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Senhor Chefe, 

Vimos comunicar a Vossa Senhoria que, hoje 

por volta das 10.30 horas, os índios Xavantes praticamente invadi 

ram o meu gabinete, sob o pretesto de discutir os assuntos trata-

dos no processo FUNAI/BSB/1768/78, que trata da Prestação de Con 
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tas do ex-servidor CLAUDIO DOS SANTOS ROMERO, inclusive com a pre 

sença de reporteres. 

Após a saída da imprensa, o índio CIPRIANO, 

acobertado por todos os demais, arrebatou o supracitado processo e 

levou-o consigo, sendo acompanhado por todos os índios presentes. 

Releva notar que o ato de vandalismo prati 

cado não pode ser coibido, dado o elemento surpresa utilizado. 

Sem outro objetivo, aproveitamos a oportu-

nidade para solicitar, dessa Assessoria as providências, junto aos 

órgãos de segurança, para que seja recuperado o aludido processo. 

Ateriosamente, 

ILMO SR 

CHEFE DE ASSESSORIA DE 

SEGURANÇA E INFORMAÇÕES/FUNAI 
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MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - FUNAI 

MEMO NQ 0/9 /GAB/P Em, 20/03/79 

Do 	Pteaídente (neapondendo) 

Ao 	 A33e33ot Chefie da ASI/FUNA1 

A33 unto : kelatj,tío (encamínha). 

Em anexo, encamínho a eaaa A33e33otía 

de Segurança e Inotmaçõea pata a3 pkovídencíaa que 3e .4ízeAem nece3 

ajotíaa, kelatõtío de ocotnencíaa vetí“,cadaa nesta Fundação noa díaa 

19 e 20 do cottente mea. 

Atencíoaamente 

• 
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RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS DOS DIAS 19 e 20.03.79 

Tendo recebido, ontem, dia 19 de março, a incumben 

cia oficial de responder pelo expediente da Presidência desta Fun 

dação, consoante recomendações superiores, limitamo-nos a tentar 

manter a rotina administrativa do órgão, ate ulterior deliberação. 

Entretanto, como haviam diversos índios Xavantes 

que estavam pelos corredores desta Fundação, proferindo diversas 

ameaças, inclusive a de atear fogo em nossas dependências, resol 

vemos atender a todos, pacientemente, em seus reclamos e reinvidi 

cações. 

Ocorre, entretanto, que não só pela situação tran-

sitOria que atravessa este órgão e, ate mesmo por ter recebido re 

invidicações descabidas, nenhuma providencia foi tomada ontem,mas 

estavamos convictos de que os índios Xavantes não tentariam mais 

nenhuma ação agressiva, face ãs ponderações por nós feita para os 

mesmos. 

Releva notar que o índio MARIO JURUNA estava exi 

gindo um projeto para a sua aldeia, onde, entre outras coisas 

pleiteava a compra de um JEEP, marca Toiota. 

O que e certo, todavia, e que ao termino da jornada 
, 

de trabalho os animas pareciam acalmados, com os índios aceitando 

a possibilidade de aguardarem um pouco mais, mesmo porque, mostra 

01) 	mos aos mesmos que jeepes e tratores e outros equipamentos solici 

tados, não se compra do dia para a noite, pois a legislação assim 

não o permite. 

Esses índios foram para a Casa do Ceará", onde esta 

Fundação mantem, por força de Convênio, leitos necessários a abri 

gar índios em trãnsito por esta Capital. 

É bom lembrar, ainda, que nas diversas reuniões que 

mantivemos ficou acertado que os Xavantes que estavam aqui em Ora 

silia

5É)'' 

seriam transportados, em avião desta Fundação, para as suas 
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respectivas aldeias, o que começou a ser feito ontem mesmo, tendo 

sido transportados cerca de 15 (quinze) índios. 

Qual não foi a nossa surpresa quando logo no inicio 

do expediente de hoje, fomos informados de que estavam em 	nossa 

sala de trabalho, de 10 (dez) a 15 (quinze) índios, com a disposi 

ção de s6 saírem após uma nova conversa. 

Parece que na calada da noite, indivíduos interessa-

dos na conturbação da ordem e dentro da técnica ideológica muito 

conhecida, de quanto pior, melhor, teriam convencido a esses mes 

mos índios a continuarem em sua ação baderneira. 

Mais uma vez, usa-se o índio para encobrir propósitos 

outros. 

Aquiescemos em participar/de nova reunião e, com esse 

espirito, dirigimo-nos ã nossa sala. 

Em lã chegando, recebemos em tom de voz bastante al 

terado, a determinação do cacique ANICETO de -'Senta ar! - e em 

seguida continuou -''Voce tem dez minutos para assinar portaria man 

dando "Cláudio" voltar! 

Tudo isto foi assistido por repórteres da Rede Globo 

que atónitos foram praticamente empurrados para dentro da sala. 

