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MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 
FUNAI 

4.a DELEGACIA REGIONAL CONFIDENCIAL 

    

Pf.012/79-4DR- CONFIDENCIAL 
	

Curitiba, 20 de Junho de 1.979 

Po: Delegado Regional /4DR 

Ao: Sr. Diretor do DEPARTAMENTO GERAL DE OPEPAÇ(TES 

Assunto: Documentação S/ PI Xapec6 (Enc) 

Pnêxo: Cópia C.Serv. no 026/79-4DR de 15.06.79 

Cópia C.Serv. n9 027/79-4DP de 20.06.79 

Xer6x Pdg 1177/4DP de 19.06.79 

Relatório do eervidor Luiz Alberto Bavaresco, 

dade naquele PI de 18.06.79. 

C,4-4-4.;• 

Senhor Diretor: 

Em complementação aos Radiogramas passados hoje 

s6hre a ocorrência havida, no PI XapecE, na tarde de ontem, estamos -

encaminhando a documentação citada errunêxo, Para conhecimento e anã- 

lise desse Departamento. 	 GQ 

FsclarecemosOle determinamos a abertura de sir 

dicãncia , ainda durante a reuni:. no PI mannueirinha, no dia 15 p.p. 

e que devido as denuncias formu 	as e assinadas nelo serv. Luiz Al - 

berto Bavaresco, oue ao escrevPlas e assina-las, assumiu toda respon 

sabilidade de seu ato ao contrãrio de seu próprio Chefe de Posto, OUP 

nunca relatou nor escrito, nenhuma ocorrência havida naquele PI, seja 

envolvendo indios ou servidores. 

Solicitamos ainda, especial atenção, nara o ex-

posto a folha n9 04 do relatório do citado servidor. 

	

Lembramos que as estas e outras denuncias 	são 

de conhecimento do EIC/Palmas, motivo determinante da abertura de - 

sindicância 	por esta Regional, quando fomos cientificados das mes - 

mas, pelo Tenente S/2 daquela Unidade, na reunião do PI. mannueirinha 

no dia 15.p.p. 

Atenciosamente, 

CONFIDENCIAL 	 FUNDAÇÃO 
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CONFIDENCIAI 

CGETENNIn JuivIco nt c26/ig 4/79 

ãalasaJo accionai da 4 :)oloczà.ela 1194oftal da 
FUNAI, no uno aao atribuir_Zoa que no contorono Doi.., to Interw 
no da MAI c elo [-.L.)0 o conoidoriadot 

a oziothnolo na coranidde b 	xnredl do 2  
.(dolO) ceciquo3 do Grupo tribo' Enincang, • que til fato ver orá. 
ando conflito° na corunidsdo; 

to a troca do aouoeBoo antro cativo'  corvidoroa 
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0. a rormaabneta do revoo= não autoMtWnn do am 
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• u. a rnontrada do ale= intr. wo na 8voa; 

aUJOLVEs 

lt)a. Doolcnar on corvIdorw :,ntônIo Vim ate, 0," 
dolpho Valontini anior o Imignaldo Valdorvo 'iodricuoe Veloeo # 
todo° Auxilicroo 2&nico i. . Indijonione roapoctivamonte, chofer+ 
doo TIO vtwouip, CrWIITA 	tela Mb a Trooldbncia do rrj, 
miro, oonatituiram una °orientar 	diancia COEI a cisa° doa 
sa tirar o coo aos 

a: ... a ronIonocbilidado !can ozietbncia do dolo+ 
eacilum na cocunidade 1:aincanj o rontatólocor a autoridade 
Orz portaito coordo coe a ./02.tadu da Conurrldado; 

tO 	*a !rotundidade ao o cacicluotTool Donincooe 
14r comotIdo oo doenandoo alontadoo : cio Chofo do rooto( 

4uni roí o tl:o do °molha utillando quo I 
rornitiu a =intenda do dolo enci.uoe num 34 Cormidackt; 

