
tos de consideração e apreço. 

OSCAR 

Ilmo. Sr. 

Cel. VINÍCIUS MARTINS DE OLIVEIRA MELO 

MD Delegado da 6a. Delegacia Regional 

SÃO LUIZ - MA  

i3Q A  R)  es,  (3Aikt.1).4  

 

   

	

MINISTÉRIO DO INTERIOR 
	

C 9 i\  
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO FUNAI 

- a G a I+ e t e do Presidente 

	

OF. N20102_,/PRES 
	

Sr,sflia, 19 de fevereiro de 1 974 

Senhor Delegado, 

Apr z me apresentar a V.Sa. o Inspetor Doutor 

GERALDO MENDES XAVIER, do Departamento de Polrcia Federal=DPF , 

que ira cumprir missa() nesse Estado. 

Assim sendo, solicito a V.Sa. dispensar 	in-

tegral apoio ao apresentado, bem c)mo recomendar aos Chefes de 

Postos lndrgenas da área a ser por ele v siteda, que colaborem , 

facilitando de todas s mene ras, as atividades a serem desenvol 

vidas pelo referido Inspetor, nas respectivas areas. 

Nesta oportunidade, apresento a V.Sa. protes- 



— 

DAI. 331p. 9.12, 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

pp7CAP/N9 1 BRASÍLIA, D. F. " 1 OUT1084 
Do 	Coordenador de Assuntos Parlamentares-MINTER 

Ao 

Assunto: Pronunciamento do 

Prezado Senhor 

Encaminhamos, para conhecimento de 

Vossa Senhoria, o anexo pronunciamento na Sessão de 

/ 	/84, do (a) 	• (4;-, ,r 	 F  

Atenciosamente 

Hugo 	Braga 
; 

Coordenador de Assuntos Warlamentares 

• 

Anexo I 

• 



ho. Presidented 

:Ef3 S Deputadosçl 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS Deputado'OZARILDO CAVALCAN 

Pr nunciaAnto feito n Pequ 

no 	xpedi entry, em 25/09 984. 

       

       

       

       

       

O S. UZA!-:112,0 WVALCA.J! ( PDS-RR. Pronuncia o sepuinte discurso 

NDENA A\INTERVENÇAO DE ESYRANGE 
POLÍTICA INDIGENISq-A BRASI EIRA 
ICITA IWESTIGAÇAO'S.i0BRE A 	ATU 
DE JORNALISTA ESTRANGEIRA JUNI 
ANOMAMI 

PS 

• 

Prescreve a Lei n2 6.001 de )9 de de-

zembro de 1973
/
4Estatuto do índio, que o propósito da políti-

ca indigenista brasileira é, além da preservação da cultura dos 

índios, a busca de "ok integrá-los, progressiva e harmoniosa-
, 

mente, à comunhão nacional". 

Não cogita, pois, segregar .r.,-r-2-,::4:‘,:t_V.J.;",r 

os índios em agrupamentos estanques, divorCiados do sentimen-

to nacional. 

Não quis o.eegislador, nem pode a con.-) 

ciência nacional aceitar que o índio seja tratado como ani-

mal irracional, sem direito 'a evolução intelectual e à melho-

ria de seu padrão de vida, dentro dos conhecimentos técnicos 

e científicos hoje à disposição da humanidade, tanto que está 

explicitamente estabelecido naquelaiei que à União, aos Esta 

.dos e aos Municípios compete "r--„...utilizar a cooperação, o es-

tendo pinto de iniciativa  e as qualidacs pessoais cio índio, 

emvistaan,1horiadesuascondieões de vida e 

ção no processo de desenvolvimento". 
\. 	  

a sua 

 

Parece-nos, pois, glie está cristi 

mente delineado. o objetivo maior das política indigenist 



.1)4£. 3/ 19. 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 

     

     

     

.2. 

sileira - da:-21) integrar o índio à•  comunhão nacional, de manei 

ra "progressiva e harmoniosa",utilizando a "cooperação, o es-

pírito de iniciativa e as qualidades pessoais" que lhe são ine 

rentes, de forma a promover um melhor padrão de vida. 

Está não é, no entanto, a ótica 	dos 

pseudo-indigenistas, dos antropólogos de gabinete e dos festi 

vos jornalistas, muitos deles de origem estrangeira como 	a 

• Sra. Cláudia Andujar, quel se auto-intitulando defensores 	da 

causa indígena, estão na realidade a defender outros interes 

ses, financiados não se sabe por quem. 