Após longo diálogo, os caciques Aniceto e Mário Juru 

na pediram para que lhes fosse mostrada a prova da corrupção 	em 

que havia sido pilhado o ex-servidor CLAUDIO DOS SANTOS ROMERO,ra 

zão pela qual mandamos buscar o processo FUNAI/BSB/1768/78, que 

trata da comprovação de suprimento do mencionado senhor Cláudio 

dos Santos Romero, dentro da filosofia de que o diálogo ainda 

era a melhor solução, acreditando que após a verificação dos docu 

mentos, os animos seriam acalmados. 

Mostramos todas as provas solicitadas e mostramos , 

também, o relatório da inspeção feita pelo Departamento Geral de 

Administração, na Ajudãncia Autónoma de Barra do Garças, onde fo 

ram constadadas serias irregularidades do Chefe da Ajudãncia. 
/ 

Ate aí, reporteres e cinegrafistas da Rede Globo 

tudo assistiam. 



010 	tos ocorridos hoje pela manhã nesta Fundação, que estão a merecer 

ferido processo, bem como o relatório da Inspeção de Barra do Gar 
A 

ças, deixando as depend ências deste órgão, para local ignorado por 

nós, sem que tal fato pudesse ser evitado. 

AI estão, em rápidas pinceladas, os desagradáveis fa 
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Tão logo esses profissionais da imprensa se ausenta - 

ram do recinto, fomos praticamente arrancados da cadeira, demons - 

trando, esses índios, que iriam nos levar para outro local 	fora 

das dependências desta Fundação. 

Mais algumas ponderações e como tivesse havido discor 

dencia entre os próprios índios, quanto ao destino que me ia 	ser 

dado, ocasião em que se estabeleceu um verdadeiro tumulto entre os 

próprios índios, que discutiam em Xavante entre si, resolveram, os 

que ainda se mostravam irredutíveis, arrebatar de nossas mãos o re 

• 

uma reflexão mais seria, inclusive das autoridades responsável pe 

la Segurança Nacional, pois verifica-se, claramente que a ação de 

sencadeada pelos índios esta manhã, possui autores intelectuais que 

não estavam no recinto. 

Na pior das hipóteses, se deixarmos as conjecturas de 

tudo, forçoso ú reconhecer que fatos desta natureza não podem acon 

tecer em plena Capital da República, sob pena de subverter-se, 	to 

talmente, a ordem pública, o que seria o principio do fim. 

Sem sombra de dúvidas, a liberdade responsável não es 

tá sendo obedecida. 

Lamentamos, profundamente esses fatos, conscientes de 

que a nossa ação pacifista não pode, em momento algum, ser encara-

da como omissão, pois como já foi dito, os índios estão sendo usa 

dos, e segundo consta, há índios hospedados na residência do Padre 

Antonio Iasi Junior, que se encontrava no edifício, no momento em 

que se desencadeava a ação dos índios. 

Dentro desse quadro , qualquer repressão que tivesse 

como escopo a força ou mesmo o aparato policial, poderia desencade 

ar um verdadeiro conflito, de consequências imprevisíveis, haja vis 

to que esses mesmos Xavantes, prometem permanecer nesta Capital ate 

a designação dos novos diretores desta Fundação, e que se os esco- 
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lhidos não forem de seu agrado, estão dispostos a impedir a posse. 

É o relatório. 

Brasília, 2C)de março de 1979. 

da Presidencia da 
	

FUNAI 
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• 
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CONFIDENCIAL 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - FUNAI 

OF. n9 ,07/AS/DGA 	 Em, 12/03/19 

Do 	DiAetoA do Depattamento Getal de Admíní4tAação 
: 
'Ao 	Ptezídente da FUNAI 

A44unto : 4olícítação (1Saz) 

4.03 :9-1 

Senhora Ptezídente, Jsmarth 	cgratifo Oliveira 
Presideate da FUNAI 

Vímo4, pelo ptezente, 4olícítax a V. Exa. 

a competente autokização pata que po44amo4 conttatax o4 4envíço4 	de 

-vígíancía aramada, da4 12 a4 20 hoAa4, díatíamente, excluldo4 04 zaa 

doo e domíngo4, pana o Bloco "O" , ap. 304, da SQ.S. 215, local da no4 

za ne4ídencía, ate ulteAíot comunícação. 

Ta/ 4olícítação ze ptende ao dato de 	ez 

tatmoz Aecebendo íniimenaz ameaça4, tando pox cama, ciipía anexa, como 

atnave4 de te/eÃonemaz, que englobam, ínc/uzíve 04 no44o4 4amílíaxe4, 

pelo que zõ tetemoz txanquílídade necezzéinía pata 04 desempenho de no4 

zaz take tÇaz díututnaz ze autoAízada a pnezente zaícitação. 

In4otmamo4, outtozzím, que eztívemoz 	na 

Secxetaida de Segunamça Fitb/íca onde g0M04 cíentí“cadoz de qae aque- 

la SecAetaAía 40 oetece gatantía, como tequetída, a dítígente 	de 

dragão. 

