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MINISTERIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 

1 - Introdução 

Cumprindo determinação da Portaria n9 639/P , 

de 13 de outubro de 1982 (1) desloquei-me ã Área Indígena 

Kayapó - PI Kikretum, em companhia da Assistente Social Ma-

ria Aparecida Reis Pinto e do Geólogo Ronaldo Guimarães do 

DNPM (2). Na are, juntou-se a equipe Nerci Caetano Ventura, 

Chefe do Posto Indígena local. O deslocamento ocorreu em ae 

ronave desta Fundação - MINUANO PT - FAP com o CMT Mauro. O 

Chefe de Equipe Móvel Cícero Cavalcante de Albuquerque não 

pode participar dos trabalhos por não ter voltado em tempo' 

de sua missa° em Unai. 

(1) Anexo 1 - Portaria n9 639/P, de 13 de outubro de 1982 

(2) Anexo 2 - Requisição do GeOlogo 

NOWPW,Milinfist+~:siniseareamerai.-~a, 4 1111111110- 
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MINISTÉRIO DO INTERIOR 
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2 - Situação 

Na Área Indígena Kayap6, região de influencia 

do PI Kikretum existem 3 (três) garimpos em franca ativida-

de e não apenas um como era informação corrente na FUNAI . 

Desde maio de 1982 (hã mais de meio ano, portanto...) a che 

fia do PI e a da 2a Delegacia Regional da FUNAI em Belem , 

sabem das atividades de garimpagem nas três localidades dis 

tintas mas todas localizadas dentro da Área Indígena (3) 

ou seja: 

a) Garimpo Jatobal (Cassiterita) 

b) Garimpo Kikretum (Ouro) 

c) Garimpo Nova Olinda (Ouro) 

(3) Informação a nos prestadas pelos "Gerentes" dos garim 

pos. 

MOO. 115 

   

    

.11111M•~6 



DAI ,(Iscs , C G £6 

05 
~STÉRK) DO NTERIOR 
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2.a - Garimpo Jatobal 

O Garimpo Jatobal, de cassiterita, está 	sendo 

movimentado pela Mineração Jose Alves - ex-GREMAX ( Grupo 

José Alves - rede de supermercados A16 Brasil). O 	nosso 

deslocamento a área se deu no CESSNA de Prefixo PT - CFW , 

pilotado por João Aparecido Pesconi (21.10.82), fazendo par 
- 

te da equipe o Sr. Zelimir Juan Gregurincic - sócio-geren- 

te da mineradora e o Coronel Pombo. 

A pista de pouso possui 400m operáveis e 	esta 

situada a 20 minutos de Tucumã - CESSNA 206. Ao lado da pis 

talexistem 2 armazéns, 1 refeitório, 1 pensão, 1 açougue , 

currais de burros e dependências dos funcionários (4). 	O 

avião supra citado faz, em media, de 2 - 3 vOos por dia 3 

trazendo generos alimentícios e levando cassiterita. O con 

sumo semanal e de aproximadamente 2 toneladas de 	generos 

alimentícios provenientes de Tucumã. Só de carne são consu 

midos 320 Kg/semana, sendo que o avião traz 160 Kg nas cpHr 

tas e sábados. 

Existem na área de influencia do Garimpo Jato - 

bal, três frentes de trabalho onde atuam 164 garimpeiros ( 

5) que utilizam em seus trabalhos 54 Moto-Bombas (40 unida 

des BRANCO 3" e 14 MONTGOMERY 3 1/2"), consumindo semanal-

mente 400 Lts de Gasolina e produzindo 15 toneladas de cas 

siterita ao mes. 

Toda madeira necessária ao empreendimento é re-

tirada da própria Área Indígena por meio de moto-serras,(6) 

(4) Anexo 3; Fotos fls. 30 - 31 

(5) Anexo 6 - Relação nominal dos garimpeiros e respectivo 

lugar de origem. Fls. 55 - 59 

(6) Anexo 3; Fotos fls. 32 
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MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 

os acompamentos dos garimpeiros são TAPIRIS (7) e as Moto-

-bombas utilizadas (8) são financiadas aos garimpeiros pe- 

la empresa que compra o produto final ao preço de Cr$ 	 

850,00/Kg, sendo que aos garimpeiros que possuem financia- 

mento são pagos a Cr$ 800,00/Kg. Toda produção e 	escoada 

ate a localidade de Tucumã (avião cobra Cr$ 100,00/Kg) 	e 

de lã segue a São Paulo por via rodoviãria com um frete de 

Cr$ 40,00/Kg. 