\ 
Aliás, Sef44-e 

(.; f ? 
Presidente ,  -\5{4 -à-K.o-P--fs 

iltdados, quero aqui soli itarAs autoridades do Poder Execu- 
(.J. 	• • 

tivo, especialmente (O rtn1.11 Ministro da Justiça, {-41- 	que 

investigue as atividades dessa misteriosa senhora, que)óstrap 

geira, vive de viagens nos mais diversos pontos do País e da 

Venezuela, fazendo uma pregação facciosa e mentirosa sobre os 

índios Yanomami. Esta senhora tem uma participação e ingerem--

dia indevidas não só na FUNAI, como nos trabalhos da ComiSS9 

• 
do índio da Câmara dos Deputados, tendo sido a maior responsfi 

vel pela celebração de um convênio entre a FUNAI e a organiza 

ção francesa "Mi?dicins du Monde", com o objetivo aparente de 

prestar assistência médica aos Yanomami, num frontal e cabal 

desrespeito à Medicina Brasileira e ao próprio Governo Brasi-

leiro, como se estes fossem incapazes de prestar assistência 

médico-sanitária aos brasileiros, que habitam o solo pátrio. 

É hora de pôr um freio às investidas 

alienígenas no trato dos nossos problemas! 

A política indideHiata brasileira dy - 
ve ser tratada e administrada por brasileiros. 

ERA O QUE TINHA. A DTLF! 



bK.0 p.S13/ 

r,INSTITUTO PASTEUR 
mgr,. CENTRO DE PESQUISAS E ESTUDOS BIOLÓGICOS 

BRASÍLIA — D.F. 

 Gabinete do Diretor 

 

Brasília 23 de novembro de 1973 

Exmo. Sr. General Oscar Jeronymo Bandeira de Mello 

DD. Presidente da Fundaçáo Nacional do Indio 

Minástério do Interior 

Brasília DP 

9Ud 	" 1L'vZ (x5( 

Exmo. Sr. General, 
	 (45 

Em resposta ao Oficio 390/PRES, cumpre—nos prestar, a 

V.Excia., os seguintes esclarecimentos: 

Na época em que foi idealizada a expedição ao Tapirapé, 

a Diretória do Instituto Pasteur dirigiu, em 23/03/73, ao Exmo. 

Sr. Ministro,(atençao do Exmo. Sr. Secretario Geral do MINTERO) 

um oficio informando das intenções do Instituto e colocando—se 

à dispoliiriçZo para qualquer tipo de colaboração ao alcanço da equipe 

que devia integrar o ernprendimento. Nessa oportunidade foi publi—

cada uma lista do pessoal previsto. Porém, entre tempo, por diversos 

motivos de força maiot, tal lista sofreu modificações.Por exemplo, 

foi quasi na ultima hora que soubemos que o Prof. Dr. P.L.Dekayser 

não poderia participar, a TJnB não tendo liberado a verba necessria. 

Dai, a desistência da esposa do referido Professor e do Técnico—

Taxidermista. Os médicos da UnB foram indicados, -bambem, poucos dias 

antes da saída da expediçao. 

Entretanto, a lista definitiva dos participantes foi 

comunicada —previamente— à DSI—MINTER, à DSI—MEC e outros órgãos 

de segurança, não tendo sido manifestado nenhuma oposição aos 

elementos propostos. 

Covem salientar que o nosso oficio original, dirigido 

ao Exmo. Secretário Geral do MINTER recebeu resposta desse mesma 

autoridade, resposta à qual era anexada a autorizção da V.Excia. 

Tal fato nos levou a pensar que nada nos autorizava a tratar —dire—

tamente— com a FUNAI. E cientes que a DSI—MINTER estava a parte dos 

detalhes da expedição, incluido aqueles relativos aos participantes 

da mesma, demos o problema como resolvido. 

6414,1414101 

• 



os respeituosos servidores, 

EDGARD VAN DEN BEUSCH 

Diretor 
• 

4)41 .231  i.)0( 

INSTITUTO PASTEUR 
CENTRO DE PESQUISAS E ESTUDOS BIOLÓGICOS 

BRASÍLIA 	D.F. 

Gabinete do Diretor 

lielk/11141049 

É obvio, Sr. General, que em nenhum momente, a nossa inten—

ção foi de menosprezar ou desrespeitar as regras estabelecidas pela 

FUNAI em relação ao transito em áreas indigenas. Somos convencidos 

da imperiosa neeeesidade de um severo e permanehte controle de tais 

áreas. Caso falhamos em algum processo administrativo foi sem a 
minima intenção. 

Gostamos de pensar que a nossa boa fé não sera posta em 

dúvida. Ao organizar a expedição não tivemos outros objetivos senão 
científicos ou assistênciais. 

As estatísticas e os resultados dos trabalhos da equipe, 

a amizade das populaçoes indigenas atendidas permitem—nos pensar 

que substanciais resultados foram alcançados. 

Esperamos, Sr. General, permanecer depositários da sua 

confiança e ter, dentro de nossas possibilidades, a ocasião, de 

atender novamente, em outra oportunidade, a causa indígena. 

