Administrativa nQ 36/"', dz 0 7.05.iC, oaz transferiu , a pzdl-
do, CLARICE VE OLIVEIPA UIANA,Atzndzntz dz En^zrmagzm "E", do 
Quadro dz Pzssoal dzsta Fundação, do posto IndZgzna ilonoal, ju 
rlsdlclonado ã 4a. '•~ ztzgacla Pzglonat, vara o Posto IndZgzna1 

Ival, júrlsdlclonado à~ 12a. Vztzgacla Rzglonat. 

LUIZ CAPLOS CORREIA 

Instrução Tzcnlca Exzcutlva nQ 01, dz 23.Q6.tO 

0 ^IRETOR VO VEPARTAMEílT* GERAL PE ADinj.'7STPAnA0 no 
uso das atrlhulçõzs oaz thz con.fzfi.zr. o Rz.glmznto Intzrno da 
FUNAI, z tzndo zv vl&ta o znczrramznto do 19 szmzstrz, 

•\ E S 0 L V E: 

1. Vzslgnar os 4 z r v I d o r z s LÍHVALVA MATIAS E SILVA, Áa 
Xlllar Administrativo "C", LILAZ VF. S^UZA LOPEIPO, Vzndzdor>T 

dè Artesanato "C"k z ZULMIP.A MAP.IA VE'SOUZA, Gzrzntz da Loja, 
paJtar&.ob a przsldzncla da prlmzlra, comporem a Comissão dz Lz 
vantàmento do Afi.tz6ano.to, na Loja ARTTNVIA do. Rodoviária dPz 
•rasZllo.. 

A 2. Esta Comissão dzverã apresentar fiz tatofilo z zncaml 
nha-to janto-ao Inventario, Tzrv.o Jz Tonada d.z Pontas do En -
zzKfiamznto do AtmoxafXl^ado oa VzpÕslto, dzvzndo szr zncamlnha 
do a zstz Vzpafitamznto atz o dia 13 dz julho, dz acordo com as 
'.'ofimas Gzrals dz Enczrrar.znto do Szmzstbz, Portaria nQ 530/N, 
dz '6.11.7% do Exmo. Sr. "rzsldzntz da FUNAI z 1E-",\rATA PO 
3A 29 dz 09.11.79. 

riLEi'0d RIPEIRO TOS SANTOS 
Tlrztor do ^Gfi Subst. 

http://Enlzn.ma.czr
http://Quad.ro
http://Mc.mon.ando
http://0
http://7.05.iC
http://23.Q6.tO
http://con.fzfi.zr
http://Afi.tz6ano.to


pju.o*p.w/jii 

PÂG. 032 

Initn.u.icd.o Tzcnlca Executivo nQ Cl, dz 25. C . 80 

.OVTZETOZ [O rEPARTAME.VTO GERAL *>E A?MIMISTRAÇA0, no 
a4o c'a.ó atnXbuiçõzi quz Zhz con^zKzm o V.zglmznto Intzn.no da 
FUMAI,, a íewio em vlito. o znczHJiamznto do 1Q &zmz&txzt 

r E r 0 L •/ 5 : 

7. Pfc^gnaAjM 4e*v^c!o*e4 CLARICE V1VEIV* MAIA, Che-
(Je cia Seção c'z Ana-Lcáe £ VZÍQUIÍO. do, kn.tzoa.naXo, MARISE MA-
RI/ RODRIGUES, l/encíedo/t de AÁíe^arwuto, "C", e WELIWEÜSA SAM 
PAIO ANTUWES, Ce-fceníe rV. Loja, pa/ta éofe a pkzild&noJLa da 
pKlmzln.a, c,n mp o /tem a Comlaão d.Q Lzvantamznto *o Antzianato 
na Loja ARTÍNTIP AzA.ogoH.to Int. dz ''nallla. 

71, Eito. Comlaão dzvzná anH-ZAzntan HzlatÓHlo z zncarnl 
nhá-lo junto ao InvzntaHlo, TzHmo^dz Tomada dz Contai do En~ 
zcLK.tio.mznto do AZmoxaHl^ado ou ^zpoilto, d.zvzndo izn zncaml~ 
nhado a zitz TzpaHtamznto atz o dia ?3 de julho, dz azo fido 
com a& HoKmaò GzHali dz EnczHHamznto do òzmz&tnz, Pontanla* 
nQ 53-VV, dz "6.11.78, do ExmQ.. S*. VKz&ldzntz da F('?<"7 z 
Szpattata :'o ":A nQ 22 d.?. - 9 . 7 7 , 7 9 . 

FILE.M0W Vj^fjvn TOS SANTOS 
VlHztoH do °^A Sub&tlt. 

Ín&tfiu.ção Técnica Txzcutlva nc: 93, dz 25.16.80 

0 VJP.ET0r._V0 ?EPARTAMEWTO GERAL PE APMIWISTRAÇÂO, no 
uio dai atnlhulçozi quz Zhz con{zHzm o Rzglmznto lntzn.no do. 
Füf/AT, z tzndo em vl&ta o zncznn.amznto do 19 izmzitnz, 

'd ~ 5 0 L V Ei 

7. VzilanaH oi iznvldonzi 0TÍL1A MARIA C0':?ÊA VA E . 
,V0GÜEIRA, Antropóloga "C'\ LUCIEWE PEREIRA VE UVARENGA, Aa 
xlllan dz BZHVIÇO z HEV.ALTO VOS SANTOS, Aax. Adm. "V nana1" 
iob a pHZ6ld.znc.la da pnlmzlHa compoKzm a Comlaão dz Lzvan 
tamznto do AnXzianato, na Vlvl&ão dz AHtz Tnd.Zgzna-AVTfHVjK. 

I I . E&ta Coml&òãò dzyzKs :apH.z&zntan nzlo.tonlo z zn -
caminha-Io junto ao Invzntán. lo , Tznmo dz Tomado, dz Contai do 
Encznn.amc.nto do Almoxa.nllad.o ou ^zpõ&lto, dzvzndo izn. zncaml 
nhado a zitz VzpaHtamznto atz o dia 93 dz julho, dz ac.OH.do T 

cem ai Honma& Cznali dz Enczn.namznto do izmzitnz, Von.tan.la ' 
nQ 530/N, dz 16.11.78, do ExmQ. S*. Vn.zild.zntz da FUMAI z 
Szpanata do 'A 11 dz n°. 7 7. 7° . •>> •'• 

FILEMOW Vj^ElV* VOS SAh<T0S 
VlfLzton. do "*GA Subitlt, 

• - ' , -

http://Intzn.no
http://kn.tzoa.naXo
http://AzA.ogoH.to
http://zcLK.tio.mzn
http://VJP.ET0r._V0
http://lntzn.no
http://pHZ6ld.znc.la
http://Encznn.amc.nto
http://xa.nl
http://ac.OH.do
http://Von.tan.la
http://Vn.zild.zntz


pau.^p.m/it1! 
•ntn 
'. A Li , 

InhtKuco.o Tzcnica txzcutiva. nQ p04P dz 25.06.80 

O rÍV.ETOV. vn 'T?^VTkV~mo GEV.AL VE AVMlhllSTP.AÇM, no 
uic dai atKÁda uiçõ z& qua. Ihz ccn{zKzm o nZQÍmznto IntzKno da 
FUMAI, z iznu.o cm viita o znciKkajnznto do 10 izmzitKz, 

'"' E " O L '.•' r s 

2. "ziio.nah oi òZKvidoKzi VEP.A MAiii^ SAMTOS, Chute. ' 
da Szção dz AdriiniitKaa.ãa .Z- ÂnÍLUz^JÜÃO.. .UNO- .'-'tõ.-WASCiMEMTO 
FILHO, Ckz\z da SAC^A, z HAPMS RAIMUM̂ O PAPELO, VzndzdoK dz 
Atitz&a.Yia.to "'''', pana &ob a pKZAidJzncia da pni.mzi.Ka. compoKzm' 
a Comiaão dz Lzvantamznto do AKtz&anata, no Vzpo&ito CzntKal 
da AfTÍNVíA. 

11. Eita Comiò&ão dzvzKa apKzòzntaK RztatÓKio, TzKmo 
dz Tomada dz Contai do EnczKKamznto d.o AlmoxaKi^ado ou Vzpo-
iito r dzvznd.o izJt znccuminharLo-CLz&tz VzpaKtamznto atz o dia 
"3 dz julho, dz. ac.oH.do com ai NoKmai Gznaii dz EncQ.KK.amo.nto 
do òzmzòtKz , PoKtaKia nQ 530/f!, dz 16.11.78, do EXÜI? SK.PKZ 
iidzntz--dn:• TWAT z SzpaKata do IA nQ 22 az~09.11.79. 

VlLEttOH P.1PE1P.0 VOS 5A.MT/JS 
ViKztoK do VGA Subitit. 

VI. C2. - ESCALA VE EEPIAS 

VEPAV.TAMEVTO GERAL VE AVM1M1STPACÃO -^Qi 

I - SzKvidoKzi QUZ iniciar* gozo dz. (zKiai Kzlativai i 

ao aquiéitivo 1978/1079, zrr- junho dz 1 

L v i •••"• FERIAS ATE 

.01 - AldzmaKo da ? Ü C ^ Vimzntzl iKcuZlia 24/06/00 
"2 - Mòulino Silva do Luz " 30/06/80 
0 3 - Idzlva hladiK KzKn " 04/06/80, 
04 - CaKm&m Lúcia T. M. Uota la.VP 15/06/00 
05 - Kazuto Kavamoto 1a.VP. 27/06/8C 
06 - Antônio TKajano doi Santo/s Ia.VP, 01/06/80 
07 - João Evang-iliita P. Oomzi 2a.VP 01/06/80 
••flS - Joiz Ha Ma d z OlivziKa ' 2a.VP. r1/06/00 
09 - JOÍZ Pzinaldo. T. dz OlivziKa 2a.VP. 16/06/80 
10 - LouKival Olarida da Silva. Ia. VP. 01/"6/O'1 

11 - Luiz MoKziW da Silva 2a.VP. 1^/06/80 
12 '-;' NazaKzno Lima d0i Santo* la.W 19/06/8.0 
13 - Imzlio Antônio Pantin 4a.VP. 15/06/80 
IA- - MJCJLCL.