Em frete (3.5 Milhões) e alimentação (3.5 	Mi- 

lhões) a empresa movimenta aproximadamente 7 Milhões 	de 

Cruzeiros por mês e pagou, ate a presente data, um 	total 
)2" 

de Cr$ 1.258.653,00 de comiçao .( 10%) aos índios (9). Se- 

gundo o Coronel Pombo, este dinheiro ainda não foi aplica-

qo, estando guardado em sua casa. Na frente de garimpo Ja 

tobal permanecem sempre dois guerreiros do Pombo que 	são 

revesados de 15 x 15 dias 

(7) Anexo 3; Fotos fls. 33 - 

111111 	
(8) Anexo 3; Fotos fls. 37 

(9) Anexo 7; Fotos fls. 60 	 Recibos da GREMAX 	que 

111111 	
o Chefe do Posto Indígena Kikretum assina. 

111111 
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MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 

2.b - Garimpo Kikretum 

O Garimpo Kikretum, de ouro, esta sendo explora 

do pela STANNUN - Empreendimento Minerais Ltda. Ex-Garimpo 

Rio Branco, Ex-Bateia, o Garimpo Kikretum esta em ativida- 

des

-  

continuas hã 2 anos e está localizado na Serra da Se 

ringa, contado com uma pista de pouso de 400 m, precária 

a 15 minutos de vOo de Tucumã com um avião MINUANO, 	rumo 

1809 (10). 

Conta com aproximadamente 120 garimpeiros 	que 

são abastecidos por uma cantina mantida pelo "Gaúcho" 	e 

cujos preços são .200% acima dos de Tucumã. O responsável 

da empresa na área e o Sr. Clemente Cipriano que não 	nos 

quis prestar informações de modo que tivemos que apelar ao 

Sr. Valfredo Eduardo PURIM que nos acompanhou nos dois ga-

rimpos explorados pela STANNUN. O mesmo está aguardando a 

"instalação das máquinas" e como não permenece longo tempo 

na área, poucas informações nos pode dar. De inicio consta 

tamos a existência de grande número de mulheres na área de 

influencia do garimpo. Praticamente todo "tocador de tur -

ma" trMxe sua "esposa" que prepara as refeições para os ga 

rimpeiros, e Erezita Oliveira dos Santos, 19 anos, residen 

te na GURITA em Tucumã, teve que ser imediatamente retira 

do da área a fim de evitar problemas maiores (11). 
- 

Os garimpeiros residem em provisorios tapiris 

cobertos de plástico, abrindo pranchetas de metragem varia 

da (12) e o tocador de turma que possui melhores recursos 

põe ã disposição de seus comandados pequenas moto-bombas 

(13). 

(10) Anexo 4; 	Fotos 	fls. 39 

(11) Anexo 4; 	Foto fls. 40 

(12) Anexo 4; 	Fotos fls. 41 - 	42 

(13) Anexo 4 	Fotos fls. 43 

, 

OS 
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Na grota do Jaci.1 mantivemos contato com o garim 

peiro João Carvalho que esta hã 4 anos atuando na area e 

que trabalhou para o "Bateia". Afirmou que foi o Batia 

que descobriu e abriu o garimpo, construindo inclusive 	a 

pista de pouso dentro da Área Indígena. Perguntei ao João 

como Batia tinha aberto a pista, explorado o garimpo com 

mais de 80 homens dentro da Área Indígena sem ser desco - 

berto e retirado do local, e como resposta ele disse: " =0 

Batia deu 1 VW zero Km aos funcionãrios da FUNAI em Be-

• Jose Miranda, e "tocador de turma" e conta com 

6 homens. Estã hã dez meses na ãrea e jã conseguiu comprar 

4 moto-bombas, e disse ter um bom dinheiro no Banco apesar 
s. 

do baixo preço pago pelo ouro (Cr$ 3.000,00/gr.) e dos al- 

tos custos dos generos alimentícios na Cantina. 	Afirmou 

que depois da entrada da "Firma" (refere-se a STANNUN) as 

coisas tinham piorado muito e que todos os garimpeiros es-

tavam insatisfeitos devido a grande exploração a que esta-

vam submetidos. Antes só eram explorados pelo Sr. Elias Me 

nescal - Chefe de Posto da FUNAI que recolhia a porcenta - 

gem - em ouro - para os índios (14) e que agora eram dupla 

mente explorados: Primeiro na venda do ouro, onde estari-

am perdendo mil cruzeiros por grama (Cantina = Cr$ 3.000, 

00/gr; Tucumã = Cr$ 4.000,00/gr) e em segundo lugar, 	na 

compra dos generos alimentícios que eram cerca de 200% mais 

caros. 

Afirmou ainda Jose Miranda que na venda do ou-

ro, a "Firma" descontava 10% em ouro - porcentagem dos ín-

dios, mas que duvidava que esta quantia chegasse ate suas 

mios. 