Nesse ensejo, subscrevemos—nos, Sr. General, de V.Excia., 



N31 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO FUNAI 

Gabinete do Presidente 

OF. N2 - 	/PRES 
	

Brasília, 	de novembro de 1973 

Senhor Diretor, 

Ficamos surpresos ao tomarmos conhecimento, atravkçs 

de cOpi.' de dados obtidos por uma participante da pesquisa do Ins-

tituto Pasteur, de que cinco elementos, autorizados por esta Funda 

çao para viajarem a regia° Indigena Tapirape, nao compareceram e, 

em coneraposiçao, sete pessoas nao relacionadas estiveram presen - 

tes, contrariando as normas da FUNAI, vigentes para o caso. 

Acreditando tal fato dever-se a um eventual 	mal 

entendido, pois conhecemos o Instituto Pasteur corno entidade 	do 

mais alto gabarito e responsabilidade, solicitamos a V. Sa. os de-

vidos esclarecimentos para que possamos, em operações futuras, com 

tinuar contando, sob absoluta confiança, com os relevantes servi - 

ços prestados a causa indígena por esse Instituto. 

Na oportunidade, apresentamos a V. Sa. protestos de 

estima e consideraç'o. 	 ()RiGiNAt. FOf 

ASSINAM) PFL.' 

5k. PRESII)ENTI" 

OSCAR JERONYMO BANDEIRA DE MELLO 

PRESIDENTE 

limo. Sr. 

Dr. Edgard van der Beusch 

DD Diretor do Instituto Pasteur 

NESTA  

Proc. FUNAUBS3/2063/73 
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MINISTÉRIO DO INT ER1OR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 

SEÇÃO DE SEGURANÇA E INFORMAÇÕES 

INFORMAÇÃO N9 034/72 

DATA 	: 11/02/72 

ASSUNTO : JACQUES de BRUN (GUIA DE TURISMO) 

REFERISCIA: 

DIFUSÃO : DGEP/FUNAI 

1. Esta SSI/FUNAI, recebeu um informe de que o cidadão JACQUES de 

BRUN vem trazendo da Guiana Francesa, turistas para conhecerem' 

as_ aldeias indígenas, passando por Belém-PA. 

A última viagem que temos conhecimento foi realizada no período 

de 05/01 a 08/01/72. 

2. Em anexo, cartão de visita do cidadão em tela. 

O DESTLNATÁRIO É RESPONSÁVEL 

PELA MANUTENÇÃO DO SICLIO DISTE 
DOCUMENTO (ART. 6.2- DEC. N.' 60.417/G7 

REGULAMENTO PARA SALVAGUARDA 

DE ASSUNTOS SIGILOSOS. 



b 	p. 

JACQUES de BRUN 

Guide de Tourisme 

Specialiste des Indiens de 1' Amazone 

F . F . L 

CAYENNE 

GUYANNE FRANÇAISE 



pês.3%, t).Joi24 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 

Da 2 DR - Bi L 

61-DG 2P 22 02 72 	SOL VERIFICAR ATIVIDADES GUIA Dr TURISLO 

JACCJEs ij sauu VG DA GULANi IRANC_ZS. ff QUE TRAZ iiíjúláik2í AlUAVz:3 ILLai 

PARA VXSITAR214 vnraw INDIG2NAU VG WJM AUTMIVAÇA0 Dá MAI 7.711  SOL SEUS 

BONS OFICIOS NO SENTIDO DE 4NTRAR CODUATO AUTORIDADES TOCAIS ACABAR 

COM AS ATIVIDADES IIdGA/S DO REFERIDO GUIA PT SDS DIR. SUBS. DGEP 

• 	FJNDAc .; 
bEPARTAMEN1 	F ^ 

CHER PA 	
COmUN't,AuL., 

Para Arquivo Expedidor - Geral 
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RADIOTELEGRAMA RECEBIDO 

wi-)È 	SELEM 	NR 49 	PLS 45 	DT 07/03H5 1610 

REÇEBIDO DE 	 PPI22ÀS 071632 POR PNF/HG 

fill
DGEP BSB 

NR 039 DE 070372 RERA 61/DGEP DE 22/2/72 INF PEDInAS PROVIDENCIAS POLICIA 
FEDERAL SUSTAR POSSIVEIS ATIVIDADES GUIA JACQUES DE BRUN VG VIRTUDE SEU RE—

PRESENTANTE BELEM TRATáR SE ELEMENTO DUVIDOSO JAH IMPLICADO OUTRAS CONTRáVEN 

OES PT NI() APURAMOS CONCRETIZAÇZO QUALQUER VISITA ALDEIAS INDIGENAS PT SDS 
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pAs. 331 p. Ws/  