 :Utda.. Gjxnçatuzi-- .-'.- -- 4.0....VP 24/.Q4-/-&0-
7 5 •'- AlXpXiílK dz Cafivclho' '6a.;' ^í7 V"/'16/00 
16 - T-Korwciico dz A. A. Coita 6a. VV:--- 1'8-'06/80, 
17 - lotaKn tlakaai: 7a.VP .. • - . 'h1j06/;8£ 
10 - JamiKo Patiita AKantzh 9íl.-R • • Or/06/M 
19 - ValtzK t-i.zto 9a.VP 25/06/80 
2" - EKanciico Lzzzh.na Lima 10a.VP. 29/06/80 
11 - 'dão PzKziKa Vanzi r^A^T 19/06/80 
22 - hlatiao SUPU1 -'PAU 27/06/80 
2 3 - vavir> r:< da 2ochc. AJAPAG 17/"6/00 
24 - João OlivziKa Silva H0SP1N 20/".6/^r 

http://pni.mzi.Ka
http://ac.oH.do
http://EncQ.KK.amo.nto
http://az~09.11.79
http://Lzzzh.na


vKa "%4 

I I - ()u.a£oue/i aJttztiação nzòta z&caía dzvzra szr prcivla 
z zxpKzssamzntz autorizada rzlo Extra. Sr. rrzsld.zntz da FUWAI 

rrasllla-^V, 13 de maio dz 1 980 

LUIZ CARLOS CORREIA 

PEPARTAMEWTO CE::/H PE ADMINISTRAÇÃO -T>/?A. 

I - Szn.vldoh.zis ouz Iniciem cozo dz {zrlas rzlatlvas ao 
aquisitivo 197 8/1979, zv, julho dz 198!fl . 

NOME LOTAÇÃO I N I C I A " FE 
PIA? ATÉ ~ 

' 1 
02 
9 3 

-t 

95 
9 6 
0 7 
C« 
^9 
J -
M 
11 
13 
14 
15 
16 
17 
n 
19 
2 9 
11 
22 
23 
24 
25 
16 
27 

A£c£u CotXa Ma/t>t2 i 
kna hicuu.a da Paixão 
Nivaldo Luís dz Carvalho 
Antônio Caldeira CaJido&o 
VjanlKa Souza Santo s 
Luís Antônio Pzstana dz Carvalh 
A{.onso Alvzs da Cruz 
And.rzílna dz Mokaz& Cardoso 
Vzrnardo Gonçalves VXbzlko 
Lznlta dz Aimzlda Bahia. 
ManozlA.. Varias Lovzs 
Paulo SZKQIO M. Va&conczlo& 
Raimundo L. do Vatz 
Szvzrlno AJLVZA Martins 
Trajano dos Santos 
João Vzrnandzs Morzlra 
Eunlcz Silva dz Souza Qonçaivzs 
Josz Antônio da Silva 
Jusczllno Joaquim Machado 
Jussara Sllvzstrz Solzu 
Júlio Pzlnalão dz Morazs 
Martins Plbzlro dz Matos 
Pzd.ro Santana PoZlpumã 
Pzdro A^nanlas Ulnvala 
Luiz Júlio da Silva 
Jcão Pulz Vias 
Evangzllna dz Vlguzlrzdo Araújo 

rasllla 
» 
(! 

la.-np. 
la.VP. 
la.vp 
Ia. VP 
2a. VV. 
Ia. ^ 
2 a , " " 
2a.??R 
2a.?R 
Ia. PR 
2a. VZ 
4a.^V 
6a. VP 
9a.^ 
9 a . pR 
9 a . PR 
9 a . ^R 
Ua.rv . 
JOa.PR 
10a.VP 
JZa .PR 
PO ARA 
PQARI 
AJAGAG 

10/«7/80 
10/07/80 
ni /C7/S" 
13/07/SC 
20/07/80 
01/07/80 
61/07/80 

• 24/07/80 
01/07/80 
01/07/80 
01/07/80 
04/07/80 
04/07/80 
07/07/80 
01/07/80 
01/07/80 
13/07/80 
04/07/80 
11/07/80 
14/07/80 
01/07/80 
04/07/80 
01/07/80 
9 11 1 7 / 8 9 
01/07/80 
OS/07/80 
"1197189 

I I - Oualquzr alteração nzssa zscala dzvzra szr nrz 
via z zxvrzssamzntz autorizada >£XO -.xmo Sr. ^rzsldzntz da 
Vundação Nacional do Indlo-VÜNAí. 

LUIZ CATLO^ CORREIA 

http://Szn.vldoh.zis
http://Pzd.ro


PJU.OfyjM^ai 

PA~G. "35 

VI.O 3 - Cen.ti.dao Nzgatlva - rG?l 

Ex& '+0 de C retidão He nativa 

01 - CzKtldão nQ \ ;V 
02 - Vire do InteKeò&ado • Oz&te pKaiileiKo Co ionizado fia. 

Ltda. 
03 - Pn.oc.e6&o n° fUNAl/ZSTi/4417/79 
04 - Localização: MunicZpio dp. Chapada do6 Guiman.ae.6-MT. 

Inò^Huçao Técnica Executiva hv C/6, de 21.0b.eC 

O -TT^ET^n VO «EPARTAMENTfl GERAL VO ?ATf MONTO JUVt -
GEHA, no uio do.fi atn.ibaiq.oei, que lhe con(.en.e a Von.ta.nia nQ. 
10S/N/73, 

RESOLVE: 

I . VztzKminaK que 6e de&loque ã cidade de Caiada, EA 
tado de Mato Gn.0660, O A66Í6tente JOSÉ UBIRAj/PA PEREIRA^CÂl 
81LHÕ, com a finalidade de aveAiguan. nn.ollemuA com n.e^en.éncZa 
aò aneaò indZgenaò òituadaò naquele E&tddo. 

II. Ã pneòente mi&òão tena ama dun.ac.an de 0 5 [cinco] 
diah a começah. de 11 maio de 19 80, 

CLKUVÍO tf. PAGAHO °E MELLO 

Elabonado e contendido pons 

EÂBÍÔ Á~Etmü VIVEZ 

Chele da °-r 

http://Cen.ti.dao
http://Guiman.ae.6-MT
http://21.0b.eC
http://do.fi
http://atn.ibaiq.oei
http://Von.ta.nia
http://dun.ac.an


JORNAL D*! BRASÍLIA, 16/08/80, PAG. 

' Madeireiros invadem 
terras indígenas 

> Km no-a distribuída ontem a 
JSòciedade iSrusuVra de In-
digenistas dcnunci» mais um 

__confronto entrj índios e bran
cos, ocorrido ríij cinco de agos-

_ t o no"igarapé São José, pró
ximo à cidade de .Inpurá (A\í) 
luando morreram dois ma-
doirciros.A nota apela"à cons

ciência nacional para que sejam 
apuradas as denúncias, como 
forma de dar um basta à si
tuação". 

Os madeireiros e s t avam 
retirando madeira-de-lei dentro 
da reserva de Itacoai quando 
foram surpreendidos pelos Ín
dios. Segundo a nota da SBJ 

.estes índios são os katukina. 
Afirma a Funai que o grupo in
dígena que atacou são os 
marubo. ainda arredios. 

A área destes indios, tanto 
katukina como marubo é rica 
em madeira de lei e os indi-
genistas afirmam que somente 
este ano foram retiradas .seis 
mil toras de madeira de lei. Es
ta retirada, diz a nota, ^jião é. 
controlada rHo represent v> n te 

" d a T i i n a i "TIP jog ião , tenente 
Marcos Benn". Informam aim 
da que o diretor do Departa
mento Geral de Operações, 
coronel Godinho foi informado 
da possibilidade deste ataque 
'ISftfl- r.ninanHo nenhuma 
providência concreta no sentido 
de proteger a comunidade in-

jtiflgna . 
Para encerrar estes confron

tos entre brancos e indios a 
sociedade dos ind igen i s tas 
sugere o fim "do lobby de in
teresses escusos dentro da 
Funai para que esta retorne às 

t rad ições 
brasileiro" 

do indigenismo 

PARANÁ 
Os indios kaingang, do pos

to indígena de Mangueirinha 
(PR) continuam dentro da área 
de litígio entre a Funai e a em
presa Slaviero Comércio e In
dústria. De acordo com infor
mações da assesboria de im
prensa do órgão, os indios in
vadiram a área mas o delegado 
da Funai em Curitiba, José 
Carlos Alves pretende retirá-los 
do local até amanhã. 

Esta área de três mil e 700 
hectares pertencia à comuni
dade kaingang de Manguei
rinha quando em 1947 o gover
nador Moisés Lupion decidiu 
lotear parte do território, re
duzindo a reserva para 17 niil 
hectares. A partir desta épdea 
os kaingang vêm reivindicando 
a área perdida e no final do ano 
passado foi feita mais uma in
vestida com a ocupação da 
propriedade hoje em mãos da 
Slaviero. Ijpnms fie quase um 
mês de ocuparão o cacique 
Kaingang Ângelo Kretã morreu 
num acidente rodoviário, depois 
de ter recebido uma ameaça de 
morte. 

A invasão desta semana foi f] 
dirigida pelo índio Joneval I 
Peres, cunhado do cacique Ân
gelo Kretã e a Funai já enviou 
funcionários para a área, infor
ma a assessoria de imprensa. 
No momento o órgão tutor es
pera uma decisão do Supremo 
Tribunal Federal sobre os três 
mil e 700 hectares. O recurso foi 
impetrado em 1979. 

T 
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Goroiieí Nobre da vteiga: "As aenúnci? 

ror»çp|H.o H-J r*rî T-\*-;i . riÜC " U - r i ^ 

comprar o carro, eu, presidente, 
não q^r i j -. mas a idniinistração 
disse, não presidente, nós precisa
mos comprar porque a manuten
ção do carrj de 75, quer dizcf, se:.> 
anos. é muito mais caro do que a 
aquisição de um carro novo. Esta
va no projeto do DGA a mudança 
de viaturas eom mais de cinco 
ancs. Então não foi comprado es
pecificamente pra me servir, ou 
r ^ servir a minha família, como 

^ t ' C " - Uma critica que lhe tem 
sido feita também reiteradamente 
é a de que o senhor assumiu e 
exerce a presidência da Funai sem 
estar capacitado para isso - dizem 
indigenistase. ultimamente, índios 
que esiberam em Brasília, entre 
eles c cacique Xavante Mário 
Juruna. Segundo os indigenistas, o 
senhor teria declarado em seu ato 
de posse na prrsidência da Funai 
entender de índio apenas o que 
ouviu em criança. 