41) 	ouvir o tonar a torno ae deolarcuLlSoa do Ni 
fe o &aie eorvidorao dono, ao tocante 393 rireblomoo tancionoo 
iD oztutantoo antro oo moam% rrinciraitonto oor rollu:Bo ao Ma 
to do I. o Auzillar AdriniotratIvos avurando ao rozroancbilide•I 
doo caco ourtan tatos ou atoo rraticadon contra a Adninictrução 
do InirTn ou do iatrirbnio I d 	a prineiralmonto rx quo tonc 
venda do radoira tiro tIrb6 o arlicorBo doo rrxturcon cumealp0; 

ContiLluar, 

CONFI CIA 
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Curitiba, em 15 do Junho do 1.979. 
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CONF IDENC1 AL 
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e) . verificar a Iernad6ncia de ressoas estranhas 
ao qua'ro da Fui.:a morando no II. ou área indisena, relacione.-1  as 
o o motivo rola qual estão na área; 

II . a Comissão deverá arresontar ao final dos I 
trabalhos, rolatOrio pormenorizado com suàestOes de solução; 

III . o prazo rra exect4o da missão será de Cell 
(oito) dias; 

IV . a comissão deverá ficar alojada em derenden- 
eia do II.; 

V . esta ComunicaSo do Serviço entrará em visor 
a rtir do dia 19 próximo. 

VI Dê.ee,c401h e cumpra-c°. 
rÇ -  

• 



CONFIDENCIAL MINIS T ERIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 
A,A DELEGACIA REGIONAL 

•"1.-7 2f) 	06 	79 Em, 	/ COMUNICAÇÃO DE SERVIÇO N° 

Curitiba, 20 de Junho de 1979 

't.JNDAÇÂO NACIONÁNL DO INDIO 

A,J / 
JOSÉ CARLOS ALVES 
i•Nesado Regiona I - 4.,  IN 

376o-cr1 men/ 

O DELEGADO REGIONAL DA 4a  DELEGACIA REGIONAL 

DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO, no uso das atribuições que lhe confere 

o Regimento Interno do DGO, tendo em vista e considerando o atrito ocor  

rido na noite de 19.06.79 entro Comunidade Indígena e Chefe do P1. 

RESOLVE: 

1. Designar os servidores MIVIO BATISTINLLI, Engenhe& 

ro ik.grÔnorrlo e :;:manlo ANINcio DÁ COSTA, Sertanista, que juntamente com outros 

servidores designados pela Comunicaçao de Jerviço n9  026/4* D11/79 de 15.06.79 

al4m das determinaçoes contidas na Comuni &10 de :serviço citada, devegot 

neetabeleciarti. realidade entre os índios, ouvindo-. 

r e tomando as :ledidas ao seu,kiiance para o restabelicimento da ordem; 

- Contatos com lideranças Indígenas e servidores do I"; 

a fim restabelecer a ordem e atividades normais do PI; 

- Manter contatos com autoridades Crvia e Militares 

Federais e ,staduais, para oonsecuçao dos objetivos da lel asso, bem 00100 qual- 

quer outras informaçoes; 

- Informar diariamente via rádio pela manhã e a tarde, 

o desenvolvimento dos trabalhos. 

2. Esta C.j, entra em vigor a partir desta data. 

3. O prazo da miss~ao 4 indeterminado. 

4. 1)8-es ciência e curnrra-ee. 
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N.° /I 	;• 	DE1 

BAVARESCO APRESENTAR 

9 	06 	79 	PT SOL AP ESENTAR SERVIDOR 	LUIS 

7. 	• SERV *NO 	PI 	NONOA I 	inji 

JOS EH CARLOS ALVES 

DEL 	REG 4DR 

- OENCIAL.j 

Assinatura ou rubrica do expedidor 



RELATÓRIO CONFIDENCIAL 

Pat ( 4sk.e)trcL 

ZWFWCIAL.  

 

Sr. Delegado Regional - 40 DR. 

Tendo em vista constantes irregularidades neste Posto 

Indígena "rapecó", e como Servidor sinto-me na obrigação de alerta-lo, 

para que sejam tomadas medidas necessarias fim normalizar os trabalhos 

que envolvem este PI. 