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO 

ASSESSORIA DE SEGURANÇA E INFORMAÇÕES 

PEDIDO DE BUSCA N2 205/72 

DATA 	: 21/12/72 

ASSUNTO 	: INFORMAÇOES SOBRE LARILYN GOLDENBERG 

REFERÊNCIA : 

DIFUSÃO 	: DGPC/FUNAI 

1. DADOS CONHECIDOS: 

a. MARILYN GOLDENBERG, Antropóloga, candidata da Universidade 

de HA2VARD, USA, à obtenção do titulo PHD. 

b. Consta ter feito um estágio na Universidade de Brasília. 

c. A Sra. MARILYN foi apresentada àFUNAI, através de carta, 

pelo Senador JOSÉ DE MAGALHÃES PINTO, solicii-ando autoriza 

ção para que a referida senhora faça uma pesquisa sobre os 

índios na Ilhs do Bananal. 

2. DADOS SOLICITADOS: 

a. Informações necessárias para que possa ser fornecida a au- 

torização. 

O DESTNATÁRIO É RESPONSÁVEL 

PELA MANUTENÇÃO DO SICILIO DÊS:E 

DOCUMENTO (ART. 62 - DEC. N.' 60.417;J: 

REGULAMENTO PARA SALVAGUARDA 

DE ASSUNTOS SIGILOSOS. 

gut 	°- u roi 

re" 
(1-fr 

k 	- iq C A 
.11••••...•••••••••• 



De: 	SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Em: 

Para: 	ASSESSORIA DE SEGURANÇA E INFORMAÇõES 

Assunto: solici tação (faz) 

ME MO 

12,1 /72/SA.  

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO iNDIO 

Senhor Chefe, 

bf+1.35. p.13/3/ 

20 de dezembro de 1.972 

Encaminho a V.Sa. a Carta anexa do Senador José-

Magalhães Pinto, solicitando sejam colhidos dados a respeito da Antro- 

põloga 	COLDENBERG. 

• 	Atenciosamente, 

ISMARTH DE ARAUJO OLIVEIRA 
Superintendente Administrativo 

i/1

4,41./Liók_cá Attimiá-k. 

/.// 27) Z_ 



z .33, i) .19/3j 

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 1972. 

Exmo. Sr. 
General Oscar Jerónimo Bandeira de Mello 
Presidente da Fundação Nacional do Índio 
FUNAI - Ministério do Interior 
Brasília. 

Prezado amigo 
General Bandeira de Mello. 

Com meus cordiais cumprimentos, tenho o prazer de 

lhe apresentar a senhora MARILYN GOLDENBERG, antropóloga,can 

didata da Universidade de HarVard, USA., à obtenção do títu-

lo de PHD. 

Deseja a d. Marilyn Goldenberg fazer uma pesquisa 

&Obre os índios na Ilha do Bananal e, para tanto, gostaria de 

obter a autorização dessa Fundação. 

Solicitando-lhe a gentileza de recebê-la, ajudando 

a no que for possível, sou, 

Com estima e apreço, 

,(, 



DAT:!)ti  

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO/. S lf)  
0)g' otigi 

ell 

Ref.: Pedido de Busca nº 205/72  

Á ASI, 

FUNAI 

t9/14  

FUNDA O NACIONAL DO INDIO 
DEPA AMENT • GERAL DE PLANEJAMENTO CO 

/ 

DEMCK.R110 SOARES DE OLIVEIRA 
Diretor 

/*. 

2. — a) O DGPC desconhece outras informações sobre a Antropóloga, 

que não as que constam do processo FUNAI/BSB/3145/72, em 
1,0 

que requereu permissao para pesquisa na ilha do Bananal. 

As credenciais parecem satisfatórias e nelas este Departa 

mento deverá se basear para emissão de seu parecer, quan—

to a autorização pleiteada. 

Brasília, 12 de fevereiro de 1973. 
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tação da Embaixada Americana. 

Brasília, em ! / _ de de 1973. 

pAT. 331 p .10 

AIG/DC/j r,55/692.011(B46)(B13) 

Pedido de autorização de pes-
quisa na Ilha do Bananal. 

A Assessoria de Imprensa do Ministério das Rela 

ç'cies Exteriores cumprimenta a Fundação Nacional do Indio e tem 

a honra de encaminhar-lhe, em anexo, cópia de nota, acompanha-

da da necessária documentação, pela qual a Embaixada dos Esta-

dos Unidos da América solicita autorização para a realização 

de pesquisas sobre os índios carajás pela antropóloga america-

na Marilyn Goldenberg. 

2. 	 A Assessoria de Imprensa muito agradeceria • 	Fundação Nacional do Indio ser habilitada a responder à solici 

Anexos:5 

RS/ .15U. 



CONFIDENCIAL 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 

ASSESSORIA DE SEGURANÇA E INFORMAÇÕES 

INFORME 	N. °  012-L/76 

1.  

