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MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 

N.':Memo n9 201/PRES 

De: Presidente da FUNAI 
	

Em: 01/novembro/77 

Para:Assessor se Segurança e Informações/ASI 

Assunto : encaminhamento (faz) 

Senhor Assessor, 

Para conhecimento dessa Assessoria, encaminho exemplares dos 

projetos dos PIs Dourados e Panambi. 

1 

Atenciosamente, 

i.981north de (Araújo Oliveira 
PRESIDENTE 
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De: 
	SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA 

	
Em: 

Para: ASSESSORIA DE SEGURANÇA E /NFORMAÇES 

Assunto: encamínhamento ( Saz) 

Senhora Ch“e: 

Anexo, encamínho a V. Sa. ínokmação p/tustada pelo An 

ttopj,logo HELIO DA ROCHA SANTOS,,teeitente ao tteconhecímento pe/o 	me4mo 

tealízado na tegíão de TONA (PA). • 
Ateneícmamente, 

ISMARTH DE ARAUJO OLIVEIRA 
Supetíntendente Admíní4tkatívo 
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MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 

CONFIDENETALT-1  

Senhor Supeitíntendente Admíní4ttatívo: 

Levamos ao conhecimento deusa Supetíntendancía 

Admíní3ttatíva que, em no44a recente víagem de neconhecímento ã 

u.2.±IgctaELoJOLLIAJ1 e cut40 medío do Río Pata de Le4te 	de' 04 

a 10/6/73), em quatro aldeamento4 índlgena4 por nós ví4ítado4,tí 

vemo3 a opottunídadede enconttat, na po44e daqueles Indío4, e4 

pelho4 e va4ílhame4 e4maltado4 de ptocedés.ncía da China Contínen 

tal, con,40tme Çoí também constatado pelo4 jotnalísta4 de " O nu, 
50", que noas acompanharam. 

O teetído matetíal que tem eis tampada a 	/sua 

pkocedencía em catactete4 chíne4e4 e também na 147.ngua íngle4a 

goí ,otogtaado pelos jotnalí4ta4 04 quaí3 3e ptontí4ícatam 	a 

não dívulgat o a44unto ate po4tetíox deliberação. 
Zndíos, e3 

atín 

habítan 
3e matetíal t oí adquítído de tegatJe3 que 

gem a am.a e, aínda pot troco., com outto4 

naus ímedíaçOe4 da ptonteíta do Sutíname. 

Conotme pudemos avetíguat entre 04 

expotadícamente 

índ.tgena4 que 

Segundo ínotmaçOe4 do4 pk5pAío3 jotnalí4ta4, 

no Sutíname 4e localízatam, não az muíto tempo, dívet4a4 

tía3 de colonos chíne3e3 otíundo4 da Chína Contínental. 

Ao cczetmo4 e44a comunícaçÃo, levantamo4 a hí 

p6te3e, que no3 e3tã preocupando, de uma p044"Ivel ín4íltkaçao a 

t)rave4 de no44a4 4konteína4 de elemento4 natívo4 daquele 	pal3 

cuíatíco 04 cl uaí4 podetíam ter alguma Ligação com 04 	tecente4 

acontecímento4 tettotí4ta4 4ucedído4  em MacapJ. 

Ao me4mo tempo, cabe-no4 ínotmat que ouvímo4 

de um Zndío da aldeía de SOMA  que um nepatão, a quem ele 	chama 

de "e4ttangeíto", por maL4 de uma vez convidou-o a mudar-4e pata 

o_Sutíname onde, dízía ele, a4 condíç5e4 de vída 4ão mu-Uo 3upe 

tíoke3 a4 exí3tente3 e.m FONA. quando lembkamo4 que hE uma 	pto 

gte44íva depopulação daquela Jutea, pelo exodo do4 índIgena4 pana 

CONFIDENCIAL 



MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 

CONFIDENETrEl  

o SuAíname nestes ratímos anos, somos levados a ene/L. que 	uma 
vtande paitee/a de Aesponsabílídade deve cabek a kegatOes como 
esse. 

Cump/Le-nosaínda ínonmvE que naquela rztea 
atande a penettação das  emísso/tas est/Langeítas, pAíncípa/mente 
de palses socíalístas,  que em tutn4mí446e4 em  anaua igoAtugue  
sa, atacam com víolêncía o Governo BAasí/eíto,  deturpando 	Sa 
tos, ctítícando ai, ínícíatívas desenvo/vímentístas nacíonaís e 
(,onjando £n agem do pa2:4 nocíva a nossos ínteAesses, na tentatí 
va de íncompatíbílíza/L a população nacíonal com os sews 	d-Ln..L 
gentes. Entre essas emíssonas destacam-se a Rjdío de Havana,  Cu 

ba, e a Rãdío Tínana, da Albanía. 

BtasZlía, 15 de junho de 1973 

HÉLIO DA ROCHA SANTOS 
Assístente da S. A. 