Nobre da Veiga - O que estudei 
no ginásio. 

;•,.; oesalto esses uuoupOiògi".:, 
pra mostrarem, pra liarem um lato 
que ateste ;i minha incapacidade. 

F.u w" - lio a eles. Que digam qual 
c um ato. um alo que '.cnha carac
terizado a minha incapacidade 
administrativa. 

Quanto a eu entender de Índio, 
hoje eu já entendo bastante de ín
dio. Tanto-é que lenho resolvido 
iodos os problemas que lêm me 
chegado às mãos. o que não acon
teceu com esses antropólogos, há 
cinco anos tratando de assuntos 
sem resolvê-los. Os assuntos que 
lêm me chegado íis mãos eu os 
resolvo eom bastante seriedade e 
sempre com proveito dos índios, 

esssssesnaajss 

"Cí Diant e desse fato, 
senhor se considera, ou não, nas 
condições ideais para presidir a 
Funai? 

Nobre da Veiga - Quanto às 
condições ideais ou não, o governo, 
que é o dono da Funai, convidou-
me para exercer a presidência, 
sabendo que não possuía eu 
nenhuma experiência com índio, 
mas que era um homem de 
capacidade administrativa, como 
já demonstrei em várias ocasiões, 
em atividades civis e militares. Por 
essa razão i que me chamou, uma 
vc que tinha 150 candidatos para 
exercer 3 presidência da Funai. E 
eu fui escolhido sem pedir e sem 

vêm qua sor ju radas pelo Ministre tío íntsrior 
rtí*c<>i'.ir nnn/*9 tí*r cirtn nrpswlnntf* 

da Furtai. Então, :> capacidade 
administrativa foi julgada pelo 
governo, e. não por mim e nem por 
ninguém. Fcr quc:n de direito, é o 
gcveino, é o doi;o da Funai. 

Quanto a eu entender de índio, 
para administrar a Funai não é 
preciso entender de índio. G 
preciso entender de administra
ção, exclusivamente. Porque a 
Funai é um órgão administra
tivo. Pra entender de índio nós 
temos antropólogos, etnóiogos, 
assistentes sociais, enfim, toda 
uma gania de pessoas entendidas 
para dar os problemas referentes 
ao úidio. A administração é co
mum a qualquer órgão adminis
trativo. E é isso que nós estamos 
fazendo. Eu só quero deixar que 
essa indagação desses antropó
logos mais alguns meses, para os 
senhores verem os resultados que 
vai ter a Funai nesse meio-tempo, 
nos próximos ''O dias. E os se
nhores hão de convir • se o senhor 
perguntar hoje a qualquer Delega
cia Regional, o que aconteceu com 
as Delegacias, como perguntei em 
Cuiabá, na quinta-feira passada 
(dia 12). onde fui fazer uma con
ferência, o que declarou o delega
do -, nunca ••» Funai teve tantos 
recursos, nunca u Funai teve, a 5 a 

Delegacia, de Cuiabá, os seus pos
tos indígenas mobiliados com 
professores. Nunca. 

Então, nós estamos fazendo um 
iraballhi ingente, "ste de refor
mulação organizacional, de forma 
a permitir que a Funai, a partir 
dessa organização estruturada, 
possa cumprir suas obrigações da 
política indigenista no seu mais 
alto grau. E na parte de demarca
ção de terras, é mi parte de saúde, 
é na pane de educação, e no parte 
de atendimento comunitário. 

"...não é uma 
mordomia, é apenas 

uma utilização 
que me cabe 
por direito". 

« 

.o 

vores de :miras espécies e a 
''.'ação de uma faixa de ler: i 
a largui; de 108 meln» <• e\i 
de l'l.r ' 'd mclrvis. di-lll •• . . 
Reserva, para a in ,la! .... 
linhas de l»allsniiss.'io de eiii 
da Companhia Hidrelétrica 
Franciseo ale Ueléir.). 

" C 3 " • Fm enlrvvis'a ,Ü> (<•, 
lira. ii.ciisi-, o antropólogo K. 
José de Menezes Bastos apclt 
Governo para que alente ao 
de que a qu v ã o indígena im 
a soguiança nacional não 
índio, mas n. medida em 
for desenvolvida um;; política 
digenisla capa • de evitai .. 
final do século. lenh • 
aproximadamente 150 países 
cos, 150 grupos dissidentes, a 
lir dos conluios ii.icréinicis. 
requerem da Funai um pape 
intermediário, cmincni-*m 
diplomaiico. no sentido ce. i 
integração harmônica. Fie . 
mou. ainda, que foi deni :. 
Funai. após cinco anos de verv 
em decorrência de ter leito 
alerta à direção do órgão, não 
tendido. Como o senhor citi 
esse alerta? 

'...ogoverno, que p 
o dono da Funai. 

convidou-me 
para exercer 

a presidência...' 

• 

i 
I 

lei 

i 

Nobre tia Veiga • Em primeira 
lugar, eu quero dizer que essvj 
rapaz, esse antropólogo, u R, 
é um caso de lamentar ••• : 

um homem que se autod 
cientista social é um homem 
lem qualquer deficiência. !v 
cientista é uni título que ninn 
auto se outorga, li um líiuío e 
comunidade, na sua pM 
liberal, o classifica e nunca 
próprio dizer que è cientista. 

sxjo 
,.j . 

como aconteceu com Mãe Maria, 
em que os índios receberam 40 
milhes de cruzeiros, depositados 
juntamente comigo e a comu
nidade, lerça-feira retrasada (dia 
10). (N, R.: referência às nego-
eiacOe» enire a Elelronorle e os 
(«aviões, nu Pará. com a inter-
vcuiêneia do presidente da Funai. 
cm que esses índioseastanheiros 
pleiieavam uma indenização de 
O S H.1.275.2OO.O0 pela derrubada 
de 1.152 eastanhviras. 7.140 ar-

Segundo. cie é um homem f-ra 
do normal, porque c um antro
pólogo que quer defender índio. 
mas na sede da Funai. Como r.ós 
demos a ele uma missão para ir 
para o campo, ele negou-se a ir 
para o campo. F.nlàn é um an
tropólogo difercule. sui geneiis. é 
um antropólogo de "bureau". de 
gabinete. F.ntâo, é um homem i.;-. 
não lem vivência nenhuma. ( um 
homem que estudou, que preten
deu fazer uma lese de música. 
Música... N.R: referência à lese 
ile Mestrado em Antropologia 
Social de Rafael Bastos, editada 
pela Funai. em I97N, sob . tíiuki 
"A Musicológica Kanuvurá": 
para uma Antropologia da Co
municação no Alto Xingu"). 

O que interessa a música num 
contesto desses em que ,i s.....;. e a 
educação prepondcrani v b . a 
música, emhca SCÍ.I um . 
ponente cultural do índio- v _, .: 

um componente não da neces
sidade premente que geram a 
saúde e a educação, 
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Eu lamento muito que esse 

rapa/ tenha ícim esse prouun-
ciamc.nl ia vc/ que e!e n,i" fez 

- mula pelo índio. Inclusive, fez uni 
i-'»iitr.iiii danoso ao índio, «.'iii que 
iii>ei'ii lirr.i iln índio por i tis -
iriinicntos. ele. Rafael. Eu lenho 

- unia eatia dele levando os do
cumentos prus fazendeiros as
sinarem Imcou terra de índio por 
trator, .pot dinheiro, por uma serie 

• de u \ IIMIÍO . 
"CB" Quais loram os índios? 
Nobre da Veiga - Os índios aqui 

de San1.! l/abcl. 
"CB"' - Santa l/abel. na Ilha do 

Bananal? 
Nobre da Veiga - Não. não foi 

(i,i Ilha i' Bananal... ]'.u lamento 
muito esse rapa/ ler leito isso. Ele 
é um homem que prejudicou al-
lamente os índios'. 

"CB" • Os índios... 
Nobre da Veiga - Não sei como é 

o i '• .: d< s índios. 
Silvia Raincr. assessor de 

Comunicação Social da Funai - Do 
Banai - Karajás. 

Nobre da Veiga • Não. não. em 
Frente... Não é Karajá. não. 

•
hto Rainer - Javaé? 
obre cia Veiga - fi em frente ali 

onde lêm aquelas Irmãs Tere-
/inha... 

Sílvio Rainer - Ali é Javaé. 
Nobre da Veiga - Javaé? 
Silvio Rainer - Javaé. 
Nobre da Veiga - Exato, listou 

com o documento, a caria dele. 
levando prós . fazendeiros essa 
troca danosa prós índios. Trocou a 
lerra d"s índios por benefícios 
wateria'- .M... K,O iiyo interessa, 

• .':.: l.. r- .'. ....: i 

lamente danosa, é contrária ao 
patrimônio indígena. Ele não pode 
Ia/cr isso de jeito nenhum. Ele fez. 
Fsse é o liomeni que defende os ói-
d»OS, 

De maneira que eu não tenho • 
nada a di/er sobre as demais per
guntas, porque são perguntas que 
n.l i lí-ni cabimento. Essa criação 
de repúblicas, como aconteceu na 
África, isso jamais acontecerá num «V. como o Brasil, jamais. Por-
. c n brasileiro, sem necessidade 

nenhum.!, sem o potencial que tem 
hoje, tornou-se a maior nação por
tuguesa enuodn o mundo, com es
se vasto continente que nós her
damos d ^ nossos portugueses, 
que conscgtiiram consolidar essa 
fronteira, ao longo desses -1M) 
anos, 

"CB" • \inda continua uberla a 
possibilidade que o senhor revelou 
no último dia 11. de retorno à 
Funai de dois dos ires primeiros 
fuiK'iou,irii>s demitidos, afora 
Rafael Bastos, o chefe de Posto In

dígena José Carlos Meireles e sen 
substituiu Aniiiuio l.ui/ de Ma 
cedo? 