2.  

DATA 

ASSUNTO 

30.03.76 

. JACKUES BREHAM 

3.  ORIGEM ASI/FUNAI 
DGO-FUNAI 

4.  

5.  

REFERÊNCIA 

ÁREA CENTRO-OESTE 

Doc. 	Sigiloso 
N." t?To.... 

pRoT COLO 

$. DIFUSÃO ANTERIOR DGPC 	SA/FUNAI 

7.  DIFUSÃO DGO/FUNAI 

8.  ANEXO 

Esta Assessoria recebeu e difunde a essa Depar-

tamento, o seguinte Informe: 

1. JACKUES BREHAM 

- Francês 

- Passaporte n9 75/1266655, expedido em 18.09.74 

- Ent/BR em 23.01.76 - RJ - ART 14 

2. Entrou como turista no Brasil e se dispõe a fazer uma reportagem 

sobre o problema indígena brasileiro. 

3. Apresentou-se ao CMT do DST de Aragarças, solicitando passagem 

pela FAB com destino a Porto Nacional. Afirmou que de Porto Na-

cional iria para a Ilha do Bananal, com o intuito de fazer uma 

reportagem fotográfica dos índios Karajã. 

O DES I'INATÁRIO É IrSPON-;ÁVEL 
PELA MANUTENÇÃO DO SIGILO OES-
TE DOCUMENTO (AUT. 62 - 
N.° 60.117/67) liEtilTi.,;NI:“TO PARA 

SALVAGUARDA DL; Az.,813:1 TOS 81111-

1,0SOS. 

CONFIDENCIAL 
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CARIMBO DA ESTAÇÃO 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 

Espécie: OFICIAL 

Origem 	  

Número 	  

Palavras 	  

Data 	 Hora 	  

Via a seguir 	  

INDICAÇÕES DE 
SERVIÇO TAXADAS 

CONFIDENCIAFGENTE 

TURISTA FRANCES JACQUES BREHAM NAO TEM AUTZ PENETRAR 

AREA INDIGENA NEM FAZER REPORTAGEM FOTOGRAFICA PT DIR 

i)G 0  /)/)/)/)/)/)/)/)/)/)/)/)/)/)/)/)/)/)/V)/)/)/)/)/)/)/)/)/ 

/)/)/)/)/)/)/)/)/)/)/)/)/)/)/)/)/)/)/)/)/)/)/)/)/)/)/)/)/)/)/)/ 

o 

HORA DA TRANSMISSÃO 

INICIAIS DO OPERADOR 

PAT .91 t) 

Para Arquivo Expedidor por Destinatário 
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MINISTÉRIO De INTERIOR 

HINDAÇÂU NA.6+014•AL DO ÍNDIO. 

ASSESSORIA DE SEGURANÇA E INFORMAÇõE 

INFORMAÇÃO N2 278/72 

18/09/72 

TRABALHOS INDÍGENAS VENDIDOS EM WASHINGTON 

DGPC/FUNAI 

DATA 

ASSUNTO 

REFERÊNCIA 

DIFUSÃO 

1. Os museus da Europa e da América estão enriquecidos e são pos 

suidores de coleções etnográficas mais raras do que as exis -

tentes em nossos museus. 

Falson missionários e falsos cientistas enviam, por vias clan 

destinas, quase sempre por Manaus e por Belém, material do ar 

tesanato indígena, trocado por bugigangas nas aldeias, sem 

que nossas autoridades aduaneiras possam coibir. 

Quando da gestão do Sr. General JOSÉ LUIZ GUEDES, no ex-SPI, 

recebeu-se denúncia de que ao longo do rio Demeni existiam 

mais de cem campos de pouso clandestinos, denúncia apurada e 

que motivou o afastamento dos missionários daquela região por 

muito tempo. 

Em 1967, quando do incêndio do Ministério da Agricultura, de 

parou-se com o problema do missionário HANS BECK, alemão que 

havia trabalhado no Brasil, bários anos, e que fretara um avi-

ão em Berlim, com mais 15 pessoas, para matar as saudades dos 

índios, durante dois dias; recebida a comunicação da 1.4.DR,s0-

licitou-se que o mesmo apresentasse a licença de expedições ci 

entlficas do Ministério das Relações Exteriores e do ex-SPI ne 

 

nhuma licença existia. 
O DESTINATÁRIO É RESPONSÁVEL 
PELA LIA:'Z'UTWÇÃO DO SICLIO Df.:57:. 

1  

' DOCUMENTO (Ara. £2 - cr.a N. 0.-.1.1-1:: 1 

---'JL:.=70 PARA SALVAGUA.WA$ 

e:u24.X ,  

2 f 
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MINISTÉRIO DO INTErkZ'FO 	r: 1 D 	rilOIALI 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIrr: 7T7rAT---- 

rd*. .1\•••~111.411.e.o....e.,..1..marewaseas,a,  ....apperromet. 