• 
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MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 
FUNAI 

ENCAMINHAMENTO N9(3)?9  /72/SA 

REF.: (aP/A XEROX) PROCESSO N9 

FUNAI/BSB/2224/72/1a.DR 

Senhor Chefie da ASI: 

Pata conhecimento de44a A44e44otía, en 

camínho cõpía do telat6tio apn.e4entado pelo Ser 

tavtL4ta FRANCISCO BEZERRA DE LIMA de tetoAno da 

víagem pelo me4mo tealízada ao A.-1,o CAUABORIS,pon 

4olícítação do Comando Mílítan da Amazõnía. 

Bna4Zlía, 06 de outabu,  de 1.972 

='_Uu.,LouLÁ 
ISMARTH DE ARAUJO OLIVEI 

Supetíntendente Admínístx ívo 

02- 
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6 DE SETEMBRO DE 1972 

DO CHEFE DA 1-'2  DELEGACIA REGIONAL 

AO SENHOR DIRETOR DA ASTEC 

ASSUNTO: ENCAMINHA RELATSRIO 

TEMOS A HONRA DE ENCAMINHAR A V.SA.'  O RELATRIO 

DA VIAGEM AO RIO CAUABORIS, CONFORME FOI AUTORIZADO O SERTANISTA 

FRANCISCO BEZERRA DE LIMA, ATRAVES DO RADIO N2 043/GAB/P DE 26/V72 

NA OPORTUNIDADE APRESENTAMOS A V.SA. NOSSOS PRO — 

TESTOS DE ESTIMA E DISTINGUIDO APREÇO. 

GEN ANTONIO ESTEVES COUTINHO 

DELEGADO DA 1"1  DR 

FANAI — 1 a nFl wrzne , n e r'"e,,AI 
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Levo ao conhecimento de V.Sa. o presente relatrio conforme fui 

autorizado pelo telegrama 043/ GAD / P de 26 / 07 /72. 

Salmos de Lanaus dia 14 de Agosto as 07:00 hs. em um avião da FA..e.) 

destino a tapuruquara onde formamos uma. equipe com os seguintes elementos 

Sr: Ari Liotto ( Laj. do Exercito ) 

Sr: Paúla Alves Laciel ( Ten. da 	) 

Sr: Dorgival Ribeiro Damaceno ( da Saude Federal ) 

Sr: Samuel Padilha Gomes ( Sarg. Infermeiro ) 

• Dr: Carlos Romanos Gomes ( Geólogo 

Sr: Francisco Bezerra de Lima ( Sertaniste. da FurAI 

Sr: Roberto de Sousa Tavares ( motorista ) 

Sr: Jogo Bastos Cardoso ( braçal ) 

Dia` cedo da manhã saimos numa lancha do Exercito, rebocando 2 

canoas para fins de prosseguir viagem da cachoeira do caranguejo para o 

Rio Cauaburis ate' raturace., onde estar baseada a Missão Selesiana, no mes- 

mo dia a tarde chegamos na cachoeira do caranguejo onde pernoitamos. 
.. 

Dia 16 sedo da manha começamos os preparativos para a. partida, 

gastamos multo tempo rara r,assar a cachoeira poroue alem das dificuldades 

da cachoeira o motor apresentou defeito, rompendo estas dificuldades conse-

guimos a prosegurir com a viagem, chegamos em um antigo cicio do Sr: Zacarias 

paramos para o pernoite, foi uma noite muito chuvosa por isso sofremos des-

conforto. 

Dia 17 saimos sedo de onde alcançamos o Posto Indigena Cauaburis na 

2P0!5 fOs do Rio Laig. onde Pernoitamos, aproveitei a oportunidade rara falar com 
o Chefe do P.I., Sr: Pedro de Paula, onde gle me disse cue estar :reoarandc 

uma renega de produço para trazer a Lanaus, -bambem destribuimos uns brdndes 

para alguns indios que se encontrvam no Posto, em troca de alguns artefatos -

indigenas. 

Dia 18 prosseguimos com a viagem, alcançeros a fés do Rio Ig, Ond.e 

pernoitamos na casa do Sr: Armando, indio da tribo tariana, soube atraves 

desti indio que invazores tinhg,o passado para o alto Rio Cauaburis a fim 
. 	 . 

de fazerem caçada, procurei a saber quem eram, o indio disse que eram pesco- _ 
al do comerciante coimbra, que mora no alto Rio Negro o indio disse ainda 

sue estes invazores penetram pelo Rio Derreti no alto Rio Negro, do alto de-

meti arrastam as canOas pela selva, e pegam o Rio 1E-.1, dessendo atg o Lio 

Caupburis e sobem o Cauaburis, Segundo suas palavras sempre acontece isto 

ele fala que não devem passar porque e área indigenas, mas isto n'ao resove, 

continua 
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O indio disse.144e- nc,e--terr— 
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a resposta g, viemos a mandado do Sr: Coiml)ra 