Nnlnc da Veiga • Os dois pri
meiros, n Macedo e o Meireles, 
foram demitidos por indisciplina. 
,F.u não posso aceitar em um órgâ< 
como a Funai, que precisa ter dis
ciplina pra mostrar, pra sei vir ele 
emulação para o índio, a indis
ciplina. 

Esses homens se ineompali-
bilizuram. em seus postos indí
genas, onde serviram, no Acre, 
com a sociedade envolvente, com 
todas as autoridades, não se 
davam com ninguém. Que be
nefícios podem lazer para os ín
dios? Nenhum. Os índios depen
dem da sociedade envolvente. í! a 
parte' de saúde, transporte, ali
mentação, educação, é a normal. 

O índio tem que ser bem re
cebido pela sociedade branca. O 
índio c um brasileiro como todos 
nós. Esses homens criaram um 
antagonismo tal que os índios e 
eles não eram recebidos pela 
sociedade envolvente. Isso é im
possível, não pode acontecer. O 
chefe de um Posto Indígena é um 
homem que tem que harmonizar a 
comunidade indígena com a 
comunidade branca. De forma a 
que ela i iva dentro de uma paz 
social exigida pela nação. Esses 
homens, no momento eni que se 
tornaram incompatíveis com a 
sociedade são obrigados a sair dos 
postos. 

"CB" - F. cm relação aos seis dos 
sele primeiros indigenistas a 
pedirem demissão, que o senhor 
disse que poderia... permanecer na 
Funai.- excetuado o outro an
tropólogo. Cláudio Homero? Ain
da podem reassumir suas funções? 

Nobre da Veiga - Eu estou sem
pre entreaberto à qualquer recon
sideração dos problemas Desde 
que essas pessoas voltem ao es
calão normal de obediência, dis
ciplina e ordem. 

"CB" - Como o senhor vê o fato 
de uma carta assinada por grande 
número de funcionários que per
manecem na Funai. ler sido en
caminhada ao Ministro do Interior 
e ao Congresso Nacional, fa/cndu 
nova série de denúncias contra o 
senhor, com base no Estatuto tio 
índio e outras leis que estariam 
sendo infringidas, conforme os 
denunciantes se propõem a com
provar? 

Nobre da Veiga - Fico satis
feitíssimo com denúncias que 
sejam feitas. .Satisfeitíssimo. Se 
houver denúncias é porque houve 
erros. Desde que cias possam ser 
comprovadas. 

Quanto à iufrigêiicla da nossa 
administração ao Estatuto do ín
dio isso tem que ser julgado pelo 
Ministro do Interior, pelo governo, 
que eu não posso julgá-lo, ou náol 
posso auto me julgar. Foge a mim 
qualquer opinião sobre o assunto. 

Com rei,uão a denúncias de as-
pcclos adfinistrativosda Funai eu 
estou pronto a tece! 5-Ias. Agora.t 
njo admito que essas denúncias 
vão a um escalão superior sem 
passar por mim. Fu considero isso 
uma indisciplina. Epra isso eu vou 
examiná-las e considerar a pos
sibilidade de demissão desses fun
cionários, Que acho unia indis
ciplina, aqui não vou admitir. 
Quem quiser fazer denúncias, que 
venha la/.c-las a mim. Fu recebo 
todos. E só trazer o falo concreto 
que eu aceito a denuncia, vou 
mandar proceder um inquérito, 
uma investigação. Agora, o fun
cionário que fizer indisciplina vai 
ser demitido da Funai. Doa a 
quem doer e seja o número que 
for. 

Tem muita gente querendo cm- I 
prego na Funai. Haja visto que os 
que já pediram demissão estão 
querendo voltar. Então, há qual
quer coisa errada. Ou eles são ig
norantes, ou não sabem o que 
Ia/cm. Porque a pessoa que faz 
unia carta c depois quer voltar, eu 
não estou entendendo mais nada. 
O sujeito maior de idade tem que 
ser responsável pelos seus atos. E 
não ficar depois querendo bar
ganhar. Isso é até antihumano e 
indigno para cada um do-> que es
tão fazendo. 

"CB" • O que o senhor tem a 
û diante da recente denónci-i 

do chefe Apurinâ Manoel, em 
Brasília, no sentido de que lhe 
teria .ido oferecido dinheiro pata 
que parasse de pedir a Funai a 
riem,.reação de uma área onde sei 
locali/am uni eastanhal. um Serin
gal c um cemitério de seu grupo? 

Nobre da Veiga • Essa denúncia 
é inconsistente porque não diz 
quem ofereceu dinheiro E preciso 
di/er quem foi, 

"CB" • Manoel Apurinâ afirma 
que foi o presidente da Funai. 

Nobre tia Veiga - Absolutamen
te. V^ jamais trataria com uni ín
dio de uni assunto dessa delica
deza, dessa importância. Eu ja
mais fatia uma coisa dessa. Fsse c 
uni negócio que não tem cabimen
to, F.sse rapa/ deve estar sonhan
do, delirando. Não há outro termo, 
Jamais faria isso com um índio. 

"CB" • Recentemente, vis índios' 
que estudam cm Brasília, moran

do em um abrgo nuiilido . 
Funai mi "( asa do ( s ara" 
noticiaram u na funcionaria .. 
e.', . a assistente s^ii.d i 
íiirão, por i orrupe-i" di/nido yoc 
ela só j"a/ compras destinada1 

abrigo em uma casa de emnén i 
i "( asa NortU-ste" e que unia 
Kombi destinada ao iranspmie 
dos índios em Irânsiti nunca cst.i á 
disposivã" deles, na maiot ia i •• 
caminhados a Brasília 
tratamento mediei1 em situ 
ciuergeneiais. ü sim .. sei içi 
soai da servid"ra. I!es queixam 
sede que não h uive apuração des
sa denúncia? 

Nobre da Veiga - O problema i 
o seguinte: essa. Kombi alen 
condução dos índios da estação 
rodoviária para a "Casa do 
Ceará", desta para a sede da 
Funai c para os bospi ais. Não 
á disposição de ninguém. Ali i 
ao transporte necessário dos ín
dios, quando for ncet ,s;irio, e não 
n transporte de passeio 

Quanto à outra questão, da 
compra de inale riais nessa firma -
"Casa Nordeste" -, é a única casa 
que vende os artigos que cia 
precisa por preços mais conve
nientes, fi essa a explicação Não 
tem nada que desabone .> pessoa 
dessa professora. Ela compra, onde 
oferecem os artigos mais barat s. 
Também os índios não vão qi 
que, para comprar quatro ca
misas, ou cinco caie:-.-, tenhamos 
que. fazer uma concori 
pública. Issoé uma burocraei i 
o ministro Hélio Beltrão li 
muito triste se ocorresse na Fui -
Então é uni trabalho Ljue <-'.. . 
pra, onde encontra n>ais barato 
Corrupção cm CrS 500.00 o senl nr 
há de convir que e ridículo. Ni 
guém vai fazer • corrupção, ume 
pessoa que é muito bem remu
nerada, se sujar com uma bo
bagem. 

"CB" - Há uma outra fui 
cionária da Funai também de 
ciada, pelos Xavarttes - Laia 
Rodrigues Mattar -. e que segi 
foi colocado na CPI do I 
realizada na Câmara Federal 
participado de uma c.:v\pc ,:e 
demarcação de terras que aca 
demarcando erradamente 
terras, em proveito de integrai 
seus. originando o problema I 
verificado com o, Xavantes 
Pimental Barbosa. 

Nobre da Veiga - Esse e um tato 
que aconteceu na Funai anterior à 
nos\a gestão, uma. ve/ que. qu 
nós chegamos na Funai já não a 
encontramos mais. Ela encontra -
se em tratamento de saúde, pelo 
INPS. e respondendo a um pi 
so na Polícia Feder.:!. Quer di/er, 
não (ornamos conhecimento desse 
problema., unia vez que foi 
lerior á nossa gestão. 

http://PJU.Oty.JCl/lM
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"Quem quiser 
jazer denúncias 

que venha 
jazê-las a mim. 

Eu recebo todos". 

"CB" - Como o senhor \ê a 
questão ila permanência. ou não. 
em Brasília. cios 15 índios - es
tudantes da "Casa do Ceará", que 
segundo relatório de um Grupo de 
Trabalho do órgão, só tem a alter
nativa de permanência, a partir do 
laio de que o retorno proposto an-

. teriormente pelo diretor do DGPC. 
coronel Ivan Zanoni Hausen. para 
perto de suas aldeias, fere o Es
tatuto do [ndio. tendo apenas des
vantagens para eles? 

Nobre da Veiga • Eu já disse ao 
índios chefes do grupo de estudan-

. lesem Brasília que o índio que não 
tiver aproveitamento, que não tiver 

'freqüência às aulas. \ai retomar 
para sua aldeia, porque a Funai 
Hão está aqui para. pagar bolsa de 
estudo para quem não quer es
tudar, para quem quiser passear 
em Brasília, isto aqui não é casa 
de turismo, é uma casa de se
riedade e que esiá propiciando a 
integração narmoni<isa e paulatina 
desses índios à comunhão na
cional, r. esta ;. nossa opinião. 

"CB" - Como D senhor encara a 
criação da União d;>s Nações In-
dígenas cm recente assembléia de 
representantes iivjíj.vnas de todo u 
país ivali/ada cm Campo Grande, 
Mato Grosso tio Sul, e que segun
do o diretor ilo IX) PC disse segun
da - feira ultima a um grupo de ín-

c dios. entre eles Mário Juruna. é 
reconhecida pela Kunaí? 

Nobre da VI-ÍRU • Isso é um • 
problema inicialmente ilegal. A ' 
Constituição não permite a or
ganização de comunidades na-
ciotiais. Quem estiver tentando es
sa organização eslá passível de ser 
fireso. Eu já desaconselhei o Mário 
uruna. aconselhei n Kxtos, a esses 

rapa/cs, <i Marcos (N.K.: um dos 
.índios - estudantes, Terena), c cs-
I clareei a eles, ê insistirem na or
ganização de uma entidade desse 

! tipo. há possibilidade de eles 
iserem presos. 
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JORNAL DE BRASÍLIA, 

DOCUIJXCJ* to diz 

que Funai acaba 
com os índios 

"Uma trama dos coronéis da 
Funai com o objetivo claro do et-
nocidio progressivo der novos in
dígenas". K usbim que o documento 
fina! do íl Encontro das Entidades 
de Defesa <ios índios, realizado cm 
Rrasilia. classifica a política içdi-
genist a do governo. 