As irregularidades são as seguintez:.- 

A serraria deste PI. doou para a comunidade indígena 

os Resíduos de Madeira (lixo), acontece que ate o presente momento es-

tes recursos vem sendo gastos pelo sr. Chefe PI., sem um devido plano / 

de aplicação e vendido sem uma Licitação (Tomada de preço). 

Para estocar o referido lixo, são necessarios dois ho-

mens, já que a serraria não fornece mão de obra para este serviço e os 

mesmos devem receber com recursos apurado desta venda, e assim foi feito 

o Sr. Chefe PI., colocou dois indios para efetuar estes serviços de 

tirada do lixo, e cada um deveria receber a importância de Cr. 1.53:-)O 

(Hum mil e quinhentos cruzeiros), os indios são João Maria Belino o 

dolfo Belino, só que nara a prestação de contas este servidor a 

do titilar, fez falhas de pagamento no valor de Cr. 1.700,00 

e setecentos cruzeiros), de dÁkee00. 	s e os mesmos deveriam assi.r ikVtÉe 

só que o Jao Maria Assinouç‘b Rodolfo, não assinou não sei porque molivo 

e o mesmo Sr. Chefe em minha presença assinou em seu lugar com o n):1: 

Rodolfo Belino, o que e facil verificar pelos seus traços de calir pia 

e na mesma fOlha referido Chefe mandou incluir o Indio Horaçio 

o mesmo deveria também assinar, só que não assinou pois o mesmo nunei. 

balhou neste serviço de lixo, quando era para mandar as prestações 

tas a esta Dr., solicitei ao mesmo que mandasse o indio Horacio assi;lwL.,/ 

e6 que ele não assinou e a referida, folha apareceu assinada não sei Ar 

quem, o mesmo chefe mandou que estáservidor assinasse no lugar do refe-

rido Indio, e com minha recusa, disse que iria ate a Granja láatão, co-o 

e chamada a invernada deste PI. e pegaria a assinatura do mesmo só que / 

.isto não aconteceu. 

Anteriormente o Capataz da referida Granja Latão, e2a 

idividuo de nome Marciano, que atualmente se encontra no Estado de Lato 

j-rosso, como se fosse intruso deste PI., o mesmo Capitaz como 

.-,`CONFIDENCIAL 
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— tava a saldo do Sr. Chefe PI., e na sua salda GOIWROBWALIgena foi 

