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FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 
FUNAI - 

Brasília - DF. 

Nº7/DGO . g 0027/D G O . 	 Em, 05.12.78 

Do 	: Diretor do DG O 
	

CONFIDENCIAL 
Ao 	: Exmo. Sr. Presidente da Funai 

Assunto 

Exmo. Sr. Presidente, 

Face ao volume de trabalho deste Departamento, 

e na tentativa de melhor atender a determinação dessa Presiden 

cia, contida no Memo Nº 114/PRES-ASI/FUNAI, de 20.10.78, 	soli 

cito a V.Exa. conceder prorrogação do prazo estipulado, para o 

dia 15.12.78. 

Na oportunidade, reitero a V.Exa., 	protestos 

de estima e consideração. 

FUNDAW !‘t A Caln. 1 
, 

:::A .iLVA ALVES 

Oinator 

MIO 

TXP/aasa. 
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CONFIDENCIA!. 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 

MEMO N9 132/78-ASI/FUNAI 	 Brasília-DF., 

Em 23.11.78 

Do: Presidente/FUNAI 

Ao: Sr. Diretor do DGO/FUNAI 

Assunto: Solicitação (faz) 

Senhor Diretor, 

Solicito a remessa do determinado no Memo n9 

114/PRESXASI/FUNAI, de 20.10.78, cujo prazo de entrega foi fixado 

em 20.11.78. 

Atenciosamente, 

ISMARTH DE ARA* O OLIVEIRA 
PRESIDENTE • • 

CONFIDENCIAL 
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GUIV 	UtONUAL FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO 
- FUNAI - 

• 	 Brasília - DF. 

OF.  NgU225/DGO 
	

Em 24.11.78 

Do 	Diretor Substituto do DGO 

Ao 	 Exmo. Sr. Presidente da FUNDAÇÃO NOCIONAL DO INDIO. 

Assunto 	Avaliação pessoal 

Em resposta ao Memo Conf. nQ 132/78 - ASI 

/FUNAI, informo a V.Exa. que o Diretor. deste Departamento viajou 

para inspecionar as 3g, 6g e 2g Delegacias Regionais, onde 	pos 

silvemente apanhará subsídios para o correto e integral preenchi 

mento dos questionários que sargo encaminhados a V.Exa. tão logo 

sejam concluidos. 

Na oportunidade, aproveito para apresen - 

tar a V.Exa. protestos de estima e consideração. 

CONFIDENCIAL 
JJM/eamr 



MINISTERIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
Gabinete do Presidente 

Als1,6P)5( 44 

CONFIDENCIAL 

MEMO N9 114/PRES-ASI/FUNAI Brasília-DF., 

Em 20.10.78 

Do: presidente/FUNAI 

Ao: 	r . Diretor do DGO/FUNAI 

Assusto: Avaliação de desempenho 

Senhor Diretor, 

1. Tendo em vista que chegaram a esta Presi 

dência diversas informações a respeito de deficiências verifica 

das na conduta dos negócios administrativos e assistenciais 	a 

cargo de algumas DRs, instruo V.Sa., no sentido de proceder 	a 

umaaraliação justa, mas rigorosa, dos titulares de todas as Uni 

dades desse porte, em conformidade com o formulário anexo. 

2. Trata-se de uma apreciação reservada pa- 

ra o exclusivo efeito de armar-se esta Presidência de dados for 

tanto competente, pois se referem 

diretos, com os quais mantem conta 

necidos pela autoridade para 

aos respectivos subordi.iados 

tos no empenho comum de desenvolver os programas de trabalho,as 

atividades e os projetos; da FUNAI, em nível de operação, nas re 

giões administrativas da Entidade. 

3. Consequentemente, vale acrescentar que 

compete ao DGO comprovar a validade ou improcedência das infor- 

CONFIDENCIAL 
Cf .0  •4*. ,••••• 
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MINISTÉRIO 00 INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 

Gabinete) do Preeldente 2 - 

mações negativas no tocante à atuação dos Delegados Regionais, 

sendo da responsabilidade desse Departamento avaliar a capaci-

dade los chefes em referfncia. 

4. Realço, finalmente que, para fins da ava 

liaça) em causa, devem ser respondidas cada uma das questões re 

lacionadas, em grau de detalhamento, com todos os fatores. 

5. Esta avaliação será periódica, devendo 

,ser encaminhada ao Presidente ate os dias 15 de julho e 15 	de 

:›43aneiro de cada ano. A presente avaliação, a primeira a ser rea 

lizada, deverá ser apresentada ate o dia 20 de novembro de 1978. 

Atenciosamente, 

• 

).),Jce.c_aLtiuck,  

ISMARTH DE ARAÚJO OLIVEI 
PRESIDENTE 

CONFIDENCIAL 
omole,,Inrip,911~~•••••~Ipiffl1•1~,FINIM...41~.~.11 
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MINISTE RIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 

Ciablnot• do Presidente 
FUNAI 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

DOS DELEGADOS REGIONAIS  

	

FATORES 	 DETALHAMENTO 

I. URBANIDADE E RELAÇÕES 	Tratamento afável dos subordina- 

	

NO TRABALHO 	 dos e demais pessoas com as -quais 
mantem relações diretas e indire 
tas no trabalho. 

II. LEALDADE E FRANQUEZA 	Manifestação leal e franca 	de 
opinião no exame e solução 	de 
problemas da administração bem 
como no tocante ao respectivo en 
caminhamento. 

III. CAPACIDADE DE COOPE 	Disposição para cooperar com a 
RAÇÃO E SOLIDARIEDA- 	direção superior e, também, com 
DE 	 os companheiros de trabalho e su 

bordinados e principalmente com 
os índios e suas comunidades. 

IV. CAPACIDADE GERENCIAL 	Desempenho da função de response 
vel por pessoal, finanças e ser= 
viços gerais, orientando e con-
trolando essas atividades. 

V. l:SPIRITO DE INICIATI- 	Empenho no estudo e solução de 
VA, CRIATIVIDADE E DE 	casos no âmbito da respectiva e- 
CISÃO. 	 rea sem recurso a decisões supe- 

riores, oferecendo idéias e pro-
postas viáveis nesse sentido. 

(..‘-'simarth de Kratiio 011veit 
Presidente da FUNAI 

- 	 Irtt,•.'"*"-"*"1" `,n rnr" 	 1 
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MINISTE.R10 DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
Gabinete do Presidente 

FATORES DE TALHAMENTO 

VI. CONHECIMENTOS DOS PRO-
LEMAS INDÍGENAS E PO-

líTICA INDIGENISTA 1)0 
(OVERNO 

Conhecimentosrelativos aos pro- 
blemas tribais e da pessoa 	e 
cultura do índio bem como 	os 
concernentes à política indige-
nista do Governo e administrati 
va da FUNAI. 

VII. COMPETÊNCIA PARA ADMI-
NISTRAÇÃO DE PROJETOS 
DE DESENVOLVIMENTO ECO 
NUICO-SOCIAL 

Capacidade de dimensionar e en-
tender a importância e as exi-
gências dos projetos e ativida 
des sacio-econOmicos da FUNAI 
bem como capacidade de executa-
los. 

VIII. CONHECIMENTO DAS NOR-
MAS E DA ORGANIZAÇÃO 
DA FUNAI E DAS SUAS 
UNIDADES 

Conhecimento do Estatuto, Regi-
mento Geral, Regimentos Seto-
riais da FUNAI, bem como dos re 
gulamentos e instruções gerais 
e especificas vigentes na Enti 
dade. 

IX. CAPACIDADE DE RELACIO 
NAMENTO COM OS ÍNDIOS 
E SUAS COMUNIDADES 

Relacionamento pessoal com os 
índios e contatos sistemáticos 
diretos com suas comunidades 
visando a orientar e fiscalizar 
os serviços que lhes devem ser 
prestados. Grau de receptivida-
de e conceito desfrutado no meio 
indígena. 