E~n Rondônia, na reserva Suruí, 
o dinia é tenso, pois parte das 200 
famílias que ocupavam a área. con
testando determinação da Funai, 
resolveu continuarjnas terras. O ser-
tanista Apoena Miireles teme novo 
massacre (Página tf) 

PJU.O> nMsfm 
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Documento acusa a Funai 
de querer exterminar índios 
O documento final do II Encontro 

das Entidades de Defesa dos índios 
denuncia a política üidigenista oficial 
como ' ' trama dos coronéis da Funai 
que têm como objetivo claro o etnocidio 
progressivo dos povos indígenas' ' . 
Este documento é dirigido aos povos 
indígenas, á população brasileira e às 
autoridades, e nele os 80 participantes 
d o e n c o n t r o m a n i f e s t a m s u a 
preocupação ' ' e repúdio pelo agra-

• v:,m»nto da situação dos povos in
dígenas do lirasil' ' . 

A p r o v a d o em a s s e m h l é i a g e r a l 
realizada na sed<- da Confederação 
Nacional d.>^ "Trabalhadores na 
Agricultura, >- -.ocumento denuncia 
esta situação atual da política in-
di^enista como fruto da presença 
' ' destes militares, estranhos e insensí
veis a problemática indígena que vèm 
agindo de forma cínica e violenta, 
usando inclusive de força policial 
contra reivindicações legitimas e legais 
de comunidade? indígenas e demitindo 
indigenistas de reconhecida competên
cia' ' . 

As entidades exigem das autorida
des, ' ' antes de mais nada, a desti

tuição da atual cúpula da Funai, 
confiando a direção deste órgão a 
indigenistas e especialistas provados. 

GETAT 

O bispo de Conceição do Araguaia 
I PA) , Dom Joseph Fatrick Hanrahan 
disse ontem que, embora ' ' não tenha 
evidências ' ' , a corrida em busca do 
ouro de Serra Pelada ' ' poderá facilitar 
a ação do Grupo Executivo de Terras 
A r a g u a i a - T o c a n t i n s ( Ge ta t ) , pois 
quem ficou na terra é porque está 
querendo a t e r r a ' ' . 

Acredita ele que o contingente 
populacional de Serra Pelada poderá 
criar problemas dentro de dois ou três 
anos, quando a reserva mineral se 
esgotar. Estes problemas surgirão 
principalmente na busca pela terra. 

Dom Joseph elogiou a ação do go
verno em Serra Pelada, onde, embora 
não haja nenhuma infra-estrutura para 
os 18 mil homens que lá se encontram, 
o índice de violência é pequeno em 
decorrência da assistência prestada 
pelo governo. 
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Teve inicio âs 9:00 hs, com intervalo às 11:45, 

retornando às 14:00 hs, até as 21:30, quando encerrei o meu resumo, 

mas a reunião durou até as 22:00 hs. Na parte da manhã foi discuti

da e votada a diretoria e uma comissão para suprir o conselho de éti 

ca, terminando assim a votação. 

A diretoria é: 

- Presidente: JOSÉ PORFÍRIO FONTENELLE DE CARVALHO 

- Secretário: CLÁUDIO DOS SANTOS ROMERO 

- Tesoureiro: OTACÍLIO DE ALMEIDA JÚNIOR 

- Vice-Presidente: ODENIR PINTO DE OLIVEIRA 

- Suplente do Secretário: CÊLIO HORST 

- Suplente do Tesoureiro: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 

A Comissão para suprir o Conselho de Ética é 

EZEQUIAS PAULO HERINGER FILHO (chará). São três, mais eu só tenho 

este nome e creio eu também que o ZANONI (gostaria que deixasse um 

espaço para ser colocado depois esses nomes). E assim terminou o 

período da manhã, retornando às 14:00 hs, e a diretoria já empossa 

da dá por aberta a reunião e dgpois de muito discutir, chegaram a 

um acordo comum com relação â Comissão Provisória que substituiria 

o Conselho de Ética. Encerraram assim essa parte e o Presidente JO

SÉ PORFÍRIO DE CARVALHO deu por aberta aos colegas de campo que qui 

zessem expor seus problemas. O primeiro a falar foi o FERNANDO da 

área dos XERENTE, na BR-158. Uma coisa que ele focalizou bem o pro-
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blema é terra, ele falou da necessidade de um novo decreto, pais a 

demarcação ficou um grupo de XERENTE fora da demarcação, o problema 

ê o seguinte: os XERENTE tinham uma área, ele até desenhou lá no 

quadro, uma área reta, meia oval, mas acontece que os posseiros che 

garam e os fazendeiros também, e ele citou que existem na área 36 

fazendeiros e 32 posseiros, em uma área de 320, eu não sei com cer

teza se é 1000 hectares, coloque uma observação ou 320ha ou 320 mil 

ha, dentro desta área demarcada pelo Governo para os índios XERENTE, 

e ficaram grupos fora dessa demarcação, esse grupo também ê XERENTE 

e acontece como eu já falei no principio que os fazendeiros chegaram 

e os posseiros também, e começaram a mudar aquela demarcação que já 

existia, e começaram a tomar conta da terra dos índios, não só tomar 

conta das terras dos índios, como também criar problemas porque os 

fazendeiros se apossaram, se fizeram donos, o posseiro também cercou 

o seu pedaço e começou a criar problemas pro índio, isso sem contar 

aquele grupo que está fora da demarcação. O FERNANDO falou ainda em 

pressionar o Presidente da FUNAI para que se lute pelo um novo decre

to, ou melhor, por que os índios Xerente que estão fora dessa demar

cação eles não querem entrar prá dentro da demarcação, eles querem 

aquela terra por que ali, se não me engano, tem até um cemitério e 

cemitério ê coisa muito importante pro índio, então eles não querem. 

E o FERNANDO falou em pressionar o Presidente da FUNAI, falou em lu

tar para que saia um novo decreto, ele falou também que vai ser mais 

um •'/'/ decreto por que é verdadeiramente, é,nos papeis o índio tem 

a terra, existe o decreto, existe até o mapa da área, mas, verdadei

ramente, o índio não tá de posse dessa terra, ele sõ tem decreto. Co 

mo FERNANDO falou seria mais um decreto. O RAIMUNDO também corrobo

rou com ele e disse que, verdadeiramente, o problema do XERENTE é a 
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terra. Ele fez uma citação em 167 hectares, eu não entendi muito 

bem o porque disso, ele disse que em 76..., ele falou também que 

o índio não tem posse da terra como FERNANDO havia dito, o índio sô 

tem mesmo é decretos e demarcações, mas ele mesmo não tem terra ne

nhuma. Ele falou também do massacre que tem acontecido lá, ele ei 

tou o massacre de Tocantlnia, massacre que os posseiros e fazendôi 

ros fazem aos Índios, verdadeiramente ê uma coisa séria, o índio 

não tem segurança nenhuma, nem tampouco eles, da FUNAI, porque eles 

não podem transitar com segurança, é muito arriscado, e esse ódio 

pelos índios atinge até as cidades vizinhas e isso tem causado gran 

des problemas para eles, então ele pede segurança para trabalhar. 

Fala agora CLÁUDIO ROMERO dos índios Funil, 

da 7a.DR, ele fala que o povo deve ir de encontro ã FUNAI, ele dis 

se que o povo deve pressionar a FUNAI na demarcação da terra dos 

índios do Funil, ele se mostrou muito convicto da necessidade de 

encontro ã FUNAI, de pressionar a FUNAI. Ele disse que aquela área 

já foi eleita, e o povo de lã, é contra a demarcação, existe uma 

pressão política muito grande naquela área, porque eles são con

tra os Índios, eles não querem que a área seja demarcada* citou 

o exemplo do massacre que houve em 76, de 3 fazendeiros, _ mas aqui 

Io que aconteceu a culpa foi dos fazendeiros que invadiram a área. 

Fala agora ANTÔNIO PEREIRA NETO, Administrador 

do PQARA, ale falou do poder de Brasília que as pessoas aqui da 

FUNAI tem, e falou também, fazer-se um documento e encaminhar ao Con 

gresso e ao Ministério- do Interior, e nesse documento registrar tu 

do que vem acontecendo nas áreas, com relação aos Índios e eles fun

cionários da FUNAI. Ele fala da lei em vida, e disse que essa tem si 
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sido transgredida todos os diase fez referência disso, que se co 

loque também no documento, ele fala da Lei 6.001 e disse da trans 

gressão dessa Lei, disse que todos os dias acontece isso; ele fa

lou que não há segurança,e pede que se registre tudo que acontece 

nas áreas, o que vem acontecendo com eles, contra os índios, e con 

tra funcionários da FUNAI, e nesse documento, registrar também, 

agressão que tem acontecido contra os Índios naquela região, contra 

ele funcionário da FUNAI também. Ele falou que não há segurança. Ele 

contou que um dia eles iam atravessando de balsa no Rio Tocantins e 

foram baleados, balearam a balsa e ele se arriscou, correu perigo de 

vida^de morrer ali naquela hora, mas não morreu; ele disse que não 

há segurança nenhuma; na cidade também não tem segurança, não há 
Índios 

segurança nem no atravessar o Rio; que o povo esta contra osVe con 

tra eles também, funcionários da FUNAI. Ele falou também dos pode-

res constituintes do artigo tal, assim, para se colocar no documen 

to, baseado nos poderes constituintes do artigo tal; tal área "X" 

está acontecendo essa transgressão, está acontecendo isso de errado, 

e que esse documento uma vez por mês seja feito e endereçado ao Con 

gresso e ao Ministério do Interior. Ele pede segurança tanto para 

o índio quanto para o funcionário da FUNAI. 