(14) Informações prestadas polo "Tocador de Turma" José Mi 

randa no dia 22.10.82, ãs 15 horas, perante seis tes-

temunhas, na grota do Jacii - 29 colocação, garimpo Ki 

kretum. 

MOD. 115 
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Realmente, no Garimpo Kikretum como também no 

Nova Olinda - como veremos adiante - a STANNUN 	implantou 

um trabalho sever':) , senão vejamos algumas das suas 	nor- 

mas: 

a) todo garimpeiro que chega precisa pagar sua 

propria passagem; 
- 

b) o garimpeiro não pode - sob hipótese alguma 

- trazer mais de 20 Kg; 

c) todos generos alimentícios precisam ser com- 

prados na 

d) todo ouro 

tina; 

e) a empresa 

área; 

Cantina; 

extraído precisa ser vendido na Can 

não possui médico ou enfermeiro nci 

f) a empresa se utiliza 

manecem 2 guerreiros  

dos índios (sempre per- 

fortemente armados 	na 

Cantina) para fins policiais; fazendo incur-

sões nas grotas revistando as bagagens e ame 

açando dar "surras" caso um garimpeiro tente 

vender ouro diretamente ji Caixa Fronomica Fe 

deral (15). 

Os garimpeiros estão desenvolvendo mas ativida 

des nas grotas mais razas (16), o ouro e grosso e e consen 
5 
,,;o geral que a "grota rica" ainda não foi descoberta. 

(15) Informações colhidas com 

Jacli, Garimpo Kikretum. 

(16) Anexo 4; Fotos fls.42 

■ 

os garimpeiros da Grota 	do 

MOD. 115 
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2.c - Garimpo Nova Olinda 

O Garimpo Nova Olinda, de ouro, e explorado pe-

la STANNUN - Empreendimentos Minerais Ltda. Ex-Filomena , 

possui uma pista de pouso com 500 m - regular, e de Tucumã 

esta rumo 1609 com 12 minutos de v(50 - MINUANO C17). Pos - 

sura o nome de Filomena pois fora um Senhor deste nome 	o 

descobridor do Garimpo e o construtor da pista de pouso 3 

que lã permaneceu trabalhando com muitos garimpeiros - em 

plena Area Indígena - sem ser molestado por dois anos. 

Hoje, Filomena e candidato a Prefeito pelo PDS 

em São Felix do Xingu. O garimpo estã a 7 horas de caminha 
.A da do garimpo Kikretum e conta com 180 homens atuando. 	A 

Cantina (18) 5 mantida pelo "Gaúcho" e seu encarregado na 

area e Francisco Carino Vieira que num so dia (26.10.82 ) 

realizou vendas de gêneros alimentícios no valor de Cr$ .. 

128.550,00. 

O Senhor Francisco informou que tinha vendido , 

pouco devido a chuva torrencial que tinha caldo na 	parte 

da tarde e que normalmente encerrava caixa em torno 	de 

180 a 200.000 cruzeiros. Afirmou ainda que o movimento men 

sal permanecia em torno dos Cr$ 5.000.000,00 (cinco 	mi- 

1118es de cruzeiros). Os preços são os mesmos da Cantina de 

Kikretum, ou seja, até 200% acima dos preços da praça 	de 

Tucumã. 

A Cantina comprou, em quatro dias, 216 gramas 

de ouro ao preço de Cr$ 3.000,00/g (1(3). A informação que 

nos foi dada 5 de que poucos garimpeiros estavam vendendo 

ouro; todos estariam segurando o produto para ser vendido 

(17) Anexo 5; Fotos fls. 45 

(1E) Anexo 5; Foto fls. 46 

(19) Dia 25.10.82 - Anexo 5 Foto fls. 46 

/COO. 1 
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dias antes da "salda" para as eleições. Vale salientar que no 

dia 21.10.82 foram encontradas duas PEPITAS; uma de 900 gra -

mas e a outra com 1.222 gramas (20) 

Como se pode notar, se torna difícil saber 	com 

exatidão a quantidade de ouro produzida por dia - dificuldade 

esta que aumenta quando se entra em contato com o pessoal da 

Stannun, que simplesmente sonegam toda e qualquer informação. 

Segundo os garimpeiros que foram por nos consultados, o garim 

po de Nova Olinda e o mais produtivo e estaria produzindo 

mais de 3 Kg/mes e o de Kikretum estaria por volta de 2Kg/mes, 

isto não se incluindo as pepitas. Quando o garimpeiro vende o 

ouro são-lhe descontados 10% como "RENDA DO ÍNDIO" e em troca 

recebe um pedaço de papel onde consta seu nome, a data, uma as 

sinatura ilegível com as palavras "Pagou Renda Índio"(21). Na 

papeleta, que para o garimpeiro e um RECIBO e que e guardado 

com todo carinho e segurança por todos, não consta o total de 

ouro vendido, não se sabendo o quanto foi pago de renda. 