DAI .a$1  „90131 

-2-- 

O DESTI:;::::.:1:0 	NSAVEL1 
PELA 11A:;_TTE.NçÃO 133 E:: 

3 (!..P.T. C2 - 222..;.° 

O PARA SALVAGUAnDA 
DE ASSUNTOS SIGILOSOS. 

Proibiu-se o prosseguimento da viagem, no entanto o Sr. HANS 

BECK levantou voo ate Tubarão, quando foi solicitado ao Co -

mando da l Zona Aérea, em Manaus, que interditasse o avião. 

Feita a interdição, voltaram a Berlim, depois de constatar 

que nem a Embaixada da Alemanha fora cientificada da referi-

da Expedição. 

Em Manaus, na Prelazia de Parintins, ficou-se sabendo que o 

Sr. HANS BECK, novamente no Brasil, enviara para Berlim uma 

• 
carga completa de artesanato dos índios do Rio Negro. 
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MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 

ASSESSORIA DE SEGURANÇA E INFORiVoWaS 
TUL,,-rri..Ç.k 112 Ob8/73/ALil 

DATA 	 : 13-junho-197 

ASSUNTO 	 2TILiki'ElJ DE ti3TOS T  
r- 

ORIGEM 	 "VITA"11 

REFERÊNCIA 

DIFUSÃO ANTERIOR: 1210 FOUTE 

DIFUSÃO 

ANEXO 

• 	1. A 	di2unde a seuinte informação o7. ingria da .assessoria _r.pe- 

cial de ',1elaçOes PiNlicas da "Presincia da nerNlica, encarinhda 

à Chefia do Gabinete do Yinistio do Interior: 

"mehho a honra de inTI:or= a 	. de cue o Senhor J=:_0 

HUT2ADO, cineasta me:I.icL,-1o, =nil'estou a intenco de rea- 

lizar um  filme de 1c=? 	tra,;em sob o título "Tirero de 

1:ato Grosso mijo tç,nia 	ser "o assassínio de 	c'ue 

e2tao sendo o"nitn os índios rlo 	 Particiam 	da 

iniciativa, na nualide Je atores, os en27ores 
	PT- 

V220, HU=TO 1-T,I22,A e I.-r= 	O inicio drs 

jens estg previsto p=. o 	de setJmbro. 

A Ttlbai:-:ada do Tkcasil no IT...çxico esta instruída , - -rar o 

visto de entrada ao Senhor 	HInTA-fi0 e demais pessoas 

liadas à iniciativa, 1= cnro a nao 12a...3i7ar os documen 

tos relativos à irportan5.0 c1 -:iaterial para as ..Ci1r2!T=3. 

Hg, ?orem, a possibilidade de que o rJenhor =TAD° e seu 

% -ripo utilizem s 	 concedias a turistas e in-

o inressem no territro brasiltro sem solicitar 

visto, nx13_1 	 re:nnd. o 	  

N't 	L 1 ..•, 
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ASI/FUNA1 - continuação 	 088 ty5 

.para as to:nads 

AP2_,ClAa0:  

- Tendo eri visa a rc.)Jibi3idedaiett'a 

indivíduo e sna uio eit=it.Srio br 

das f,J,cilidades conoedid.3s a turisas, o ii 

FUNAI determina, de-;1e j5, 	sejam ob:,adaH 

qwdsquer .,.eJtativas do raesmo no erLbicio 

filmagens ou mesmo simples jocJentrios 

cos sobre a vida e cos!Jumes J, silv-___ 

qualquer reglao. Caso ocorra ajuna •=,.,Jn-L,,Lv,, nesse s2n- 

tido, que esta Assesoria seja inrDrLaJa 

r--- DR3:1TC f'' • ) ‘ 

:í 	 .. 	• 	•• 	• 
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FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 

CARIMBO DA ESTAÇÃO 
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Espécie OFICIAL 

Origem 	 

Número 	  

Palavras 	  

Data 	  Hora 	 

Via a seguir 	  

INDICAÇÕES DE 
SERVIÇO TAXADAS 

HORA DA TRANSMISSÃO 

INICIAIS DO OPERADOR 
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N9 106/82—ASI 	DE 17 

TRANSCREVO TLX REC PRES/FUNAI 

SIGILOSO DE PARIS INFORmA 

ARA MATO GROSSO 

ASI/PUNAIAI 

nt 

P9-82 	 CONHC ESSA — 	__PARA DIVISÃO VC 

TELEFONEMA 

PROCURA NhAM—

PT ASPAS 

VG EM 14.09.82 BIPT ASPAS 

EQUIPE rnweEm SEM AUTZ 

Ah FIM IMAGEM CHOQUE PT IIENRI STHAL 
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Assinatura ou rubrica do expedi or 
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ZCZC FRR01078 14 1211 
RJAMEIRO/RJ 