Fala agora JOSÉ VICTJOR SANTANA, do PI Andirã 

no Amazonas(faço aqui uma observação com relação a esse indivíduo, 

ele está para ser transferido de posto ou para ser mandado embora 

da FUNAI, foi comentado durante a reunião), ele falou que o grande 

problema dele não é tanto a terra, o problema maior dele é com os 

chamados caboclos naquela região, os quais roubam a madeira e vende 

ao seu fulano, ao seu doutor, e eles não tem como castigar o caboclo, 
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porque verdadeiramente não é o cabloco que rouba essa madeira, ele 

ê mandado pelo fazendeiro ou pelo seu doutor fulano, e tem aconte

cido com muita freqüência esse roubo. Outra coisa que ele também 

falou, ê o problema que ele tem enfrentado com a PETROBRAS, que 

houve uma exploração no rio lá e matou muitos peixes e ele disse 

que a PETROBRAS disse que vai voltar, ele falou também, que um 

dos grandes problemas ê com relação... existem 4 igrejas dentro 

da área dele, Assembléia de Deus, Batista, Católica e Adventista, 

e ele falou assim, não tem problema nenhum, o único problema são 

essas 4 igrejas, o que vocês acham? E com essa brincadeira, encer 

rou -se a sua palestra. 

Fala agora MARTA da Ajudância de Barra do Garças, 

ela falou sobre o problema da educação, ela disse que a FUNAI não 

contrata professores e sim auxiliares de ensino e que paga muito 

mal e eles são mal remunerados e ela disse do problema quando 

eles tem que sair lá na Aldeia tudo corre por conta deles, comida, 

e quando eles tem que sair eles ê quem pagam a viagem, a estadia, 

a FUNAI não fornece nada, e além do mais paga muito mal. Falou 

também do problema da educação bilingüe, aliás, ê um dos planos 

dessa Sociedade Brasileira de Indigenistas. 

Fala agora sobre o ACRE, JOSÉ PORFÍRIO FONTENELLE 

DE CARVALHO: ele contou que naquela região dos índios Apurinã exis 

tem 83 índios e que um fazendeiro muito bonzinho resolveu doar dois 

lotes a esses índios, porque não queria.vê-lo sem terras, e ele foi 1 

para ver isso,chegando lã ele viajou com o fazendeiro, no avião do 

fazendeiro, e ele foi conhecer esses lotes que esse fazendeiro ia 

dar a esses 83 índios, mas acontece que esses dois lotes que o fa 
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fazendeiro queria dar pertenciam aos índios, assim como toda a ter 

ra do fazendeiro, o famoso JOÃO CABEÇA BRANCA. E naquela confusão 

o CARVALHO se intrometeu e resolveu a questão,. Ainda permanece na 

quele lugar os problemas dos colonos^os quais falarei agora, aliás/ 

eu não vou falar, eu só estou transmitindo, o RONALDO i quem vai 

falar sobre o problema Apurinã, RONALDO é o Chefe do Posto, esse 

Posto pertence a 8a.DR, área dos Apurinã, fica perto da BR 317, 

por vários rios, inclusive o Rio Entimari, ele falou que houve uma 

demarcação, mas da mesma ficou fora um cemitério dos índios e uma 

boa parte da terra dos índios, mas que era permitido que os índios 

freqüentassem aquelas terras e colhessem coisas dali e continuas^ 

sem andando por aquelas terras, mas depois os índios começaram a 

requerer uma nova demarcação, ele citou a SUFRAM(eu não sei o que 

ê) , depois ele falou dos problemas com os colonos, ê que o grupo 

indígena, a terra desse grupo Apurinã está dividida pelos colonos 

que o JOÃO CABEÇA BRANCA trouxe do Sul, e até então era permitido 

que os índios circulassem normalmente pela aquelas terras, até que em 

79 proibiram de uma vez o uso da terra, proibiram o índio vender 

castanha, e o índio vendo aquela proibição viu que alguma coisa es 

tava errada, que até então eles não tinham percebido que, verdadei 

ramente aquelas terras não eram deles, mãs a demarcação não estava 

completa, aquelas terras pertencem aos índios mesmo, não estavam de_ 

marcadas todas para o índio, então ele viu que alguma coisa estava 

errada e fizeram um conselho em 1979 e esse conselho redigiu uma 

carta para o Presidente da FUNAI explicando o problema, do lado 

do índio, do outro os colonos, e em novembro passado eles mandaram 

essa carta e houve a proibição da colheita da castanha e o Delegado 
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APOENA MEIRELLES, apoiou os colonos, existe uma grande pressão 

política em cima daqueles índios Apurinã, e a política lá é essa: 

o cara que vai ser eleito ele diz assim, desde que seja eleito, fa 

rei tudo possível para que não se demarque as áreas dos Apurinã e 

uma dessas confusões a Policia Federal prendeu alguns índios e fi 

zeram o interrogatório assim: você fala português? Você come de 

colher? Você come com garfo? O índio disse sim, eu falo português, 

eu como com colher, eu como com garfo, então eles disseram: vocês: 

não são mais índios, vocês são aculturados, então vocês não tem 

mais direito a essa terra e mostraram para eles artigos, leis, 

que comprovava o que eles estavam dizendo, e falaram mais: se vo

cês voltarem aqui nesta terra vocês serão presos, e assustaram 

bastante eles, isto ê, se os índios ultiraoassassam aquela área, a qual 

pertencia a ele também, ou pertence a ele, ele seria preso. E den

tro da atual situação, em fevereiro deste ano de 1980, vieram a 

Brasília 4 índios pedir que o Presidente da FUNAI fizesse alguma 

coisa para eles, pois o acordo, com relação â demarcação. Então 

voltaram para lã um funcionário da FUNAI, o Delegado da 8a.DR, 

APOENA MEIRELLES, um Major e os 4 índios, e ali fizeram um acordo 

entre os índios e os colonos, esse acordo iria até o dia 11 de março 

e nesse acordo dizia-se: o índio e o colono estaria pacífico, mas o 

que verdadeiramente não aconteceu, porque o índio foi proibido , ou 

melhor a proibição já existia, nê? E o índio não pôut; continuar o 

seu trabalho na terra, como a colheita da castanha e a situação con 

tinua do mesmo jeito, e o Delegado APOENA MEIRELLES, aceitou a situa 

ção dos colonos na área e que havia sido feito aquele acordo, mas 

ele aceitou aquela situação, porque os colonos estavam errados, por 
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porque ele havia feito um acordo de serem pacíficos com os índios 

e falou-se de um acordo feito em Brasília, ou melhor um novo açor 

do, entre o DGPC e o Delegado da 8a.DR e o Chefe da ASI (eu não 

sei o que ê isso) foi oferecido ao Índio um trator para que eles 

ficassem pacíficos e deixassem os colonos. E os índios não acei

taram a situação, e mais uma vez eles vieram a Brasília, sô que 

desta vez vieram dois, um deles é o MANOEL e quando eles estava» 

embarcando foram retirados do avião, pela Policia Federal, por 

ordem da FUNAI e ficaram presos sem poder sair da cidade, eles 

podiam circular pela cidade mas não poderiam sair e ficaram mui 

to apreensivos, telefonaram para o RONALDO aqui em Brasília, e o 

RONALDO começou a movimentar aqui em Brasília a FUNAI, e depois de 

três dias de luta ele falando com o pessoal e os índios telefonando 

para ele e dizendo, se não resolvesse logo o problema que eles iam 

voltar para terra e resolver da maneira deles, e RONALDO tentando 

contornar a situação, até que, eu acho, depois de 2 dias de discu 

são, pediram ao RONALDO, PEDRO PAULO e outros, que o RONALDO fizes 

se por escrito aquele, pedido e RONALDO fez, e nada foi feito e depois 

de muita lnta , os índios vieram dia 2 e estão aqui para vi se resol 

ve o problema.RONALDO disse que é um desrespeito, pois, à lei 6.001 

e mais ainda, existe um acordo entre a FUNAI, um decreto, isso tudo 

está sendo desrespeitado. O índio levanta e começa a falar, e disse 

que o índio sabe. o que quer, o índio fala que a luta é dele que a lu 

ta não i do RONALDO que a FUNAI pode tirar o RONALDO de lã, que a luta 

vai continuar, porque o índio sabe o que quer,o índio conhece seus di 

reitos e o índio não vai calar porque o índio não tem medo de matar, o 

e nem tem medo de morrer, o índio quer que se resolva essa situação 
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e ele vai continuar a lutar até'. ó.tJEim. Ele disse que desde 100 

anos passados que aquela terra pertence aos antepassados deles, 

aos parentes deles, e eles não vão abrir mâõ daquela terra, porque 

aquela terra é deles, aquela terra pertence aos Apurinã e eles vão 

lutar por aquela terra, vão brigar por ela, estão aqui em Brasília 

para que o Presidente cumpra com o que ele jã havia prometido e que 

se resolva logo esta situação, porque se a FUNAI não resolver logo, 

logo, esta situação eles os índios vão resolver por eles mesmo^ eles 

vão lutar, eles vão brigar, ele falou mais: que não aceita que os 

brancos cheguem na terra deles armados, se o branco entrar lá arma 

do eles tiram a arma dele, porque ele é o chefe do povo dele, e lá 

na terra dele quem manda ê o índio, ele disse várias vezes que o 

índio sabe o que quer, o índio vai lutar, o índio vai brigar pela 

sua terra, ele disse que não abre mão da terra e nem dos costumes 

deles, ele disse que o colono disse que o índio quer café e o índio 

não quer o café, que o índio deixa eles colherem o café deles por 

3 anos, ainda, porque o que o índio quer é a terra, porque o índio 

pode plantar café, o índio só quer a terra dele, e ele abre mão 

disso: que o colono colha mais 3 anos o café, mas que depois não 

pode mais. Ele disse que se eles quizereüL café eles mesmos vão plan 

tar, porque o índio pode plantar café. Manoel pediu que procurasse 

3 índios na Casa do Ceará e ficou decidido que a comissão faria isso, 

no dia seguinte, no domingo. 