constatado falta de animais com marca da FUNAI, sendo dois Bois de traba 

lhos já mansos para este serviço de lavouras e mais 4 (quatro) Equinos / 

que foram vendidos pelo antigo capataz, sendo que foi visto uma viatura 

aproximadamente oito horas da noite transportando referidos bois para a 

cidade de Xanxerá.  - SC., os Equinos conforme indios foram vendidos nas / 

proximidades desta Área Indígena, e Sr. Chefe não comunicou nada disto / 

não sei porque seria interessante verificar, já que o mesmo ao saberi, sem 

consultar DR„ procurou CPI. ChapecO, e fez proposta a mesma para fazer 

Permuta de Bovinos Machos por novilhas, e que recebeu autorização e assim 

procedeu referida permuta, más sem uma comissão de alienação que e de pra-

xe sempre existir numa transação como esta, não sei como esta o fichario 

semoventes pois o mesmo tem tudo a chave no escritório do PI., maioria dos 

animais trocados eram mansos para o trabalho, só que indios nunca puderam 

trabalhar com os mesmos e muitos tem pago a terceiros por estes trabalho, 

com bois, tem mais de uma centena de Equinos neste PI. todos fechados nas 

invernadas e Indios não podem sequer montar e muito menos trabalhar com 

estes animais que indios dizem pertencer ao DGPI e não para a Funai esta 

j a politdca aqui aplicada um verd twasurdo, pois tem muitas vacas 

que se poderia tirar leite, a6daStece que isto e proibido por indios uus 

o antigo Capataz Marciano tirava este leite e vendia a indios uma coisa 

que a eles pertence, a sua amasia india Maria Bandeira vez por outra tira 

leite dos animais e deixa apodrecer na cosinha do PI., não dando para in-

dios uma xicara sequer, ora num PI. como este que tem uma população nue-

rosa isto acontecer não é certo, pois indios vivem na mais completa falta 

de generos de primeira necessidades e para dar aos seus filhos, o leite 

tem de ser comprado ate mesmo em latas no comercio, no momento que intru-

so deixaram esta Area muita terra sobrou para indios trabalhar toda ela 

já preparada para o cultivo mecanizado ou com exação de bovinos ou equi -

nos, fazer uma permuta de bois de trabalho por novilhas isto não e negocio 

para índios já que os mesmos tem necessidade aos bois para trabalhar e No 

vilhas poderiam ser adqueridas com ponta de Pinheiros, ponta de madeira / 

de Lei, que devem atingir a cifra de milhões de cruzeiros e estão apodre-

cendo no mato, já que a CPI., aproveita muito pouco a madeira cortada. 

O Sr. Chefe procedeu a tomada de preços para vender 500 m3 

de Pontas de Pinheiro e a ganhadora foi a firma de Distrito de Xaxim - SC, 

de nome Graspe ou coisa assim, acontece que referida firma não poderia com 

prar referidas pontas pois a mesma não tem alvara do IBDF., para trabar:iar 

C0151-F1DENCIAL 
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com madeira de Pinho, portanto não pode ceder ao 	 Fiscais de P95]R r- 

compra, para que se efetue as devidas, prestações de contas a esta DR., 

Os recusrsos deveriam obdecer um plano de aplicação, já que recursos / 

pertencem a Comunidade Indígena, o que não aconteceu, já que aproxima-

damente 40,000,00 (Quarenta mil cruzeiros) das despesas que seriam lan 

çadas na Prestação das vendas do Timbj, entraram na de Ponta de Pinheiro 

na s quais entraram notas de gasolina que quando cheguei neste PI. esta-

vam fora do Sup. Fundos, devido datas, e foi tirado duas notas fiscais 

nestes valores das notas velhas e este servidor disse oa Sr. Chefe que 

o mesmo deveria guardar as Notas Fiscais, para caso necessitase provar 

o valor das duas notas de valor elevado o que foi feito, só que as mes 

notas entraram novamente nesta nova Prestação de Contas, portanto coma 

nidade está pagando duas vezes. 

Foi autorizado por Chefe PI., para que indios abate-

se arvores de Timbj, e os indios receberiam a importancia de Cr$. 25,00 

(Vinte e cinco cruzeiros), por metro quadrado, já pronto para carregar 

tendo inclusive comprado uma  Moto Serra que entregou ao indio Jose Ali-' 