TELEGRAMA 
FUMAI ORASILIA 
PRESIDEMCIA CORONEL PAULO LEAL 
BRASILIA/DF 

• UAI .32, p á, 1/3/ 

TELEFONEMA SIGILOSO DE PARIS INFORMA EQUIPE Fil.- 
SEM AUTORIZACAO PROCURA MHAMBIO ARA MATO GROSSO A FIL FUNAI 
IMAGEM CHOQUE  

HENRI STAHL 

PINNN(.) 
(..11:44U. 
935TXUSAG 6R 
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1 CONFIDENCIAL I 
4... 	- 	k' 
'FUNDAÇÃO NAtfONAL DO INDIO 

1  C0i-dFiDENCIAL 
•••••••••••••••••••• 

Ftt 	p• 2.V/21 

  

Data 	16.$.68 

Assunto 	:- ESTRANGEIROS NO POSTO DIAUARUM. (PARQUE NACIONAL DO XING11). 

Referncia:- 

Distribuição:- FUNAI. 

1. DADOS CONHECIDOS: 

1.1 	Consta que no POSTO DIAUARUM localizado no PARQUE NACIONAL DO 

•  XINGt, esteve um casal de estrangeiros em viagem de estudos, 

os quais possuiam e operavam uma estação de rádio. 

O SR. CLÁUDIO VILLAS BOAS tem conhecimento do fato. 

2. DADOS SOLICITADOS: 

2.1 - Veracidade do informe. 

2.2 - Em caso positivo: 

2.2.1 - Nome, filiação, data de nascimento e naturalidade dos 

estrangeiros. 

2.2.2 - Quem deu autorização para essas pessoas fazerem estu- 

dos risse Pôsto 

2.2.3 - Características da Estação de Rádio. 

2.3 - Amplos esclarecimentos que permitam avaliar a extensão do fato. 

.Wo 40' 	A" dr  
• 

Chefe de Gabinete d.). Ppc,•id..+ 
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DAI •3; p.4/3/ 

er,:ji)VCIAL 

Ref.: Proc. nQ FUNAI/BSB/964/72  
..1.~111.11111~ alINEMP 

Senhor Chefe da SS1, 

Trata o presente processo do pedido de autoriza 

çao, feito pelo Presidente da Universidade de Osaka, Japão, para uma 

possível pesquisa antropológica na Ilha Grande do alto Rio Negro, em 

tribo de índios Yanomaua. 

Instado pelo DGEP, apresentou o JNPq a traduçao 

• do plano de pesquisa da Equipe chefiada pelo Professor Yoshio Amawa-

shit composta de cinco membros, apresentando,aleM do prazo - que se-

ria de um ano, segundo o pedido - o roteiro, o material a ser colhi-

do e uma lista de material que será transportado pela Equipe. 

O DGEP faz as seguintes considerações: 

1. a ilha Grande, do Rio Negro, está situada na confluência do rio 

Içana com o Rio Negro; 

2. os índios que ai habitam, são Baniwa, do tronco linguistico Aru-

ak, e não Yanomama, do tronco linguistico Xiriána que habitam o 

Territrio Federal de Roraima e o norte do Estado do Amazonaam no 

limite com o referido Território; 

3.  o prazo concedido as autorizações para pesquisa são de, no máxi-

mo, quatro meses; 

4. numa pesquisa antropológica, não deve haver a premtpaçao de se 

colher "animais, especialmente peixes e insetos", como aponta o 

referido plano no item f; 

5. O mais estranho É que numa pesquisa u21rIm 	exista na bana 

gem da Equipe de Campo, um Alterador de íons, tochas elétricas, 

hidroschio e papel PH para testes. 

Assim sendo, o DGEP preocupado com o presente 

processo, solicita dessa Chefia que se pronuncie a respeito, condici 

ovando a autorização Èt resposta da Sn, da ruNAI. 

Brasilia, 13 de junho de 1972. 

NIlfcb 

)r4010 
PESQUISAS 



caminhamento do quadro anexo, a ASI para conhecimento das 

autorizações que estão em vigoro 

Respeitosamente, 

Em, 06 /abril /84 

MINTER - FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO 
Assesseria de Estudos e Pesquisas 

"Ce44.- 
cSonia de cklmeida [Demarquet 

Chefe 

RJSL/mk 

‘ttee-- 
LSR liMPAWIACIONAL DO ÍNDIO 

c)(9/ 4~6ria~dos e Pesquisas 

MOD 

de 	Wemarquet 
Chefe 

CU/1.A 

°dardo jurara .4/4 1°7‘77Í-5 .̀-  
Fr esidente 

• 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 

DESPACHO Na 090/84-AESP  

Ref.: Ofícios (02) a serem expedidos aos portadores de 

autorizações para a realização de trabalhos cien 

tíficos em area indígena, bem como formulação de 

convite para proferir uma palestra sobre a ãrea 

pesquisada. 