Fala agora RAFAEL JOSÉ MENEZES BASTOS sobre 

os índios KRENAK, ele disse que o vale do Rio Doce ê terra dos índios 

e que no inicio dessa década eles foram transferidos, transportados pa 

ra a Fazenda Guarani, e que lá na Fazenda Guarani é para os índios uma 

MOD.: 115 



fju.ooyp.m]jii 

M I N I S T É R I O DO I N T E R I O R 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 

- 1 0 -

prisão para os índios KRENAK e que a única reivindicação, eles 

querem voltar à terra deles, no Vale do Rio Doce. RAFAEL citou 

ainda genocídios, pois estão matando os índios e a FUNAI disse 

que os índios vão ficar na Fazenda Guarani. Os índios Krenak já 

são praticamente extintos, estão reduzidos a 10 ou 15 pessoas, 

falou também que no inicio do século existia 10 mil índios e ago 

ra 10 Ou 15 índios, ele falou também do problema dos botocudos 

que o problema deles tamÊêm é a terra, falta de terra, falou tam 

bêm de genocídio e citou como exemplo os judeus e alemães, porque 

os alemães matavam os judeus , simplesmente por serem judeus, e o 

povo esta matando os Botocudos, simplesmente por serem Botocudos, 

sobre os índios KRENAK há um relatório na FUNAI sobre isso, ele 

falou a justificativa Tapirapés, o documento foi encaminhado ao DGPC, 

enviado para a cúpula da FUNAI. O RAIMUNDO esta' com toda documenta 

ção e está encarregado com isso. CLÁUDIO ROMERO levanta nessa hora 

e fala que a cúpula da FUNAI ê terrível e sutil. Ele citou alguns 

exemplos.Ele citou um fato em que uma vez o Presidente da FUNAI, 

mandou que ele e mais uns outros fossem ao Posto Indígena, pegassem 

o Chefe do Posto e mais vinte índios e fossem ã casa de um dos fazen 

deiros que estavam como posseiros, roubando as terras dos índios, e 

perguntaram ao posseiro: quanto de terra ele tinha, aí foi quando 

CLÁUDIO ROMERO falou, como é sutil, porque a pessoa que ele manda, 

o Presidente da FUNAI tinha mandado junto com ele, não tinha nenhuma 

aparelhagem para medir a terra, e alêmdo mais se ele chegar â fazen 

da com 20 índios, o Chefe do Posto e outro, que não tinha aparelha

gem nenhuma para medir a terra, simplesmente o fazendeiro atiraria 
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neles ou então telefonaria para Brasília dizendo que estaria sendo 

atacado pelos índios, então ele falou da sutileza da cúpula da FUNAI, 

Ele falou também que existe uma coisa que a FUNAI faz muito é conse

guir comprar o amigo dos índios, no caso eles citaram APOENA MEIREL 

LES, eles acham que ele foi comprado, não entende como APOENA MEIREL 

LES se prestou aquele serviço com os índios Apurinã, querendo dar 

trator, coisas assim, então ele disse que a cúpula da FUNAI faz muito 

isso, faz uma troca. Ele se mostrou muito convicto naquilo que ele es 

tava dizendo. 

Volta a falar ANTÔNIO PEREIRA NETO, do PQARA, ele 

falou que existe um levantamento, não tem condições de dizer quan

tos posseiros permanentes existem na Ilha e quantos posseiros transi^ 

tórios, que no verão vai para a Ilha, ele disse que a Ilha existe um 

capim natural, então todo verão os fazendeiros solta o gado, ou então 

leva o gado para lã, e fica lã durante o verão e depois retorna. Ago 

ra existem aqueles posseiros permanentes que já vive lã na Ilha,.Ele 

citou que a Ilha é muito grande e que não existe maneira de controlar 

e de saber quantos existem morando ali para se cobrar, ele disse que 

o DGO e DGPI também jã pediram a ele isso e ele vai fazer um levan

tamento do pessoal que vive permanentemente lã na Ilha e daqueles 

transitórios, ele elogiou muito o trabalho das Irmãzinhas de Jesus, 

São Felix, falou que elas s~ao maneiras naquele trabalho ali, ele 

falou que antigamente o dinheiro arrecadado na Ilha era aplicado fora 

da Ilha, mas uma das boas coisas que o PEDRO PAULO fez na FUNAI foi 

que agora todo dinheiro arrecadado dentro daquela "área vai ser apli 

cado dentro daquela mesma "área. Ele disse que os Karaj"as tem o cos 

MOD: 115 



pjw^p.wyjn 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
- 1 2 -

costume de comer todo ; sábado uma cabeça de boi. Depois o CURI le 

vanta e diz que .não é um costume sagrado como ele havia dito e 

sim que o branco havia induzido isso neles há-v50 anos passados. Bom 

ele prosseguiu falando que todo dinheiro agora arrecadado naquela 

área ia ser aplicado dentro da mesma área. Ele citou que ele falou 

que ganhou 5 milhões de cruzeiros na venda de gado e que Brasília 

mandou pedir a ele 1 Milhão de cruzeiros» Ai ele começou a bronquear, 

ni , aí o pessoal, não, é emprestado e tal, aí deu o dinheiro. Ele 

disse também que o índio Karajá tem, eu acho, 400 cabeças de gado em 

uma das aldeias e fala que o índio Karajá já ê um índio aculturado, 

espera que no futuro eles não precisem de ajudar o índio e sim somen 

te de inspecionar as áreas, porque o índio já está bem integrado den 

tro da sociedade brasileira. CURI levanta e fala que elesvão sumir, 

que os índios vão acabar, ele fala da demarcação de terras. O líder 

dos Bakairi, o SARDINHA né, denuncia e alerta o povo com relação... 

que o povo da FUNAI diz que o índio está na cidade e quando está na 

cidade ele não é mais índio e tal, então ele alerta o povo nisso. 

Agora fala ODENIR de Barra do Garças, o problema tam 

bem ê terra, fala também da Equipe Volante Hospitalar da FUNAI, ha 

falta de instrumentos. Ele contou de um problema que está acontecen 

do em Barra do Garças. Ele disse que existem cartazes por todos os 

lugares afixados com uma pasta escrito, pasta de reserva, nestas pas 

tas as pessoas assinam o nome, e já foi entregue uma dessas pastas ao 

Presidente da República. Ele disse que a política tira proveito e me 

te o pau na FUNAI, na Ajudância, no índio, e provoca um estado depri 

mente. Ele citou que esses políticos andam pelas ruas em caminhões, 

carros com auto-falantes é... metendo o pau na FUNAI, no índio 

dizendo que a FUNAI quer fazer daquele lugar uma reserva indígena, 
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Ele disse mais que esses mesmos carros que circulam pelas ruas, pa 

ram em frente da Ajudãncia em Barra do Garças e começam a falar mal 

da FUNAI, mal do índio e cria tumulto, cria uma situação terrível. E 

nessa hora o CARVALHO levanta e diz que o mesmo está acontecendo em 

Barra do Corda, e é do mesmo jeitinho, da mesma maneira que aconte

ce em Barra do Garças, está acontecendo em Barra do Corda, então ele 

acha que é alguma coisa programada, Ele disse que tem uma esperança 

muito grande que o pessoal da Barra do Garças veio para Brasília, com 

uma esperança muito grande, e tem coisa que tem feito pelo CIMI e pe 

Ia Comissão, elogiou o CIMI, a Comissão está esperando dessa Sociedade, 

Ele propôs que esta Sociedade fizesse um doctimento bem feitoe que le 

vasse para o Presidente da República,uma reivindicação da problemáti 

ca indígena, sugeriu que se fizesse um documento para o Presidente da 

Republica e que se fizesse nominalmente, i, escrevesse nominalmente, 

a cúpula da FUNAI é incapaz, todos, a partir do Presidente da FUNAI, 

para dar um basta nisso, nesse negócio. Esse documento seria denun 

ciando a cúpula da FUNAI, e que se colocasse o problema do RONALDO 

dos Apurinã e do FERNANDO. 0 que aconteceu com o FERNANDO foi o se 

guinte: 0 Presidente chegou lá, com um mapa em escala bem pequena e 

mostrou para os índios e disse que era as áreas dos índios e depois 

voltou la'com um mapa bem maior dizendo que aquele era a nova demar 

cação que ele estava fazendo para os índios, mas acontece que a pri 

meira demarcação i muito maioc que a segunda, ao passo que a primeira 

demarcação estava em escala menor e a segunda em escala maior, então 

como os índios Xavante não entendem de mapas, o índio achou que aqui 

Io era realmente verdade, mas nisso, eu acho que ele entrou no meio 

e não aconteceu isso, Isso i uma das coisas que eles tem para colocar 

nesse documento. 
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0 FRANKLIN(Medico) sugeriu que saisse todo mundo 

da FUNAI, todos, e o CARVALHO disse que não era possível, não con 

seguiria nada fazendo aquilo, o importante era ficar ali e lutar 

e se aquilo não desse resultado nenhum , então que todos saissem 

da FUNAI, deixasse a FUNAI na mão e fizesse uma espécie de boico 

te , saisse todo mundo e deixasse a FUNAI com o problema na mão* 

E foi sugerido que se agüentasse o rojão, que fossem motoristas 

de caminhão ou coisas parecidas. E o ODENIR endossa o que foi di 

to pelo FRANKLIN, e disse que verdadeiramente tem que ser feito 

alguma coisa, séria e rápida. E o SARDINHA sugere que deve se fa 

zer um documento e mandar para a ONU. Citou exemplo do Presidente 

comprando os índios: é o ANICETO esteve lá falando com o Presiden 

te, reivindicando algumas coisas e o Presidente deu a ele, simples 

mente, 2c mil cruzeiros para ele comprar vestido de noiva, veja bem, 

Xavante não sabe nem o que é vestido de noiva. Depois deu 4 mil para 

comprar guaraná e MARIO JURUNA sabendo disso veio a Brasília brigar 

com o Presidente, o qual brigou e o Presidente mandou que levasse o 

MARIO JURUNA numa boa churrascaria e desse a ele 25.000,00, e o com 

prou,e assim o fizeram e o MÁRIO calou. 