INSTRUÇÃO: A cada uni do: fatores relacionados devera correspon-

der uma página destinada às respostas ãs questões con 

tidas na faia de detalhamento. 

- No final traduzir o conceito em: Excelente, Bom, Re 

guiar, Sofrível, para cada fator. 

Jsmorth dr cgrmilo Oliveira 
l'r,ffinie da FUNAI 

  

••••••••••••••......., il. 1ff 

  

   

    



DAI, 	C.011411 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
Gabin•t• do Pro•Idont• 

AVALIAÇÃO 

FATOR i:19 . 

• 

• 

CONCEITO: • 

• ,•• .,•••• ....lel. wellp:~141111,!1.11111~~~1111~1~111.P. lee,, 



,L 	
MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 
RELATÓRIO TÉCNICO DE \./:/iC-.EM 

DESTINO 

6a.DR - SÃO LUIZ/MARANHÃO 

PERÍODO 

07 a 08 de Ago4t0/79 

	  UNIDADE ADMINISTRATIVA 	  

D.G.A. 	 1 	FUNAI  

SERVIDOR 

'LUIZ CARLOS CORREIA 

OBJETIVO DA VIAGEM 

tendo.eí ja c/ano4 e nece44íta urgentemente de meía dãzía de admí44-(5e4 

to expedíente ao DGO ne44e 4entído. 

- Ogcío n9 163/6a.DR de 13/07/79 

Ogcío nQ 122/6a.DR de 06/06/79 

- Ogcío nQ 119/6 a.DR de 06/06/79. 

No 4CL “etívo e4tã wteví4to a contratação de 05 (cín 

co) Auxílíax 7ecníco de Agtícu/tuAa e a De/egacía não conta com nenhum, 
havendo agora a bua nece44ídade pana acompanhamento de Pkojeto4 que e4-
tão 4endo ímplantado4 na atea 4ob 4ua juAí4dição. 

DATA 	 

(-2/L 
CAITOR 

SOS/CMA 
8. 8. 75 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Na ví4íta nealízada ã 6a.DR (São Luíz do Maranhão) cor 

tactamo4 com todo4 o4 4envídoAe4 da Sede e conhecemos a4 6ua4 ín4tala - 

çje4. Fícamo4 a par do4 4eu4 phob/ema4 e levamo4 a men4agem da atual ad 

míní4tAação propondo-no4 a xe4olvE-lo4 a canto, medío e longo pitazo)  de 

acouto com a4 po44íbílídade4 da FUNAI. 

- PESSOAL: po44uí a 6a.DR cerca de 86 (oítenta e 4U-5) 



ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Corstateí, também, a nece,sisídade da ída do tecníco da 

SETEL pata montax, em São Luíz, uma e4tação -AUL°, cujo uquema 	4 

e/e conhece 	jã dez nele algumas modí“caçõe4. (hiante,  a mudança' 

de chí,staí4 4exã fie.íta poro tEcnico da atea. 

Julgo que unge 4omaAmo4 e is 	pata pte3tígíax o De 

legado que na axea, 4eAía o executou dais decí4E, e4 da copula da FUNAI, 

e4tabe/ecendo-4e a hívtaxquía INDIO - PI - Delegado, fixando-4e not-

ma4 pana atendímento em BtaZlía de Udexança4 apte,sentada, com jus 

tígcatíva, pelo piLjptío Delegado. 

Apenas pata í/uisttax, vou cítax 02 (doí4) caiso4: 

Tem 4ído .6eíta4s admí44 .6e4 de índío em BtaisZlía, ,sem 

acucu/tax o Delegado que aA4ím “ca matgína/ízado. Unge que 45 ase ad 

míta attave4 de ptonuncíamento da De/egacía que 4axía a tAíagem, eví 

bando, como vem ocottendo)  xecebex elemento duptepatado, que 45 pAo-

Uema4 causam ã admíní4txação. 

DATA  	R E 'A T O R • 
) 

•f; 	• 

DAI G 0.1 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO (NDIO 

 

RELATÓRIO TÉCNICO DE Vi;•CÀFiVi 

 

          

          

  

UNIDADE ADMINISTRATIVA 

      

        

        

          

          

          

SERVIDOR 

PERIODO 

DESTINO 

OBJETIVO DA VIAGEM 

SOS/CMA 
8. 8. 75 



ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Outno exemplo é o do PI Govennadot cuja comunídade ' 

acaba de 4en atendída com um tnatoA e um camínhão, dixetamente 	em 

BAa4Z/ía, 4em 4eA ouvido o Delegado. Acontece que a4 outta4 comunída 

de4 do4 demaí4 P14, jã e4tão encíumada4 e pAometem ao Delegado víitem 

a BAa4Z/ía pana con4eguíAem o me4mo equípamento. Pelo4 atgumento4 

apAe4entado4 toxna-4e ímpetío4o que 4e xe4tabeleça a dí4cíplína híe-

AaAquíca, fixando-4e 04 canaí4 de atendimento poí4 do conttãtío, nín 

guem acAedítaAã maí4 no Chefie do PI e no Delegado, Lazendo a4 comuní 

dade4 uma veledadeíAa xevoada pana Bita4i/ía a gm de 4o/ucíonat 	04 

4eu4 pAob/ema4. 

- RECURSOS - Reclama o Delegado que não condízem com 

a4 nece44ídade4 e ISez pedído4 que e4tão 4endo e4tudado4, paAtícu 

/aAmente no tocante ji EVS, que pAatícamente con4ome qua4e tudo. 

- PATRIMONIO - EncontAa-4e a Com.i.44-do empenhada 	no4 

tAaba/ho4 de levantamento do4 Ben4 M6veí4 e Im6veí4 ja. tendo Aea/íza 

do: 

2  , 
R E lv-A"T O R 

(.1 iv 
DATA 

/ 7  

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 
RELATÓRIO TÉCNICO DE V!AGEM 

DESTINO 

PERIODO 

SERVIDOR 

	  UNIDADE ADMINISTRATIVA 

OBJETIVO DA VIAGEM 

a 

• 

SOS/CMA 
8. 8. 75 



 

	 DATA 	 

a9 /-9  

  

) 
-'RELATOR 	  

r • 

 

    

      

      

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Sede VR 

PI Angíco Tonto 

P/ Ananajia 

PI Alto Tuníaçu 

PI Canela 

PI Canínde 

PI Cakii 

PI Canudal 

PI Govexnadot 

PI Píndvé 

ne4tando apenas o levantamento de Batta do Conda e po4to4 de sua 

julLíádíção, bem como o PI de Knílzatí e 6nente de Atuação Guaja. 

- INSTALAÇOES - Encontna-4e a Delegacía ínátalada 

em uma caáa acanhada, com contato anual de CA.$ 174.096,00, 	bem 

ganagem. Ha neceááídade de pneven-4e, pana o ptõxímo exencícío , 

SERVIDOR 

L 
PERIODO 

	  UNIDADE ADMINISTRATIVA 	  

DESTINO 

OBJETIVO DA VIAGEM 

AI I 7'61 C-13) 

r MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO iNDIO 

    

 

RELATÓRIO TÉCNICO DE VIAGEM 

    

     

SOS/CMA 
8.8.75 



SOS/CMA 
8. 8. 75 

	' 	WEL A T{$ R 

fp4h1-6, 

DESTINO 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

'teca/L.404 da andem de Cx$ 300.000,00 a gm de que a 6a.DR “que 

mel hon, írsta/ada. 

Pe44oa/mente, complementaneí o 1o/cx.:sente Aelatj- 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO 
RELATÓRIO TÉCNICO DE V::',GF- N1 

PERIODO 

UNIDADE ADMINISTRATIVA 

SERVIDOR 

OBJETIVO DA VIAGEM 



MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO 
RELATÓRIO TÉCNICO DE '.1AGEM 

t ¡61. 