Da: AESP 

Ao: Senhor Presidente da FUNAI 

	

I - 	Cumpre-me submeter à assinatura de Vossa Senho 

ria os anexos ofícios endereçados aos seguintes pesquisa 

dores: 

1. Antropi5logo MATHIAS HENRICH BAUER, da Ludwig - Maxi-

milians Universitat München - Alemanha; e 

2. Antropglogo ALAN CAMPBELL, da Universidade de Campi-

nas-SP. 

	

II - 	Peço venia para sugerir a V.Sa. o posterior en- 



DAT. g p..2913/ 

LJO-Ii-FIDE-N-CIAL  

   

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 
FUNAI 

Ref.: Informação n° 008/72/SSI  

Senhor Chefe da SSI, 

1. Nao passou pelo DGEP qualquer pedido do Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia ou do New York Botamical Garden para fa 

zer a pesquisa nas areas indígenas do alto rio Negro; 

2. 0 DGEP desconhecia a realizaçao da mencionada expediçao; 

3. Desconhece, -Lambem, se ela foi autorizada ou, sequer, solici-

tada pelo Conselho Nacional de Pesquisas, como manda o Decre-

to n° 65.057, de 26/8/69. 

Brasília, 10 de fevereiro de 1972. 

NEY LAND 

Diretor Substituto do DGEP 

Port. "P" n° 71/71 

• 

• 
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MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 

SEÇÃO DE SEGURANÇA E INFORMAÇÕES 

INFORMAÇÃO N9 Ce8/72 

DATA 	: 11/01/72 

ASSUNTO : EXPEDIÇÃO BOTANICA 

REFERÊNCIA: 

:)IFUSÃO 	DGEP/FUNAI 

1. No dia 12 Cut 71, transitou pelo Uunicípio de BARCELOS/AU, no mo— 

• 

	

	
tor "SÃO THOWÉ", de propriedade dos senhores L. GUERRA & FILHOS, 

uma Expedição Botânica composta dos seguintes elementos: 

— Dr. GHILLEAN T. PRANCE — Chefe da Expedição — PAUL J. b:AAS e 

DAVI B. WOLLCOOT, todos pertencentes a NEW YORK BOTANICAL GARDEN 

de NEW YORK. 

— DICNISIO F. COELHO — OWARINO P. PONTEIRO e JOSÉ F. RA IA OS, to—

dos pertencentes ao INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA ALAZO—

NIA (INPA). 

2. A Expedição percorrerá o RIO NEGRO, atingindo os Lunicípios 	de 

41 	
BARCEIOS — TAPURUQUARA — WAUPÉS, dentro de um prazo de 4C dias. 

A sua finalidade é de coletar espécimes botânicas destinadas ao 

NEW YORK BOTANICAL GARDEN e ao próprio I 1'T P A. 

[CONFIDENCIAL] 
'62--Jwisttott.ot,a 

dvo 	 j o. â 
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MINISTERIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO — FUNAI 
t 	 7:\ 

r a± 	Lj: ;..— 	 , 

Ref.: Informasao n2 008/72/SSI  

Senhor Chefe da SSI, 

1. 14;0 passou pelo DGEP qualquer pedido do Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amaztnia ou do New York Botamical Garden para fa 

zer e pesquisa nas amas indígenas do alto rio Negrr; 

O DGEP desconhecia a realização da mencionada exped ição= 

3. Desconhece, tamb;n11, se ele foi autorizada ou, sequer, solici-

tada pelo Conselho Nacional de Pesquisas, como manda o Decre- 

to n9 65.057, de 26/8/69. 

Brasília, 10 de fevereiro de 1972. 

'Ic"';com 

NEY LANO 

Diretor Substituto do DGEP 

Port. "P" n9  71/71 

• 



MINISTERIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 

CONFUP71 .NICI,M1.1 

Ref.: Informaç*áo n2 008/72/SS1  

Senhor Chefe da SSI, 

1. Na ,  passou pel,  DGEP qualquer pedido do Instituto Nacional de 

Pesquisas da AmaztNnia ou do New York Botamical Garden para fa 

zer a pesquisa nas areas ind ígenas do alto rio Negro; 

2. O DGEP desconhecia a realização da mencionada expediçao; 

3. Desconhece, também, se ela foi autorizada ou, sequer, solici-

tada pelo Conselho Nacional de Pesquisas, como manda o Decre-

te n2 65.057, de 26/8/69. 

Br.asília, 10 de fevereiro de 1972. 

NEY LAND 

Diretor Substituto do DGEP 

Port. "P" n2  71/71 