A JANE fala de uma invasão em Santana, o invasor é 

o Prefeito de Barra do Garças, terra Bakairi, existe a área demarca 

da, mas como resolveram fazer uma demarcação deixando de lado aquela 

terra de Seu Prefeito, aliás, aquela terra é dos Bakairis, uma área 

demarcada, está dentro da Ãguas Claras, repito, é Cabo de Águas Cia 

ras , A JANE falou também do problema que ela tem enfrentado com re 

lação ao trabalho dela, que muita vezes ela precisa de uma informa

ção e o Chefe de Posto diz: você não é uma antropóloga, você deve 

saber, e ela falou que não, que ela precisa também de informação e 
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com relação ao índio e que se ela tivesse de negar, ela teria de 

deixar, porque a principio essa que sempre foi do índio, essa ter 

ra i do índio, essa terra não é do branco, ela falou assim. Ela dis_ 

se que ;i» Presidente proibiu que os antropólogos pedissem vistorias, 

agora só o DGPI e o DGPC, mas ela disse que vai continuar pedindo 

vistoria até quando ela puder. O CARVALHO levanta e começa a falar, 

que a igreja invadiu a área Guajajara, a igreja é culpada de tudo, a 

^^ igreja emprega o racismo contra o índio, fala que a igreja é respon 

sável, porque ela que os educou, ela que os criou naquela mentalida 

^P de, fala que a igreja é safada, e que a prova disso é a Barra do Cor 

da, ele disse que o CIMI i responsável, pois eles vêem e se calam, 

com o problema, quando eles estão aqui na cidade acusando a FUNAI 

eles são muito bons, mas ele quer ver é lã no campo, dentro da si 

tuação, eles vêem e se calam. Ele acusou veemente o CIMI, disse 

que o CIMI é culpado, a igreja católica. Ele disse que no Alto Ale 

gre, Barra do Corda, a igreja ê responsável por isso, Ele disse que 

a igreja que tem feito a cabeça deles, porque a igreja os educou, 

^ nê? E a igreja é responsável pelo problema do índio, a igreja não 

fez nada, e quando a igreja vê um posseiro ela quer fazer com que 

o índio aceite o posseiro dentro da terra dele. Ele gritou e disse 

que a igreja é sem vergonha, Ele falou um monte de coisas que eu não 

conseguiria descrever aqui, se alterou, no final ele pediu desculpas, 

e disse que ele havia se alterado, mas que realmente a igreja era tu 

do aquilo que ele havia dito. 

CURI fala novamente, fala da finalidade do índio e 

diz, que eles os índios que estão em Brasília tem bolsa de estudo, 

que a FUNAI deu para eles, e ele pergunta qual a finalidade da FUNAI 

se o índio assumir e o índio onde vai ficar na FUNAI, ele disse que a 

• 
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FUNAI está cheia de exército, está se tornando um QG e se vocês 

não levarem ao conhecimento quem vai fazer. O FRANKLIN levanta e xiiz 

que o problema é do índio e diz que estão passando por um acaso 

por aquele problema, porque o problema ê do índio. CURI depois 

pede desculpas ao SARDINHA e depois fala que o CIMI se mete em 

tudo na FUNAI, e pergunta se o CIMI quer ajudar, vamos ajudar o 

índio, e o índio esta'sendo massacrado aqui na própria cidade, ele 

disse que o índio não está sendo massacrado sõ no campo, aqui na 

il/f>\°) cidade também. 
U' 

Fala DAVID, Chefe do Posto Indígena Terena, se nao 

me engano, em Aquidauana, e ele diz que desde 1910 que foi funda 

da esta instituição, que até o presente momento que o índio só tem 

visto promessa, não tem visto nada que eles possam se apoiar e dar 

crédito, porque até agora só são meras promessas, e o índio fica 

sem esperança, ele tem esperança na sociedade, nessa que está se 

formando hoje, e espera que essa sociedade faça alguma coisa pelo 

índio brasileiro, ele disse ..se fosse esperar alguma coisa pela 

FUNAI, que ele estaria até hoje na tribo, e não seria ele Chefe de 

Posto como ê hoje, disse que a FUNAI, verdadeiramente, não faz nada 

para ajudar o índio, e acusou a FUNAI,apela para sociedade, que 

peça orientação a Deus e diz que Deus ê que dirige as nossas vidas, 

apela aos membros colegas chefes de posto, que vão ã luta. A Direto 

ria disse que esta unidada pronta para luta e que nao esperem que 

os problemas sejam solucionados, sempre haverá problema, mas que 

eles crêem na união existir, que existe nê? E disse vamos continuar 

lutando, nem por isso, vamos agora uma luta nacional, contra o roubo, 

contra fraude e tudo que o Índio vem passando. CARVALHO disse que nós 

temos vivido desde 1500 um processo genocida, um desses processos 
ê de cruzar os braços ou melhor, omissão se calar na hora que 
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se deve participar, ele disse que nós participamos do processo geno 

cida, desde o descobrimento do Brasil, este processo existe e nós 

vivemos o problema e não tentamos fazer nada, para o processo e ele 

disse se nõs não fizermos alguma coisa esse processo não vai parar, 

mas precissamos lutar, fazermos alguma coisa. 

0 Dr. OSWALDO vai falar, um dos grandes problema da 

FUNAI e a tuberculose, ele disse que em dois anos um indivíduo que 

tenha tuberculose ele pode contaminar 18 pessoas . ANTÔNIO PEREIRA 

NETO fala também de um projeto contra tuberculose. OSWALDO fala do 

Dr. MIRANDA, ele ê Chefe de uma entidade contra tuberculose no Bra 

sil, citou o exemplo que o Dr, MIRANDA fez com o Bororós, ele elími 

nou o problema durante 3 anos, se não fosse elev^xistia mas Bororó 

no Brasil. CARVALHO fala contra o Dr. MIRANDA, exemplo dos índios 

no Amazonas, Maués, o problema de Barra do Corda, dos índios do Ama 

zonas ficou proposto na próxima reunião trouxesse o Dr. MIRANDA, fa~~ 

Ia que o Dr. MIRANDA i resto.! de uma organização que jã não existe. 

ANTÔNIO PEREIRA NETO fala da Divisão de Saúde da FUNAI, da inoperan 

cia e cita o caso de 87 tuberculoses e ele não sabia. ANTÔNIO PEREIRA 

NETO defende o Dr. MIRANDA e acusa o Dr. MOLINA, o Chefe da Divisão 

de Saúde da FUNAI, disse que ele é quem é culpado, a culpa é da FUNAI 

que não manda remédios, ele disse que mandaram para ele uma vez, de 

cinco meses passado, já vencidos. Eles discutem o furo da FUNAI com 

relação a medicamentos diz que não foi tomada providências. 

Ainda CARVALHO disse que só conhece o Médico, quan 

do ele age como Medico e o Dr. MIRANDA não tem agido como Médico na 

situação de Barra do Corda, ele disse que o Dr. MIRANDA não briga 

com a FUNAI pelo problema do índio. 

Fala agora CLAUDIA, ela trabalha na área SURUCUCU, 
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hã anos pedimos remédios e nada foi feito, então ela conseguiu na 

Dinamarca e Noruega 30 mil dólares para fazer vacinas no Posto Suru 

cucu, e o Dr. MOLINA sugeriu que ela comprasse geladeira com o dinhei 

ro. Dr. OSWALDO defende o Dr. MIRANDA. 

FRANKLIN fala que os doutores da FUNAI trabalham em 

vários empregos e q que eles ganham mais ê' o que eles menos aparece, 

ele disse que os médicos raramente aparecem aos hospitais, ele disse 

que um cara desse deve ser demitido. 

DAVID fala que demora muito aparecer um médico por 

lá, e quando aparece ele parece ser mais um delegado do que um médico. 

0 problema mais imediato que se vê é a tuberculose, é um caso muito 

sério. Comentou-se vagamente sobre uma usina no Xingu. 

Dr. OSWALDO fala também ãobre o problema do aborto, 

precisa-se de médico e aparelhagem. FRANKLIN fala que só aparece o 

médico e o interdescópio só, não tem nenhuma aparelhagem amais os 

Médicos da FUNAI. FERNANDO diz que o Médico quase nunca aparece, pois 

ele não atende o Índio. Ele contou que foi buscar um médico porque 

um índio estava doente e ele disse que o índio não tinha nada, que 

ele estava com fome, que ele desse banana para o índio e no dia se

guinte o índio morreu. FERNANDO no dia seguinte pagou um avião com 

seu próprio dinheiro e foi lã matar o médico, porque ele não entendia 

como é que o médico não havia atendido o índio, porque ele havia tra 

zido o médico no dia certo para tratar do paciente, do índio. SARDI 

NHA falou que a FUNAI só arranca dente, é um problema sério, o Den

tista fica dois, três dias e não faz nada, ele disse que agora exis 

te uma lei que, quando a pessoa, ele assinou um rádio, que qualquer 

Chefe de posto que solicitar um avião e não for caso sério, este 

Chefe de posto paga a despesa, citou também, como ele poderia saber 
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se o caso é sério, se ele não sabe da gravidade do problema. Elo 

giou o Dr. OSWALDO e disse que o Dr. OSWALDO respeita a cultura 

indígena e disse que ele quebrou toda uma estrutura da EVS, pois 

comeu com o índio. 

CARVALHO disse que a diretoria está satisfeita e 

junto vai pressionar os órgãos da FUNAI. FRANKLIN disse que esta 

mos criando viciados dando remédios aos índios. NAIR, FRANKLIN e 

OSWALDO, Médicos da FUNAI, ANTÔNIO PEREIRA NETO fala que eles são 

ótimos, mas se o DGO e o Sr. Delegado não ajudar, nós devemos 

criar pessoas competentes para operar. Ele citou exemplo de Dona 

LINÊ, que foi paga por ele para fazer uma embalagem de medicamen 

tos, ele pagou para ela 200,00 para que ela fizesse mais rápido, 

para o Hospital do PQARA. ANTÔNIO PEREIRA NETO pede que o DGO 

ajude mais, mas isso não acontece, o pessoal está no DGPC, ele 

diz que o melhor pessoal está no DGPC, ele critica muito o pes

soal do DGO. Ele diz que eles ê quem levam a FUNAI nas costas, 

que eles é quem estão lá no campo, batalhando, sustentafíio o pes 

soai aqui da cidade, e que eles tem o direito de segurança, ele 

disse que seja ele de direita ou de esquerda, japonês o que for, 

eles só precisam de segurança. 