UNIDADE ADMINISTRATIVA 

Depaktamcnto Ge/tal de AdminíAttação 1 	Di/tetoA 

SERVIDOR 

LUIZ CARLOS CORREIA 

PERIODO 

25 a 27/07/79 

DESTINO 

TU° de Janeílto 

	  OBJÈTIVODAVIAGEM 	  

Fazem_ o ptimeíto contacto, como Díicetot do DGA com ERRJ, Museu do Indio 
e cana do rndío 

	  ATIVIDADES DESEPIVOLLIDAS 	  

Colke/L áubaZdío4 viáando meZhox conhecer e aááím, podeA equacionaá 04 

pAoblema4 da4 Unidade4, com o objetívo de enconttat uma 'solução que 
melhok possa atende . ãá suas maiá prementes necessidades. O Eáchitj- 
ALO de Rephe4entaÇa0, .60b a gítMeChe4ía da 4e/Lvidoka Mania Dince 	de 
Motaeá Víeita, e. o órgão teáponááve/ pega Ordenação de Despesas do Mu 
seu do Indío e da Casa do Indio, a cujos órgãos da o necuxsaxio 	/Lei 
paLdo admíní4tAatívo. Sugiro, apenaá, que se estude a convenié:ncia de 
agi degnit o áeu “etívo, agindo o teáponáave/ pela Ordenação de Despe 
.6a4 daá duas Unidades de4cent/Lalizada4, o Que ja lhe da/Lia ba.stante3T  
encatgo4, além do respaldo adminiáttatívo a Sede da FUNAI, em 	8i.:(14Z 
/ia. A CASA DO INDIO, aob a direção da abnegada 3eAvídoita Euníce Cati 
hi precisa utgentemente de maion apoio. Di,spoe de pitecani44ima,s in,s-
talaçõe4 que atendem pehmanentemente 25 índío4, debiá mentais, que es 
tão a exígíit maíot atenção. 
Tívemo4 conhecímento de que eátã se processando a eáctítuta da 	casa 
que ocupa-- e unge áeja tegonmada e dotada de mobiliJuLio heáiátente , 
4ace 04 pacíenteá que abtiga. 
O MUSEU DO INDIO dimo-cie de 18 4envidote4. Ta/vez áeja intete44anteque 
c DGPC 6e ptonuncie áobxe o áeu e tSetivo e conveniência de neduzí-/c , 
despojando-o de qua/quet missão adminiátitativa que tíicatã, excCuáiva-
mente, a cango do E4c/Lit6/tio. Ate a ptoxíma 4a. 6eita apteáentatei a 
V. Sa.,eác/atecimentoá objetivando complementaA o pteáente neeatjtio. 
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MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO (Nolo 
RELATÓRIO TÉCNICO DE \!AGEM 

	  UNIDADE. ADMINISTRATIVA 

Depantamcnto Genal de Admíní4txação1 	Díketan 

 

 

 

   

Luiz Cedo, Corres 	, 

,D4i I 4.6( e1G141/ 

SERVIDOR 

LUIZ CARLOS CORREIA 

PERI000 

12 a 13 de julho de  1979 

• 

DESTINO 	  

Goanía - Goía4 

	  OBJETIVO DA VIAGEM 	  
i;st

11. VeltigíCalt„) ::. loco, a 4ítuação da Delegacía a dím de colhet 4ub4ídío4 
que no4 penmitam díagno4tícii-la pana pxocuxax 4olucíona-la_ 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Pó44uí a Delegacía 39 claxo4 e doí oxíentada no 4entido de 
ptcpox e ju4tígícan aque/a4 admí445e4 vítai4 a 'dínamízação da4 4ua4 
atívídade4. Sua4 ínista/açje4 4do nazoavei4 e 4eu pe44oa.e no4 paneceu 
compenetrado da mí44ão a de4empenhan. No tocante ao levantamento pa 
ttímonía/ o problema jéi e4tava equacíonado e a Comí44 -ão ínía 	de s/111 

ímedíatamente vi4ando concluí-lo dentro de 60 dia4. Seu4 veti 
cu/o4 nece44ítam de nejuvenucímento e padxonízaçao e o con4umo 	de 
combu4tível no 19 Seme4tne, tendo u/tnapa44ado a quota pnevíáta, doí 
oxíentado que devenia xeduzí-lo 4u64tancía/mente no 29 Seme4tne.Apj4 
ana/í4e doo ga4to4 da EVS doí pxovídencíado uma Suplementação de Re 
CUX404 pana &zen juá ao pagamento de díaltícu. 

Ví4ítamo4 a CASA DO INDIO e con4ídetamo4 4ua4 ín4ta/aç&e4 a 
dequada4, po44íbílítando ao4 .Zndío4 tratamento humano. 

No tocante a4 E4taç&e4 de Radío e4tamo4 pxovídencíando 	a 
txoca de cxí4taí4 que 4enj nea/ízada pox té-cníco da pxjpxía "cinca da 
De/egacía, evítando a ..da de no.d.ao tecníco pana nea/ízaA. o 4exvíço ' 
em 186 e4taçõe4. Pesoa/menÊtcomp/ementaneí o pke,sente xe/atb-Aío. 

/ 7  
DATA 

A,. . 
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SOS/CMA 
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e 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - FUNAI 

Brasília-0.F 

M-E-t40- N? IY3 /DGA 	 Em 26.09.79 

Diretor do D.G.A. 

Sr. Assessor de Segurança e Informação - ASI 

Encaminhamento de relatórios (faz) I 'nsi?  
• 

(èci 	1.] 	

co Protocolo Sigiloso s•r1/4c.. 

EN01./ 	 

1`4À4.471 

d- ) , 
tb'outUy 	 4."(erÊNIANta 

Do 

Ao 

Assunto 

Senhor Assessor 

• 	Atendendo à solicitação verbal de V.Sa., remeto, para 

ciência desse órgão, cópias dos relatórios de viagens realizadas por 

este Diretor es Delegacias Regionais, objetivando conhecer as instala 

çOes e seus servidores, bem como levantar os problemas a fim de solu-

cione-los a curto, médio e longo prazo. 

Atenciosamente. 
/ 

LUIZ CARLOS CORREIA---"/ 

Diretor DGA 

• 
LCC/cma. 



[DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇAO FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - 

UNIDADE ADMINISTRATIVA 

• 
• I) At 11-6 	11 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO 
RELATÓRIO TÉCNICO DE Vi: GEIV1 

SERVIDOR 

LUIZ CARLOS CORREIA 

PER IODO 

L____ 	 19 a 20 de SETEMBRO/79 

DESTINO 

2a.DR - BELÉM - PARA 

OnJETIVO DA VIAGEM 

Familiarizar-me com os problemas da 2a.DR procurando equacionã-tos a fim de encontrar 

soluções administrativas para resolve-los a curto c médio prazos. Contactar com o De-

legado, os setoriais e demais servidores conhecendo-lhes os anseios e aspirações. Le- 

var a todos a nova imagem da FUNAI, nossos desejos e dificuldades. 
	  ATIVIDADES DESEWOLVIDAS 	 

f. 2a.DR tem uma previsão de 95 servidores, uma existe-nela de 65, haven- 

do, portanto, 30 claros. 

O Delegado aguarda ansiosamente s soluça() dos seguintes expedientes: 

- Oficio 274/SP/78, de 07/12/78, dirigido ao Sr. Diretor do DGO, solici 

tando a admissão de MARIA DO ESPIRITO SANTO PINHEIRO QUEIROZ na vaga de LUCINETE VI 

EIRA DE LIMA. 

- Oficio n? 083/SP/79, de 23/03/79, solicitando a admissão de ANTONIO .' 

FURTADO DE CARVALHO, para o cargo de Atnndente de Enfermagem, na vaga da transferen 

cia do servidor JOSÉ MARTINS ARRUY GAVIÃO, transferido para a Ajudãncia de Altamira. 