pio, para que o mesmo abatesse referidas arvores e também incluindo lie 

cepos de Pinho, que até agora são vendidos para a firma Dall'Asta, de 

São Dbmingos SC., ao preço de aproximn.damente 100,00 (Cem cruzeiros) por 

metro quadrado, por ocasião da visita da Auditagem composta por Valdo e 

Edson de BSB., os mesmo, nstataram um valor acima de 80,000,00 (0Iten 

tamilcruze das de timbj, mas irolsOCOr 	 como esta tudo misturado es- 

• 
servidor (LuÂ e chefe PI., 	constatamos exestir somente 44,000,00 ( 

Quarenta e quatro mil cruzeiros) destas vendas, sendo que o Sr: Chefe an 

tes desta conferencia das notas fiscais do comprador e tomando o valor 

de referencia dos auditores apresentou a mim um total de mais de 84,000, 

00 (Oitenta e quatro mil cruzeiros) de despeaas sendo que só folha de pa 

gamento de mão de obra de abate das arvores atingiu a importância de 

55.000,00 (Cinquenta e cinco mil cruzeiros, se indios recebem 25,00 ( -

Vinte e cinco cruzeiros) por m2, quantos metros deveriam ser vendidos pa 

ra atingir valor tão alto de mão de obra?., fora ainda outras despesas 

que foram incluidas em ponteiras de pinheiro, depois de constatado só 

44,000,00 (Quarenta e quatro mil cruzeiros) de receita o mesmo mandou que 

este servidor abaixasse a folha de pagamento para esta importncia sendo 

que ficou zero mata zero e pronto. o resto dso recrusos proviniente des-

tas vendas ninguem sabe onde esta, o mesmo ainda deveria fazer urna Lici- 

tação (Tomada de preço), o que não foi feito nem tampouco ura plfIno 	/ 
contlmlin, 	TM" ^' •- 

'tFIDENCiA 
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TimbO, recentemente, sO que as Notas Fiscais ainda hão apareceram pois 

as mesmas deveriam entrar nesta prestação de contas recente., apesar 

de um radiograma transmitido pela Delegacia Regional, assinado pelo Sr. 

Delegado, paralisando estas vendas a mesma continuou normalmente, numa 

atitude que deixa muito a desejar, o mesmo ainda incluiu indios na folha de 

Pagamento que nunca estiveram Leste serviço, pois ate pessoa já falecida 

faz parte desta fc5Iha de Pagamento, esta f6lha de Pagamento deveria ser / 

assinada pelo Sr. Chefe eo Cacique Jose Domingos, já que o mesmo 4 que sa 

be das despesas digo vendas, acontece que prevendo que o indio Cacique / 

José Domingos não assinaria por ser ilegal e mentirosa a fOlha, mandou / 

que o Indio Modesto assinase no lugar do Cacique, já que Sr. .:11efe o ti-

nha colocado sem consultar Comunidade que esta revoltada com esta atitude 

pois o indio Modesto j empregado da Serraria e numca foi no mato para 

entrega desta mercadoria que e o Timbj, seria interessante que o Sr. Che 

fe abrisse ama conta Bancaria em no!te da Comunidade Indígena, pois isto 

j renda indígena portanto dos indios, e isto ate agora não foi feito, pois 

ninguem sabe quanto foi vendido nem quantos se arrecadou. 

Para se efetuar,pompras e vendas em nome da FUNAI, 4 neces- 
- 

rio se fazer uma Licitação (To 	de preço)., para aquisição de generos 

alimenticios para cantina esta toma 	preço, foi feita acontece que 

o Super mercado Baddoti, foi o ganhador da referida tomada, más o Sr. Che 

fe não goxstando já que tem atritos com aquele estabelicimento, atritos 

estes particulares, o Sr. chefe de posse da pro:Asta gaxakrixxx ganhado 

ra na ausencia deste servidor quando a serviço no PI. Guarita, fez nova 

proposta com o mesmo preço do estabelicimento Baddoti e deu ganho de 	- 

lhor proposta ao Stáper mercado Brasão, por ocasião da tomada de preço pa-

ra adquirir materiais para construção da escola com convanio FUDEAEC., o 

mesmo aconteceu só que o referido entregou ao estabelicimento Ferragem Co.  

meta as propostas dos outros concorrentes para que aquele estabelicimento 

efetuase nova tomada o que foi feito tendo colocado o melhor preço das ou 

tras firmas nos itens de melhor preço que seu anterior. 

O Sr. Delegado solicitou através radib a importncia que se 

ria necessario para contruçao escola, e este servidor juntamente Chefe PI. 

comunicou a 4g DR., que preços seriam julgados por itens tendo em vista ne 

nhuma firma ter por completo o material solicitado, rije todas juntas ti - 

nham e seria mais barato adquirindo desta maneira, sendo MIA  importncia 

elevada o outro gunhador Cometa de posse de impressos em brarin 

2NFIDENCU 
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CONFIDENCIAI: 
"Continuação Fl 04. 

- taçao, procedeu como quis, deixando a FUNAI, numa situação bem delica-

da perante outros orgãos Comercias da cidade ranxere caso venham saber / 

desta ocorrencia, pois quem solicita e a FUNAI, conforme cabeçalho do - 

impresso. 