Sem outAo objetívo,4ub4cAevemo-no4, 

Ate íozamente 

) 

Dítetox/DGA 

SM./ 

CONFIDENCIAL 
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(U) PRESIDENTE 'DA FUNAI 

Os Xavantes de S.ao Marcos fizeram uma reunião para que. _ 

não sejam afastados os AntropOlogos,Cle.udio,Gerson,Odenirlda FUNM.Os 

Xavantes pedem que eles fiquem ajudando os mios. 

O Cláudio não fica atoa.Mas fica rondando as terras dos Xavantes. 

Ele nunca tinha gastado o dinheiro,quando vinha ao Mato Grosso.Estão fazei 

do injustiças contra ele.0 Cláudio e sempre animado com os Xavantes para 

o progesso. 

É desejo dos Xavantes que o Cláudio continue trabalhando na FUNAI. 

Nao mandar para fora da sessão dele.Ele nunca fez desordem.É melhor que 

todos Cleudio,Gerson e Odenir não se-retirem da FUNAI.São Os homens de vez 

de que gostam de ajudar,apoiar os índios em seus problemas.08 índios poder 

. 

 

que .o Cláudio continue na FUNAI. 

Mas ao contrário 4 melhor que o SNR. G.al Ismatth oua a voz dos 
1 
4e  ,4_,,,,,•,,j )  

Xavantes,que querem as retiradas de Jose de Aguiar,Dr. Wal er,Jocimar, 

Dr. Joao,Paulo Cesar,Gettilio,nquilino,Helio Rocha,D.a Lálià,Ozilia,Porque 

estes são os verdadeiros Traidores secretos que não ficam trablálhando pez 

gostar dos indioslmas se trabalham para ganhar o dinheiro,Ganhar em nome 

dos índios. Os Xavantes peddm que estes sejam mandados embora,mas não o 

bom amigo Cláudiole de demais que trabalham para o bem dos inidos. 

E tambem não precisa voltar o G.al Denecridto a trabalhar na 

2VNAI.Ele não 4 bom para os indiospporque entrega as terras dos índios aos 
411, fazendeiros.Vendem as terras dos índios. 

Por isso pedimõs que estes homens sejam retirados da FUNAI, 

porque não querem participar do desenvolvimento da Nação Xávante.Eles 

atrapalham e interrompem os ert.x.)..-,W,:,,,,— 
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CONFIDENCIAL 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 

Me000-,A4/AS/DGA Em, 12/03/79 

Do : Dítetot do Departamento Geral de Admíní4ttação 

Ao : A3,6e4ot Chefie da ASI/FUNAI, 

Senhora A4sesot Che?e, 

Encamínho a V.Sa., pata a.6 ptovídencía4 

que 4e “zetem nece442i.tía4, cjpía xerox da canta do Indío JOSÉ RAD 

ZAHI XAVANTE HERC1, endereçada a eh-te Dítetot, que me 4oí entregue 

esta manhã, naus depencrèncía desta Fundação, pelo ,Ndío Luz Xavan-

te,de São Marcos. 

Outto44ím, levo ao conhecímento desfia A4 

4e44otía que eistou sendo ameaçado de monte através de tepetído3 te 
leÁonema4 an'ànímo4, neste cletímo 4ím de 4emana, caso venha a propor 

nova demí44ão de 6uncíonãtío da FUNAI, e que estou 4olícítando 	ao 

Senhora Pteídente da FUNAI autotízação ví4ando a contratação de ser 

víço4 de vígí/éincía armada, dais 12 a4 20 hota3, pata a mínha te3í - 

dencía. 

Ate ío4amente 

SM. / 

CONFIDENCIAL  

r.;AtOrr;i17_*.K.:1 • 
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MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 

007/79 

21.MAR.79 

ÍNDIOS XAVANTE EM BRASÍLIA - CLÁUDIO DOS SANTOS 
ROMERO 

ASI/FUNAI 

INFE 006-A/79-ASI/FUNAI 

DSI/MINTER 

DOCUMENTAÇÃO (03 FLS) 

a 

Para conhecimento dessa Divisão, encaminhamos, 

em anexo, cópia xerox de cartas recebidas pelo Sr. Diretor do De 

partamento Geral de Administração, JOSÉ DE AGUIAR, em 12.MAR.79, 

contendo ameças ã sua integridade física. 

- Em face dessas ameaças, e telefonemas anônimos, recebidos, in-

clusive estensivo a seus familiares, o Diretor do DGA, solicitou 

ao Exmo. Sr. Presidente da FUNAI, ã época, a contratação de guar 

411 	
das de segurança para sua residência, no que foi autorizado. 

- Referidos documentos são relacionados com a recente dispensa do 

Antropólogo CLÁUDIO DOS SANTOS ROMERO (Infão 017/79-ASI/FUNAI), 

dos Quadros desta Fundação, conforme pode ser notado através da 

carta enviada ao Presidente da FUNAI, pelo índio ANICETO TZUDZAWt- 

RÉ. 	 10'21 E OWNIQUF_R 	 UUE 0 	. 
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