- Ofício n9 126/SF/79, 11/05/79, solicitando a admissão de MARIA JOAQUINA 

NOGUEIRA DA SILVA para o emprego de Auxiliar de Ensino, no Posto Indígena de Manduru 

pu, na região do Tapajõs, subordinada ã Ajudãncia de Itaituba. 

- OFÍCIO n? 130/SP/79, de 11/05/79, propondo a admissão para o emprego ' 

de Atendente de Enfermagem, de JUDITH MARIA PEDROSA GOMES, para o Posto indígena de 

Kikretun. 

	 DATA 	  

c9 n  

SOS/CMA 
8.8.75 



MINISTÉRIO LO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 
RELATÓRIO TÉCNICO DE "f74.GE.P,,,n 

	  UNIDADE ADMINISTRATIVA 

SERVIDOR 

PERÍODO 

DESTINO 

L 

r 

OBJETIVO DA VIAGEM 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS - 

-2- 

- Ofício n? 129/SP/79, de 11/05/79, solicitando a admissão de GILBERTO 

BATISTA MENDES para exercer o emprego de Auxiliar Técnico de Agriwltura, para ser 

lotado na Ajudãncia de Marabã. 

- Oficio n? 128/SP/79, de 11/05/79, propondo a contratação de PAULO ' 

EDSON DE CAMPOS para exercer o emprego de Auxiliar Técnico de Agricultura, na Aju-

dãncia de Altamira. 

- Oficio n? 127/SP/79, de 11/05/79, solicitando a admissão de PAMILDO 

JOSÉ DE OLIVEIRA, para as funções de Auxiliar Técnico de Agricultura a fim de exer 

cer suas funções em Itaituba. 

- Oficio n? 140/SP/79,-de-1?/06/79, propondo a admissão de DAYSE SEBAS 

TIANA DE ALENCAR BECKMANN, para ocupar a vaga de Auxiliar Administrativo na Ajudãn 

cia de Marabã. 

- Ofício n? 141/SP/79, de 12/06/79, propondo a admissão de ROSALINA 

COSTA SOUZA, para ocupar a vaga de cozinheira, na Ajudãncia de Marabã. 

- Ofício n? 166/SP/79, de 06/07/79, solicitando a admissão de LEONAM 

ANGELIM FERREIRA CARDOSO para substituir o Atendente de Enfermagem do-PA,Tucurui 

	 DATA . 	 

8.8.75 
SOS/CMA 

fio, 	9.191.9. 



	 DATA 

/ 	I  

SOS/CMA 
8.8.75 

LAT 

• •_N:111 7-6 P-201 1411 • 

 

MINISTERIO 1)0 INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 

 

RELATÓRIO TÉCNICO DE ',/IAGEM 

          

          

          

   

UNIDADE ADMINISTRATIVA 

     

        

        

          

          

          

SERVIDOR 

  

PER:ODO 

 

   

  

      

• DESTINO 

 

 

OBJETIVO DA VIAGEM 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

-3 

que solicitou demissão. 

- Oficio n? 167/SP/79, de 06/07/79, propondo SOTER MEDEIROS SARRAF pa-

ra substituir MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, no P1 Gororõ. 

- Oficio 211/SP/79, de 06/09/,9, solicitando a admissão, como Atenden-

te'de Enfermagem, dos indios Galiby, MANOEL FIRMINO e MANOEL MIRANDA e mais dos in 

dios JOÃO CLARINDO PALIKUR, NILO MATINIANO PALIKUR, SINVAL PALIKUR, PAULINO PAIA-

KAU, KUBE KAIAN5 e TROPIET KAIAPÓ. 

Como vê V.Sa., trata-se de admissões solicitadas hã vãrios meses e que, 

não tendo sido atendidas até agora deixa o Delegado em situação critica em face da 

necessidade de imediata solução. Dentro da política de admissão adotada por V.Sa., 

sugiro que referidos pedidos sejam estudados urgentemente, dando-se ciência ao De-

legado da decisão da administração. 

Solicito, outrossim, que seja estudada a complementação de recursos so 

licitada pela 2a.Delegacia no valor de Cr$ 675.000,00, constante de relatório en - 

tregue a V.Sa., e informando ao Delegado da possibilidade de atendã-lo, pelo menos 



D411  3,‘ ,h4131.1 

1,...

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO RELATÓRIO TÉCNICO DE vIAGErvi 

      

	  UNIDADE ADMINISTRATIVA 

           

                 

                 

                 

                           

               

,D 4-6( eI6N 

         

                           

  

r
MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 

  

RELATÓRIO TÉCNICO DE VIAGEINA 

  

                   

                   

    

	  UNIDADE ADMINISTRATIVA --- 

Depattamento Getat de Adminíáttaçãof 	Díteton  

          

              

              

            

SERVIDOR 

             

                         

                         

         

LUIZ CARLOS CORREIA 

            

                           

PERIODO 	  

12 a 13 de -falho de  1979  

DESTINO 

Goiânia - Goiâ4 

OBJETIVO DA VIAGEM 

loco, a <situação da Delegacía a 4ím de co/het ,subáZdío3 
que no4 petmitam díagnoátícii-la pata pnocutat <solucíonã-la_ 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

POááuí a Delegacía 39 clatoá e 1Soí otíentada no áentído de 
ptcpot e juátígícax aquelas admí445e4 vitaí4 a dínamízaçâo daá .suaá 
atívídadeá. Suma ínta/açõe4 4ão nazoaveí e <seu peááoai.: noá pareceu 
compenetrado da míááão a de3empenhat. No tocante ao Levantamento pa 
ttímonia/ o problema ja e4tava equacíonado e a Comí4s,sâo ítía 	de;1a= 
gita-lo imediatamente v-Lsando concluí-lo dentro de 60 día4. Seu4 va: 
cu/o4 nece44ítam de tejuvenucímento e padtonízação e o consumo 	de 
combtutZve/ no 19 Seme3tte, tendo ulttapaááado a quota ptevíista, oí 
oftientado que devetía teduzí-lo 4ub4stancia/mente no 29 Seme4tte.Apj4 
anâeíise dois ga4sto4 da EVS goí pnovídencíado uma Sup/ementação de Re 
CUA404 pata l azet jus ao pagamento de díãtíaá. 

Víáítamoá a CASA DO TNDIO e conáídetamoá .suas ín,sta/açjeis a 
dequadaá, poááíbílítando aoá 1.ndíoá .tratamento humano. 

No tocante -dá EátaçOeá de Rãdío utamo3 pxovídencíando 	a 
troca de ctí4taí4 que .6etâ tealízada pot tecníco da jo,t5p/Líct atea da 
Delegacía, evítando a .ida de noááo tEcnico 	paira itealízaA. o 4envíço ' 
em 186 ustaçõe4. PeA,soa/mentj, complementateí o presente xelatjtío. 

/e- 
DATA  

Luis Certos Corre:n 
Dueto? 

T Q, 	. 	_ 
D-' ,RTAtádJiii 

SOS/CMA 
3. 8. 75 



OBJETIVO DA VIAGEM 

DA) 146 k  `à.c j Lig  

RELATÓRIOTÉCNICO DE VIAGEM  
MINnTÉRIO r:; INTERIOR 

FUNDAÇÃO NAC ',MAL DO ÍNDIO 

UNIDADE ADMINISTRATIVA 

DESTINO 

PERIODO 	  

SERVIDOR 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

-5- 

embarcações, motores de popa, equipamentos e mobiliãrio para bem cumprir a sua 

missão. 

DATA 

Brasília, 25 de setembro de 1.575. 