Foi Solicitado pelo Cacique Jose Domingos, que a india menor Or 

fã de pai e mae de aproximadamente 13 anos de idade, Donalia, ficasse a 

serviço em sua residência e que o mesmo chefe a deixasse estudar já que 

a menor não tem ninguem por ela e e analfabeta, ate ai tudo bem acontece 

que em um fim de semana a amasia do Sr, Chefe viajou e ficou a menina, 

sozinha em sua companhia (Chefe), a menor solicitou que uma outra menina 

residente na serraria deste PI., filha do Sr. Augusto Leite, ficasse kiv. 

em sua companhia para ajudar nos serviços da casa, e lá pelas 12 digo 24 

horas o Chefe deste ?I. invadia seus aposentos e conforme menina a violen 

tou de maneira violenta e a outra menina conseguiu fugir $e escondendo em 

casas de amigos, hoje a menor donalia está grávida, revoltada, e sem min-

guem por ela, por ocasião da visita do Sr. Amancio e Dr. Batistelli, a este 

posto, a mesma estava pfesente e chq94:Jilüeria contar aos mesmos sendo 
r,(NP"' 

que não foi possivel já que tudo ficou parcialmente resolvido e não teve 

oportunidade de conversar com os dois, comunidade ficou indginada rás co 

mo temem o sr. Chefe nada ficou resolvido, já que Càciques desta area so 

fazem oque ele quer com exe"ç"ão do Cacique Jose Domingos que resolveu lhe 

dizer umás verdades e ai tudo se complicou, j sabido que ocorrências des- 

• 
ta natureza já aconteceu anteriormente com indias casadas e ate mesmo com 

a professora Maria Guisso, o mesmo a atacou e com sua recusa ele disse que 

ela não esperava isso e que ela ia ver uma  cisa e que ia perseguila, 	/ 

isso vem acontecendo, pois até de Puta foi chamada na presença de terceiros 

portanto seria interessante que a menor Donalia, recebesse um tratamento 

para que no futuro não fique desiquilibrada emocionalmente. 

Os Indiduos Moacir Caldato e Abilio Mendes, vivem fazendo fofo 

ca dentro desta area já que os mesmos estão a serviços do Chefe, e diversos 

atritos de funcionarios e chefe e oriundo das fofocas dos mesmos, o Moacir 

dorme ao lado do equipamento de Radio, e é um dos lideres dos intrusos que 

antes habitavam esta area Indígena, e no momento que todos estão retornando 

de Mato Grosso e residindo nas imediações deste PI „não e louvavel seu in 

gresso nesta area pois mesmos podem querer invadir novamente. 

Quando o Tec. Agrícola saiu de ferias o Sr. Chefe deixou referi 

do Individuo para dar ordens e2,  serv-es deste Posto o que r;lo foi vi:nt 
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bons olhos jáque os'  tra °ris tas são 	competentes no seu Una çNFIDENelAt  

trabalho e também de responsabilidades, más como sempre Sr, Chefe não 

acha isto pois vive xingando sem motivos o que os deixa aborrecidos, por 

ocasião da colheita de soja, o colhido foi transportado pelo mesmo Moacir 

emitim cnminhao nao sei de quem, sem se fazer acompanhar de nenhum servi 

dor da FUNAI, o que nao deixa de ser lamentável pois mesmo não reune con 

diçOes para tal, já que o transporte e ate Xanxere - SC., e como nao ti-

nha nenhum servidor junto da carga de soja a impureza e teor de umidade / 

foi um verdadeiro deus nos acuda, pois sé desconto atingiu aproximadamen-

te 290 sacos de GO trilos. 

Portanto Sr. Delegado, solicito de V. Sa., uma Audi 

tagem rigorosa para poder ser esclarecido o constante do presente Relata 

rio e alguma coisa a mais. 

Este Servidor se coloca a sua disposição, para pro-

var e esclarecer o aqui citaewWMENCIfsl 

Atenciosamente, 

• 
A •iliar Administrativo 
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