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MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
, SERV CisÉ í 

. 	 /DGC 

Diretor do DGO 

Sr. Chefe da ASI 

OS* 

Aquisiçao cie armas 

27/1 

Mais uma vez chegam a Orasilia, índios Xa 

vantes, en busca de armas de fogo calibre '2. 

Desta vez trazem atá o dinheiro para 	fa 

0,4 

zerom as aquisiçoes. 

• 
2. 	 Este Departamento e contrario ao 	atendi 

mento: rifles deste calibro n;o são verdadeiramente adequados a 

caça, mas constituem perigoso instrumento para tiro de precisao, 

que pode ter utilL:açao muito diferente da alagada por estes in 

dios, cujas atitudes, ultimamente, dão mar o a que se trilem me 

didas de preca.çeo, impedindo que recebam mais armamento o muni 

Ao ensejo reitero a V.SJ protestos de es 

time o conoideraçao. 

ORIGINAL AssINAnn rEl_n ntPETOR 

112.2!_i 9BM. 



DA I - if)3, p .R15 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI RESERVADO 

OF. 61 /DOC 

_)r. Chefe da ASI 

vantes, 

;quiri ao 	arhiuu 

. 
vais ume vez chauam a grasIlia, imdlos Xa 

um busca do armas de fogo calibre 22. 

Desta vez trazum atá o dinhdii, v- 	lu 

zerem as aquisiçoes. 

2. 	 Este Departamento á contrário ao 	atendi 

mentes rifles deste calibre não são verdadeiramente adequados e 

caça, mas dunetitHem peri .joso Instrumen:c para tiro de precisão, 

010 	
que pode ter utili,:ação muito diferente da alegada por estes In 

dias, cu jas atitudes, ultimamente, dao marLom e que se tomem me 

didas de preda:çao, impedindo que recebam maic armamonto 	muni 

çaes. 

Ao ensejo ruituro e U.Stà protestos CL 

tima e considuraçao. 

ORIGINAL ASS;NArc PEL1 DIRETOR 

JJM/eam. 



OF.NQ 

Do 

Ao 

Assunto 

e2.e_ í// 

/‘‘,/ . 3// 	1'1  • 

Em 27/10/75 

,,, •.v. 	' /O 

6-  Rietosola Skillimo 

5- trflo22-ptg,..,,,s1.- P 

/DGO 

Diretor do DGO 

Sr. Chefe da ASI 

Aquisiço de armas 

UNDAÇAO NACIONAL DO NDIO 
Dept° GitraI de Oporaçõea 

( 

JOÃO CRISÕSTOMO • SILVA 
Dirot  

JJM/eam. 

MINISTÉRIO DO INTERIOR RESER AOC 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 

- FUNAI - 

Brasília — DF. 

Mais uma vez chegam e Brasília, índios Xa 

vantes, em busca de armas de fogo calibre 22. 

Desta vez trazem ate o dinheiro para 	fa 

zerem as aquisiçoes. 

2. 	 Este Departamento e contrário ao 	atendi 

mento: rifles deste calibre nao sao verdadeiramente adequados 

caça, mas constituem perigoso instrumento para tiro de precisão, 

que pode ter utilização muito diferente da alegada por estes in 

• dios, cujas atitudes, ultimamente, dio margem a que se tomem me 

didas de precauçao, impedindo que recebam mais armamento e muni 

çoes. 

Ao ensejo reitero a V.S4  protestos de es 

tima e consideraçao. 



"ESTE É UM PAIS QUE VAI PRA FRENTE" 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 
- FUNAI - 

OF. Nçjr/DGO 
Brasília - DF ,  

Em 28/05/76 

   

Do 	Diretor do Departamento Geral de Operaçoes 

Ao 	Sr. Superintendente Administrativo 

Assunto Casa do Ceará - presença de estranho 

;IV 744;414  
Wfi  

'k.çf  
,,12? "14•694-554414tj 

r&-3  
'10  

Está frequentando com assiduidade a 

Casa do Ceará, onde permanece em conciliábulos de preferen 

cia com os i 
e  ndi os mais jovens dos ali hospedados, o cidadão 

.EUVALDO ANTUNES, residente a SQN. 312 - BI. "B" Ap. 406,que 

se diz doutor e professor. 

Não tem ele autorização para tais con 

tactos, mas desobedece acintosamente as ordens para se reti 

rar, que lhe são transmitidas pelas funcionárias encarrega-

das 
 

do atendimento aos índ ios e, no ultimo domingo os levou 

para almoçar em sua companhia. 

2. 	 Fui informado de que procura incutir 

-lhes a necessidade da apresentaçao de suas reivindicaçOes 

ao Exmo. Sr. Presidente em pessoa e de permanecerem 	nesta 

Capital ate que seus pedidos sejam satisfeitos. 

Coincidentemente tem-se 	observado 

crescente animo de rebeldia dos XAVANTES freguezes 	habi  

tuais da Casa do Ceará, que se tornaram difíceis de contro -

lar, resmungões e desobedientes. 



1)41. N)  p• 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - FUNAI 

3. 	 Este DGO pretende fazer um entendimento pessoal 

com o referido EUVALDO ANTUNES, mas estimaria se V.S@. determin€  

se ao órgão competente uma busca para determinar os seus anteceden 

tes e propósitos. 

Ao ensejo reitero a V.S@-. protestos de elevada 

estima e consideraçao. 

• 

• 

n m/ 