SOS/CMA 
C. C. 75 

ilL A OR 



DATA 

SOS/CMA 
8. 8.75 

MINISTÉRIO n  INTERIOR 

FUNDAÇÃO Ntk ,'IONAL DO ÍNDIO 

PAI A -bd\ 1111  

RELATÓRIO TÉCNICO DE VIAGEM 

UNIDADE AMNISTRATWA 	  

DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO  'FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - FUMAI  

SERVIDOR 

LUIZ CARLOS CORREIA 

PER IODO 

17 a 16 de SETEMBRO/79 

DESTINO 

la.DR - MANAUS 

	  OBJETIVO DA VIAGEM 

Conhecer os problemas da Delegacia a fim de procurar equacionã-los e resolvê-los a 

curto prazo. Contactar com o Delegado e seus servidores a fim de transmitir a mensa 

I
gem de otimismo e fé da atual administração da FUNAI que esta envidando todos os es 

torços no sentido de encontrar meios para amenizar as mais prementes necessidades da 

	  ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 	  

A la. Delegacia tem uma previsão de 169 servidores e possui um efe 

tivo de apenas 69, existindo, portanto, 100 claros. 

Dentre as suas mais urgentes necessidades esta a admissão de um r5 

dio telegrafista pois hã um claro e existe um que se encontra em licença Ni-a trata-

mento de saúde. 

Surge, também, como imperativo a admissão de 01 coordenador de en-

sino para supervisionar o setor de educação da Delegacia que se ressente de um servi 

dor para este mister. O Delegado foi orientado no sentido de fazer expediente justi-

ficativo ao DGO e o curriculum do elemento com as credenciais para ser admitido. 

Necessita também de : 

SEDE: Preenchimento de vagas  

- Radiotelegrafista (S. Rãdio) 

- Professor de 19 grau 

- Auxiliar Técnico de Administração (SP). 

- Auxiliar Administrativo (SP) 

- Auxiliar Administrativo (S. Gerais) 

• 



MINISTÉM DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO i4ACPNAL DO ÍNDIO 
RELATÓRIO TÉCNICO DE VIAGFIV 

  

UNIDADE ADMINISTRATIVA 

SERVIDOR 

PERIODO 

DESTINO 

OBJETIVO DA VIAGEM 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

-4 

- Vigilante (Casa Indio). 

- Vigilante (Sede) 

- Piloto Lancha• (Sede) 

- Maquinista Lancha (Sede) 

- Trabalhador Braçal (Sede) 

- Cozinheira (Casa Indio) 

- Auxiliar Técnico Contabilidade (SF) 

POSTOS  INDÍGENAS - Preenchimento de Vagas  

- Auxiliar Técnico Indigenismo (PILaranjal) 

- Auxiliar Téc. Indigenisrno (PI Coaté) 

- Auxiliar Técnico Agricultura (PI Autazes) 

- Auxiliar Técnico Agricultura (PI Laranjal) 

- Auxiliar Técnico Agricultura (PI Coaté) 

- Auxiliar Técnico Agricultura (PlMarau) 

• 

DATA 

SOS/CMA 
8.8.75 



 

DATA 

  

RErÃTO 

 

   

.1"  

21-1Ç 7-11 

  

      

      

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

-3- 
- Auxiliar Técnico Agricultura (PI Andirã) 

Auxiliar Técnico Agricultura (PI Nhamundé) 

Atendente Enfermagem (P1 Autazes) 

Atendente Enfermagem (PI Laranjal) 

- Atendente Enfermagem (PI Nhamundé) 

- Monitor de Saúde (PI Autazes) 

Monitor de Saúde (PI Laranjal) 

Monitor de Saúde (PI Coatà") 

Monitor de Saúde (PlMarau) 

Monitor de Saúde (P1 Andiré) 

• Monitor de Saúde (PI Nhamundã) 

Auxiliar Ensino (PI Autazes) 

Auxiliar de Ensino (PI Coata") 

Auxiliar de Ensino (PI Marau) 

Auxiliar de Ensino (PI Andiré) 

RELATÓRIO TÉCNICO DE VIAGEM 1 MINISTÉRIO Dr.,  INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACiONAL DO ÍNDIO 

DESTINO 

PERÍODO 

SERVIDOR 

UNIDADE ADMINISTRATIVA 

OBJETIVO DA VIAGEM 

SOS/CMA 
C. 8. 75 

• 

• 



SF 

- Mesa para funcionãrio (S Jurídico) 

- Mesa para funcionãrio (SF) 

- Mesa para funcionãrio (SG) 

- Mesa para func. (S Adm.) 

- Mesa para m5quina de escrever 

0111-G \ P.W 1-14-1  

RELATÓRIO TÉCNICO DE VIAGEM MINIST 	 INTERIOR 

FUNDAÇÃO N:,CIONAL DO INDIO 

SERVIDOR 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

- Motorista Fluvial (PI Autazes) 

- Motorista Fluvial (PI Laranjal) 

- Motorista Fluvial (PI Andirã) 

- Motorista Fluvial (PI Nhamundã) 

- Trabalhador Braçal (PI Autazes) 

- Trabalhador Braçal (PI Laranjal) 

Trabalhador Braçal (PI Coata) 

- Trabalhador Braçal (PI Nhamundã) 

MATERIAL DE ESCRITGRW- Aquisição  

DATA 

UNIDADE ADMINISTRATIVA 

OBJETIVO DA VIAGEM 

PERIODO 

DESTINO 

SOS/CMA 
8.8.75 

1 



.DA\ 	{). rvIA.1 10 e 

MINI:;TERIO rZ; INTERIOR 

FUNDAÇÃO NAC":)NAL DO INDIO 
RELATÓRIO TÉCNICO DE VIAGEM 

UNIDADE ADMINISTRATIVA 

OBJETIVO DA VIAGEM 

DESTINO 

PERIODO 

SERVIDOR 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

-5- 
- Mesa para maquina de escrever (SG) 

- Mesa para maquina de escrever (S. Adm) 

- Mesa para maquina de escrever (S. Rádio) 

- Cadeira para fúnc. (SP) 

- Cadeira para func. (SF) 

- Cadeira para func. (SG) 

- Cadeira para func. (S. Radio) 

- Arquivo de aço (S. Radio) 

- Estante (SF) 

- Estante _(SP) 

EQUIPAMENTOS - Aquisição de:  

- Maquina de escrever c/90 esp. (SP) 

- Maquina de escrever c/90 esp. (SF) 

- Maquina de escrever C360 esp. (S. Adm) 

DATA ELA O 

SOS/CMA 
8. 8. 75 



ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Mãquina de calcular elétrica (SP) 

Mãquina de somar elétrica (SF) 

Maquina somar elétrica (S. Adm.) 

Motor de popa :(3 p/PIs Laranjal- Coatã e Marau) 

Geladeira querosene (PI Andirã) 

Geladeira querosene (PI Coatã) 

Gerador Honda (PI Coatã) 

Gerador Honda (PI Marau) 

Fogão a gãs c/4 bocas (PIS Autazes-Laranjal-Coatã-Marau-Andirã e 

	 _ 	Nhmundã). 

Mimeogrãfo elefrico (Sede) 

SISTEMA DE COMUNICAÇÃO - Aquisição de:  

- Pares de fone p/ouvido (S. Rãdio) 

- Aparelho de Intercomunicação c/4 ramais (Sede) 

OBJETIVO DA VIAGEM 

DESTINO 

 

PERI0D0 

 

   

           

 

MINISTÉRIO ia INTERIOR 

FUNDAÇÃO NA 	DO iND10 
RELATÓRIO TÉCNICO DE VIAGEM 

 

           

     

	 UNIDADE ADMINISTRATIVA 	  

  

       

       

           

           

           

SERVIDOR 

	  DATA 	 

L ty, 

  

E 

  

    

    

SOS/CMA 
8. 8. 75 



e 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ' 

-7.- 

Como alerta ã administração informa o Delegado que WELLINGTON FI-

GUEIREDO, que jã serviu :a la.DR, encontra-se na 6a.DR (São Luiz) como Chefe de Pos 

to e, no seu parecer, não tem cbndiçOes para tal pois é conhecido maconheiro. 