ordem oficial para provar que estar autorizado nara tal, então deixa passar 

Dia 19 saimos cedo, chegamos em lilaturaca,• no outro dia procurei 

saber algo sobre os invazores, os Padres nada sabiam, falei com os indios 

eles disseram que viram dois homens passar durante a noite, eles viram perclus 

andavam pescando e coincidi° ser o dia que eles passaram, os Padres dissera_ 

que eles passam durante a noite porque sabem que durante o dia seram vistos 

e embargado pelos Padres, o Padre Francisco sugeriu que seria intereeante 

se a FUNAI entrasse em entendimento com o Pelotão de Cucui para Que impedis- 

se a entrada destes invazores nas terras indigenas, e eu acho sue isto g 

uma parte da solução para completar seria melhor dar uma autorisaçgo escritE' 

para o indio Armando que reside na f do Rio IÉ, isto ficaria mas seguro. 

Dia 20 e 21, passamos em Laturacg, a Missão estar em fase de recupe- 

ração, motivo de um incedio, tendo o fogo destruido o principal predio quase 

que totalmente, Padre Pedro estar construindo um novo predio, as obras estão 

em ritmo acelerado porque o Padre Pedro e • homem muito trabalhador, os indio 

são seus auxiliares por sinal o Padre tem muito interece de encinar os indio 

os que trabalham recebem uma diOrea de 0$. 5,00 ( cinco cruzeiros ) acho 

que a Missão trata os indios muito bem, tem uma escola funcionando muito bem 

sendo que ate agora só ensinam em português, mas futuramente pretendem a 

ensinar em Yanonam (lingoa indigena) que por sinal g a lingoa que g falada 

na região, adimirado com o desenvovimento da Missão, visitei uma recluena 

oficina onde tive oportunidade de converçar com o Padre Pedro que g o dire-

tor
. 

 da Missão, falei que seria bom o -Padre fazer relatórios e remeter a 

FUNAI a fim das autoridades conhecerem a bOa Obra da Lissão ali realisada, 

estas minhas palavras. feriram o Padre gravemente, ele respondeu que neo 
A 

•   devi nada a FUNAI como e • que ele tem eue fazer relatório, continuei a 
tir que a FUNAI g um Orgam do Governo e g o Orgam que deu autorização para 

0 ele trabalhar entre os indios, o Padre desconheceu tudo, então percebi que 
o Padre Pedro tem um Complexo com a FUMAI, falei com ele isto, ele adimitic  

dizendo que, o que Dr: Sadock fes cora ele!... Com isto aprendi que o lea'ire 

Pedro g om homem que não olha com bois Olhos para as autoridades da eLs-1. 

rale ja trabalhou entre os indios Xavantes tendo profundo coneci-

mento dos mesmos, notei "bambem que os indios não estão produzindo artefatos 

indigenas e nem tirando produtos da região para vender, por falta de com-

prador ou seja de incentivo, entaã seria b8a oportunidade para a FUNAI 

atraves do Chefe do P.I. Cauaburis situado na fgs do Rio 	entrar em 

entendimento com estes indios, incentivando-os para produzir, creio que 

logo teriamos bons resultados. Alguns indios já tem se deslocado de Matura-

cg até alto Rio Negro para negociar com o comerciante Coimbra gastando dia: 

de viagem. 
Dia 21 fomos a serra do padre fazer pesquisa de minério descobri 

a existencia do ouro igarapé da aliança, no refirido ter vestigio que rol. 

continua 
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tempos passados ja ouve erjloraçgo de minrio nest 
Dia 22 des„ribuiuos brindes para os indios em trocaLAe alma

flexas e arcos, logo depois nus preparamos para regrtçar, deixamos boas 
impreni2lp entre os indigenas, todos ficaram pedindo que voltgsinos outra 
ves, da Missgo alcançamos a fr)s do Rio I onde pernoitamos. 

Dia 23 Baianos cedo d.o I, paramos um pouco no P.I. Cauaburis as_ba 

depois continuamos com a viagem alcançando ainda a cachoeira do caranc:uejo 
onde estava a lancha do Exercito. 

Dia 24 salmos na lancha, chegamos em Tapuruguara a tarde onde 
pernoitamos 

Dia 25 salmos de Tapuruquara, chegamos em Barcelos as 17:00 hc

pernoitamos. 

Dia 26 salmos de Barcelos as 03:00 hs. e chegamos em lanaus as * 

03:30 hs. do dia 27 do mes de setembro, fizemos b8a viagem graças ao nos-
so bom Deus. Convem salientar que todos da equipe comportaram-se muito bem 

de, entre os indigenas , por sinal qualouer negocio que um deles queriam fazer 
com os indigenas procuravala fazer por meu intermedio notando assim seu 
alto espirito de colaboração em cada um, Eerecendo assim os nossos elogios_ 

Aproveitando a oportunidade para renovar a V.S. os meus protestos 

de elevada concideraçgo e destinjuido apreço. 

Manaus, 1 de Setembro de 1972 

2 1.L`I -1 

Francisco Bezerra de Lima 
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