A EVS da la.DR viaja para os Postos cerca de 15 dias por més, de - 

pendendo de transporte aéreo ou fluvial. Urge que durante o período em que 	ela 

permanece na Sede da Delegacia, em Manaus, seja estabelecido um horãrio para o ate-) 

dimento dos servidores da Sede da Delegacia uma vez que no entender dos seus compo 

nentes somente deve ser prestado assistência aos indios. Nesse sentido sou de pare 

cer de que o DGO deve fazer-Circular--aos Delegados.determinando que a EVS atenda ' 

também os servidores das Sedes das Unidades e estabelecendo um horário para este 

fim. 

O Delegado da la.DR apela no sentido de ser adquirida 01 lancha ' 

.de 20 toneladas, no valor aproximado de Cr$ 500.000,00 para apoiar os Pls pois no 

momento possui apenas 04, sendo 01 em Manaus que atende preferencialmente a EVS , 

01 em Coatã, 01 em Andirá e 01 em Waimiri Atroari. 

OBJETIVO DA VIAGEM 

MINISTÉRIO 9c. :r.1 TERIOR 

FUNDAÇÃO NACIC)NAL DO INDIO 
RELATÓRIO TÉCNICO DE VIAGEM 

UNIDADE ADMINISTRATIVA 

DESTINO 

PERIODO 

SERVIDOR 

DATA 

.?".J."1‘7 ti  

SOS/CMA 
8.8.75 

LAT 



OBJETIVO DA VIAGEM 

ATiViDALES DESENVOLVIDAS 
-8- 

Encarece, também, a aquisição de 01 viatura para transporte de carga 

de 01 Pick up e 01 Toyota. 

Julgo urgente que se estude a possibilidade de partirmos para a Casa 

o índio e da Sede da Delegacia. Para esta já existe terreno doado pelo Governo 	no 

etor Industrial de Manaus, estimando 	o valor da construção em Cr$ 2.000.000,00 e 

ara a casa do índio, a 20 Kms de Manaus existe uma área de 340.000 m
2 
(trezentos e 

uarenta metros quadrados), cortado por um riacho, no meio da selva, cuja construção 

ao passaria de Cr$ 1.000.000,00 uma vez que os alojamentos seriam tipo maloca, de ' 

tordo com o habitat do prOprio índio que, secundo o Delegado, auxiliarian
/  
a constru- 

i 
So pois, em média, tem cerca de 70 índios alojados permanentemente. 

Julgo de toda conveniCtncia a destinação da ordem de Cr$ 3.000.000,00 

ara a construção da Sede da Delegacia e da Casa do lndio uma vez que as atuais ins 

alaçOes estio sendo solicitadas pois os proprietários não desejam renovar os contra 

os existentes. 

• 

DATA 

)1-6‘  Q.3n\ Lit-1  

TÉCi\MC_":0 DE aVIAGIEM 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO 

UNIDADE ADMINISTE:1"A 

DESTINO 	  

SERVIDOR 

PERÍODO 

SOS/CMA 
8. 8. 75 



Travar contato com o Delegado, seus setoriais e demais servidores. Co 

nhecer as instalações e levantar os principais problemas da Delegacia. 

DESTINO 

8a.DR PORTO VELHO 

SERVIDOR 

Lis 17. CARLOS CORREIA 

PERIODO 

12 a 14 de setembro/79 

OBJETIVO DA VIAGEM 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

A 8a.DR tem uma previsão de 58 (cinquenta e oito) servi 

dores e possui apenas 36 (trinta e seis), havendo necessidade de admi 

tir meia dúzia para preencher os seus principais claros, tendo o Dele 

gado sido orientado no sentido de justificã-lo e enviar curriculum a 

fim de preencher as vagas de Porto Velho, GUAJARÁ Mirim e Acre. 

Ha necessidade de ser criada uma Cantina em Guajarã Mi-

rim para comercializar principalmente .o artesanato indígena, a casta-

nha e a borracha, evitando que o índio seja explorado pelos comercian 

tes locais, como alias vem ocorrendo. 

A situação de material da Delegacia esta e exigir solu-

ção imediata. A Sede da Delegacia dispõe de 04 (quatro) viaturas mas 

somente funciona uma ambulancia. As demais estão em processo de alie-

nação fazendo com que o Delegado se locomova em sua própria viatura 

particular. Na Ajudãncia de Guajara Mirim e Rio Branco e nos demais 

Postos a situação é semelhante. 

	 DATA 	  TO-R 

A141G  \Q,1‘.11 fi 

 

 

       

       

 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO 
RELA' áRIO TÉCNICO DE VIAGEM 

       

       

UNIDADE ADIAINIS:b tt r-A 

DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO! FUNDAÇÃO NACIDNAL  DO  LUI0 - FUNAI 

SOS/CMA 
6. 8. 75 



MINISTÉRIO DO INTERIOR 

. FUNDAÇÃO NACIONAL. DO INDIO 

DESTINO 

RELJ::TÚRIO TÉCNICO DE VIAGEM 

PERIODO 

'SERVIDOR 

UNIDADE ADMINISTRAlIVA 

OBJETIVO DA VIAGEM 

AT DATA 

é 

••••• 	•••••••••••••••••••••• 

 

  

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Como necessidades mais imperiosas o Delegado piei 

teia: 

- 03 viaturas 

- 02 estações rãdios 

- 02 mãquinas de escrever 

- 02 mãquinas de calcular 

Quanto a recursos, ainda no corrente exercício ve 

jo a necessidade da complementação de: 

Diãrias 	  Cr$ 70.000,00 

- Material de Consumo 	 Cr$ 50.000,00 

- Serv. terceiros 	 Cr$100.000,00 

- Obras e instalações 

para recuperação Ca-. 

sa do indio 	 Cr$100.000,00  

TOTAL 	  Cr$320.000,00 

SOS/CMA 
8.8.75 



UNIDADE ADMINISTN.TiVA 

PERIODO 

DESTINO 

OBJETIVO DA VIAGEM 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

-3- 

Na Ajudãncia de Guajarã Mirim o Antropólogo 

NIO PEREIRA METO adquiriu um barco por Cr$ 65.000,00 pagando-o com 102 

resultante do valor da borracha produzida pelos índios e mais 04 cabe 

ças de gado do DGPI, sem autorização de ninguém, fazendo-o ã revelia, 

por conta própria. 

Adquiriu ainda, de particular, uma viatura C-10, 

ano 1974, por Cr$ 65.000,00, pagando-a com produto de artesanato 	e 

outros materiais da comunidade e ainda com empréstimos das comunida 

des de Lage, Guaporé e Ribeirão. 

Não discuto as qualidades do servidor ANTONIO PERE! _ — 
RA NETO como Antropólogo mas julgo-o um administrador que deixa muito 

a desejar pois não leva em conta as normas que regulam a administra 

ção da FUNAI. Tê-lo como administrador considero uma temeridade. 

A equipe volante de saúde (EVS) da Delegacia resu-

me-se ao médico que viaja apenas 03 dias durante o mês. Existe no DGO 

J 
ATX5R, 	  

;7- -- 

SOS/CMA 
6. 8. 75 

DATA 

2-4 /5/l9 

SERVIDOR 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 
RELr: ()RIO TÉCNICO DE VIAGEM 
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RELATÓRIO TÉCNICO DE VIAGEM MINISTÉRIO 	INTERIOR 

FUNDAÇÃO NA:: ::A!_ DO INDIO 

MIVID/NDES DESENVOLVIDAS 
-4- 

um Ofício n? 004/Confidencia1/8a.DR/79, de 31 de Julho p.p, solici-

tando a demissão do médico AUGUSTO JOSE MONTEIRO DIOGO e a contrata 

ção, para substitui-lo, do médico JOSE LUSIMA AMERICO DE AQUINO, A 

medida julgo importante pois o atual titular faz da FUNAI um "bico" 

A casa do indio está situada numa érea bem valo- 

rizada, com cerca de 10.000 m
2
, que necessitam ser cercados para 	' 

evitar invasões. A casa precisa de uma urgente reforma pois sua si-

tuação é precãria. Creio que com Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) 

seria feita uma reforma razoãvel que atenderia as.mais prementes 

necessidades. da comunidade-.-0 —Delegado aguarda a 1.i.beração desses 

recursos com urgência. 

DATA 

SOS/CMA 
8. 8. 75 

OBJETIVO DA VIAGEM 

DESTINO 

	  PERIODO 	  

UNIDADE ADMINISTRATIVA 	  

SERVIDOR 



          

MINISTÉRIO DO INTERIOR 
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UNIDADE ADMINISTRATIVA 

     

         

         

DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇJ FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO 

  

  

    

SERVIDOR 

     

         

         

 

LUIZ CARLOS CORREIA 

     

PERIODO 

24 de AGOSTO de 1.979. 

DESTINO 	  

00 1 	 NÚCLEO DE APOIO DO PQXIN 

OBJETIVO DA VIAGEM 

VISITA AS INSTALAÇõES DO PQXIN 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Estivemos em visita "às instalações do Núcleo de Apoio 

do PQXIN, em São Paulo e constatamos que suas instalações são precãri 

as. 

Lã encontramos: 

DALVA E SILVA - Chefe Setor Administrativo 

JOSE HENRIQUE - Agente Setorial de Pessoal 

JOSE GONDIM LINS NETO - Agente Setorial de Finanças 

ANTONIO CORREIA DA SILVA - Motorista 

MARIA JOSE DA CRUZ - Cozinheira e Lavadeira 

ALBERTO MARIA DA SILVA - Radiotelegrafista 

MIGUEL HUNDSDORFER - Radiotelegrafista 

LENEDITA MARIA SILVA SANTOS - recebe Cr$ 4.870,00 (con 

tra recibo). 

A casa do indio tem em média 10 índios jã tendo insta- 

lado ate 20, vindos de Roraima, Patax(5, Brasília, Xavantes, Parecis. 

ATO DATA 

SOS/CMA 
8. 8. 



DA I  4 _3, 3Í1 

MINISTÉRIO r.0 INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACION V_ DO INDIO 
RELATÓRIO TÉCNICO DE VIAGEM 

SOWNIA 
8. 8. 75 

OBJETIVO DA VIAGEM 

DESTINO 

PERÍODO 

UNIDADE ADMINISTRATIVA 

SERVIDOR 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Causou-me espécie que o índio MILTON SILVA SANTOS, meu ser 

vidor lã se encontrava deixando os recursos de Brasília, grande centro 

onde mora. Sua explicação foi a de que aqui só lhe davam cahante. Jul-

go que haja necessidade de maior acompanhamento aqui na Capital Fede - 

ral onde os meios são bem grandes, evitando-se despesas desnecessárias 

Sou também de parecer que o movimento rádio é pequeno não comportando' 

a existência de dois servidores para tal fim. 

Ressente-se o Núcleo da falta de um atendente permanente ' 

que aplicaria injeções e daria plantio, solucionando este angustiante' 

problema. 

O transporte dos doentes .é feito pelo CAN, uma vez por se-

mana, que os leva a posto Leonardo, Sede do Parque. 

Constatei que um índio Xavante que foi para Goiánia levar' 

a esposa para ter nenem ficou 03 semanas lã aguardando vaga no avião ' 

que o levaria ao posto e como tal não existisse foi de Goiánia 	pa ra 

São Paulo (inicio da linha) fazendo um transporte caro e desnecessário. 

DATA EL OR 

• 



PERIODO 

I

MINISTÉRIO Lr-) INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONNL. DO INDIO RELATÓRIO TÉCNICO DE VIAGEM 

UNIDADE ADMINISTRATIVA 

SERVIDOR 

DESTINO 

OBJETIVO DA VIAGEM 

DATA 

277 --- ?I 

qlk-1111. 
om (1-c,P.31-/ 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Hã ainda o caso da Auxiliar de Serviço, MARIA JOSE DA CRUZ,que 

jã tem mais de 70 anos de idade e desejando aposentar-se necessita da 

contratação de substituta. 

Maiores esclarecimentos prestarei pessoalmente. 

SOS/CMA 
8. 8. 75 



PERIODO 

22/23 de AGOSTO/79 

OBJETIVO DA VIAGEM 

INSPEÇÃO AS DELEGACIAS 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO 
RELATÓRIO TÉCNICO DE VAGEM 

UNIDADE ADMINISTRATIVA 

DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO' FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO-FUNAI  

SERVIDOR 

LUIZ CARLOS CORREIA 

DESTINO 

4a.DR - CURITIBA/PR 

R 

ATIVIDADES DESENVULVIDAS 

Na visita de inspeção que realizei à 4a.DR tive o prazer 

de verificar que os problemas estão sendo resolvidos satisfatoriamen-

te e que se encaminham a passos largos para atingir a sua normalidade. 

Verifiquei que a EVS não vem cumprindo a sua missão, vi-

sitando os Postos apenas em 10 (dez) dias durante o mes, percorrendo-

os de 3 em 3 meses onde passa em cada um somente 2 dias. A alegação é 

a de que faltam recursos para o pagamento de diárias e por isso a EVS 

permanece praticamente ociosa cerca de 20 dias na Sede da Delegacia. 

Orientamos no sentido de que a EVS passe a dedicar 20 ' 

(vinte) dias em visita aos Postos e os 10 dias restantes proceda 	ao 

atendimento ao pessoal da Sede, solicitando, para isso, as instalações 

do SESI. 

No tocante ainda à EVS somos de parecer de que a FUNAI ' 

deve fazer convênio com os Governos Federal, Estadual e Municipal no 

sentido de que se atendam os nossos índios nos lugares onde existirem 

recursos desses Órgãos pois o nosso atendimento, ate aqui, é á,-ódio; 

	 DATA 

,,j7- 62- - q7 

R .E1. A 

SOSialA 
8.8./5 



I n_dãcit_115__ 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
-2- 

e não satisfaz ãs necessidades. 

Notamos carência de pessoal na Delegacia pois de um efetivo 

previsto de 270 servidores temos apenas 157, cerca de 57%, advindo ' 

dai a necessidade de reformulação dos seus quadros. 

Quanto a recursos foi solicitado a suplementação 	de 

Cr$ 10.000,00 para material de consumo e Cr$ 5.000,00 para serviços' 

de terceiros. 

No que tange a instalação, ocupa a 4a.DR um prédio de 2 an-

dares locado hã mais de 12 anos cuja parte elétrica esta em precãriw 

condições. Ha goteiras e rachaduras, levando o Delegado a procurar , 

por orientação nossa, o Delegado do INCRA a fim de ocuparmos suas an 

tigas instalações, uma vez que acaba de mudar-se para sua nova Sede. 

No que se refere ao patrimonio urge que haja uma definição' 

pois temos patrimanio da FUNAI, COAMA, DGPI, PRODEC, etc... Impõe-se 

que se harmonize, não importando a origem dos recursos, passando tu-

do a ser PATRIMUI0 DA FUNAI. 

OBJETIVO DA VIAGEM 	  

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO 
RELATÓRIO TÉCNICO DE '[.,-;GEM 

UNIDADE ADMINISTRATIVA 

DESTINO 

PERIODO 

SERVIDOR 

R E 1„..,A#T O R DATA 

2 7/9/-?g 
SOS/C M A 
8. 8. 75 
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MINISTÉRIO 00 INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO 
RELATÓRIO TÉCNICO DE VIAGEM -1  

PERÍODO 

J 
DESTINO 

SERVIDOR 

UNIDADE ADMINISTRATIVA 

OBJETIVO DA VIAGEM 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

- 3- 

Como decorrencia dessa proposta cito apenas 2 exemplos - na 4a. 

DR um touro adquirido com recursos da FUNAI cruzou com uma novilha com 

prada com recursos do DGPI. Pergunta-se: a quem pertencerá o produto ' 

resultante do cruzamento? 

Na AmazOnia há casos em que o casco de uma embarcação foi adqui 

rido com recursos da FUNAI, o motor com meios do DGPI e a cobertura , 

protetora com recursos da COAMA. E urgente, pois, acharmos um denomina 

dor comum para evitar tais anomalias.- 

Também encontrei na 4a.DR cerca de 5.000 fichas controle de pás 

enxadas, etc, uma ficha para cada ferramenta. Determinei que se sepa—

rasse tais ferramentas por tipo e preço, o que reduziu o seu controle' 

a da ordem de 50 fichas. 

Em síntese foram essas as minhas observações na inspeção que ree 

lizei à 4a.DR. 

SOS/CMA 
8. 8.. 75 

• 

DATA 
	

Eil,"T
) 

 O R 

Z7- 52- 7q 



	  UNIDADE ADMINISTRATIVA 

DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO! FUNPACAO NACIONAL DO INPIO -  FUNAI I 

SERVIDOR 

LUIZ CARLOS CORREIA 

DAIII-61f.L41144_ 

  

RELATÓRIO TÉCNICO DE VI.J Or Uï 1 MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Á:UNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO 

 

   

OBJETIVO DA VIAGEM 

PERIODO 

09 a 10 de Agoisto/79 

DESTINO 

3a.VR - RECIFE - PE 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

A ví4íta a 3a.DR de4envo/veu-4e dentto de no4uus pite 
vi4O.2.4 e Ia tAavamo4 contccto com 04 4envídoxe4 da Sede, pantícu/atmen 

te com 04 4etoiLiaí4 e conhecemo4 4ua4 ín4ta/açõe4 cujo contkato de lo- 

cação 4e expíta no conxente me4s, e4tando o Delegado pkocuxando 	outxo 

.imóvel cujo aluguel 4ena bem&petíot ao atua/. 

- PESSOAL: Conta a Delegacía com 124 4etvídoke4, 4en 

do 27 lotado4 na Sede e 97 no4 Po4to4 Incagena4. Em &ce do4 clano4 ' 

exí4tente4 ha nece44ídade de xecomp/etan o eiSetívo cora a admí44ao 'de 

4ekvídoAe4, julgado4 índí4penáãveí4 pana o bom 6uncíonamento da. Delega 

cía, cuja ju4tígcatíva deva .deíta pelo piLEpnío Delegado. 

- FINANÇAS: Ha nece44ídade de 4up/ementak a Delega - 
cía tecuA4o4 no valora de Cn$ 40.000,00 a “m de atendera ao4 de4locamen 

toa da EVS, no 29 4eme4tAe do coxhente ano. 

- PATRIMONIO: O levantamento patitímoníal e4ta <sendo' 

executado em bom Aítmo. Todo4 04 matehíaí4 4ujeíto4 a alíenação e4tao' 

	  RP.L-ATOR 

1  

  

DATA 

 

   

   

 

SOS/CMA 
8. 8. 75 
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RELATÓRIO TÉCNICO DE VIAGEM-1 

   

	  UNIDADE ADMINISTRATIVA 	  

SERVIDOR 

PERIODO 

DESTINO 

OBJETIVO DA VIAGEM 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

xelacíonado4 com 04 xe4pectívo4 tetmo4 de baíxa. Fotam xecada4txado4 ' 

todos 04 semoventes. Ident.qícado4 04 bens sem plaqueta, un,“otmízado4 
04 xegí4txo4 de tombamento e deSínído4 a sua ptoptLedade. E4tímo que ' 

este ttabalho esteja concluído dentto de um mês . 

- REDE RADIO:  A Sede e todo4.  04 postos índígena4 e4-
tão equipado4 com txan4ceptoxe4 cana/ ISíxo, manca EUDGERT, adquítído4 
itã dez anos . A Delegacía tem condíçõe4 de mudara 04 ctí4taí4 das esta-
ções 04 quaí4 ja lhes Sovam nemetído4. 

- CONSUMO DE COMBUSTÍVEL: Á De/egacía So.L a/extada dz 
que pxecí4a paxtícípax do e4oxço do Govetno no 4entído de economízax 
combustível uma vez que jéi con4umíu no 1g 4eme4txe quase a quota 	de 
1979. Alega.° Delegado que a quota attíbuída ã sua Delegacía 60í Se.Lta 
sem consulta e que todas a4 medída4 senão adotadas pata dímínuín 	o 
atua/ consumo. 

- muRAL: Ha convenío pata o duncíonamento da EVS 
onde consta um onau4 que gata 2,5 a 3Km com 01 lítto de comáu4tive/. 

 

	 DATA 	 

/i 9(2 e; 0 

 

A ro R 

  

    

    

      

      

        

SOS/CMA 
8. S. 75 



-EÉ'ATOR 	 

/4/  ,e:è. 

DATA 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

O Delegado c).í. otíentado no 4entído de titoca-lo por outra viatuta, que 
abitígue o Pe44oa/ e matetía/ e tenha melhot petdotmance de consumo. 

- ASSUNTOS DIVERSOS:  O indío Sevetíno Batbo4a Líma ' 
Sobtínho con4eguíu em Bitaa -Llía, pa44ando por címa do Delegado, uma Sol 
4a de e4tudo de Ct$ 5.000,00 pata mattícu/at-4e no ColEgío Gatanhun4 . 
O Delegado constatou que o te6etído Zndio estuda no ColEsío Munícipa/ 1  
Aguas Bela4 onde paga anua/mente apenas a taxa de Ct$ 200,00, tendo 
cado com os Ck$ 4.800,00 te4tante4. 

Na aínda o ca4o do Zndío Euclíde4 Ftedetíco Sobtín.ho 
que con4eguíu, Lambem em Bitaílía, uma 6014a de Ct$ 5.000,00 e que não 
e4tã mattículado em nenhuma e3ccla- 

Con4tateí, ainda, que bol4a4 4ão conexída4 e entre 
gue4 ao ¡o/Calo/tio Indío quando deveniam 3E-10 ao Delegado, a quem cabetia 
el¡etuak o pagamento a4 uscola's e ctzen a pte4tação de contas. 

Sou de patecet de que deveremos ptutígíat o De/ega-
e4tabelecendo a cadela hívtatquíca Indío-PI-Delegado, 4jmente 4en- 

OBJETIVO DA VIAGEM 

641 +ç) (  	/131iii  
RELATÓRIO TÉCNICO DE VIAGEM miursTÉnio DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO 

	  UNIDADE ADMINISTRATIVA 	  

DESTINO 

PU:IODO 

SERVIDOR 

a 

SOS/CMA 
8. 8. 75 
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MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO 
RELATÓRIO TÉCNICO DE VIAGEM 

UNIDADE ADMINISTRATIVA 

PERIODO 

DESTINO 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

do tecebido4 em Bta4Ilia, Ch“e4 de Comunidade, devidamente apAe4enta 

do4 pelo Delegado, quando e4te julgan opottuno. 

No tocante Ei4 admi44õe4 de ,indio4 opino que em tudo 

deve zen ouvido o Delegado que muíta4 veze4, matginalizado, excluído' 

do pAoce44.9 de 3eleçao, Aecebe e/emento4 admitido4 pot BAa4Leía, 4em 

e4taAem capacítado4 a exetcetem a (junção pata o qual tonam de4ignado4. 

Pe44oalmente comp/etakeí o pte4ente telatõtio com az ín4oxmaçEez que' 

ze 6ízexem necezzdAíaz. 

DATA 

ElLa4,7.1.La, 14/08/79. 

SERVIDOR 

OBJETIVO DA VIAGEM 

SOS/CMA 
8. 8. 75 