As "Autorizações" não concedidas pelo "Gaúcho" e 

a empresa não possui fichãrio ou outro meio de se manter um 

efetivo e atualizado controle sobre os garimpeiros em Área In 

dígena (22). 

Enquanto a Stannun atua desorganizadamente e só 

explora os garimpeiros, estes trabalham bem, possuem um traba 

lho limpo e organizado como bem demonstram às pranchetas dos 

anexos (23). 

(20) Anexo 8 - CO-pia dos dados constantes 

pepita de 1.222,70 gramas 

nio Nascimento. 	Fls. 	61. 

na Nota Fiscal 	da 

encontrada por Auto 

(21) Anexo 9 - Exemplos de recibos "Renda do 	Índio". 	Fls. 	62 

(22) Anexo 10 - Exemplo de "Autorizações" concedidas. 	Fls. 	63 

(23) Anexo 5 - Abertura de Pranchetas no Garimpo Nova Olinda. 

Fls. 	47. 

MOO. 115 
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Para chegar ao leito do rio, constroem grandes ' 

barragens (24) desviam rios e igarapés (25) fazendo com que 

as aguas percorram novos leitos (26). 

No trabalho de abertura de pranchetas ou no des-

vio de um rio ou igarapé, o que estiver na frente tomba 	e 

deste modo milhares de árvores já foram derrubadas incluindo 

-se nelas, enormes e centenárias castanheiras (27). Centenas 

de hectares -Lambem já estão irreversivelmente perdidos, pois 

onde passa o garimpeiro nada mais cresce. 

A destruição da bacia hidrográfica do Rio Branco 

e certa, pois todos os pequenos igarapés e nascentes são ' 

afetados pela forma de exploração do ouro de aluvião. O cur-

so d'água e desviado com o objetivo de lavar o cascalho tira 

do dos barrancos e, principalmente, para ter acesso ao que 

se encontra no leito do iguarape. Todas as nascentes do Rio' 

Branco estão poluídas, poluindo assim, também o Branco. 

Sou de parecer que a minguada "renda" que a comu 

nidade está recebendo, não paga nem a simples terra que 	já 

foi destruída. 

(24) Anexo 5 	- Fotos fls. 48 

(25) Anexo 5 	- Fotos fls. 49 

(26) Anexo 5 - Fotos fls. 50 

(27) Anexo 5 - Fotos fls. 51 
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MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - FUNAI 

- Comunidade Indígena Kikretum: 

- A Comunidade Indígena Kayap6, do Posto Indígena 

Kikretum e • composta de 183 membros, dos quais 98 são homens e 

85 mulheres. Ressaltamos que 103 índios encontram-se na faixa 

etária de 0-15 anos demonstrando pois bastante accessibilida 
de ao domínio de sua liderança. 

- A comunidade em geral demonstra grande satisfa-

ção pelas atividades de garimpagem na região, sobretudo com ' 

	

os benefícios que vem gozando a comunidade após o inicio 	de 

tais atividades. Tais benefícios, são avaliados por ela, como: 

.1 

	

	Atendimento imediato a índios doentes através 	da 

aeronave das Firmas, que fazem o encaminhamento dos 

doentes para a cidade de Tucumã ou outras, se hou-

ver necessidade. 

Farta compra e entrega de gêneros alimentícios pe-

la Firma, para a manutenção da comunidade. 

Dinheiro em mãos do Líder da Comunidade para aten-

dimentos de urgência. 

- Não hã penetração de garimpeiros na aldeia; 	o 

contacto e • feito entre os homens, através do Cacique "Pombo"e 

índios que permanecem no garimpo para fins de fiscalização. O 

avião que presta 

indígena, quando 

al combinado. 

- Em 

esta havendo uma 

gricultura. 

serviço ao garimpo desloca-se para o Posto ' 

solicitado ou na data do acerto do percentu- 

função das atividades do garimpo na região 

quebra de incentivo para os trabalhos da a 

- Observa-se um certo comodismo dos índios para a 

aprendizagem das atividades de garimpo. 

- Observa-se uma mã aplicação da verba recebida 

das atividades de garimpo assim como uma ma distribuição 	da 

mesma. 

■ 
MOD. 115 
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tAWIS rÉRio DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO NEMO - FUNAI 

- Não há-  instalações para funcionamento da escola, 

o que vem causando uma curta duração na permanência dos profes 

sores, e em consequência grande insatisfação sobretudo das mu-

lheres que tem filhos em idade escolar. 

- Não hã Atendente de Enfermagem no Posto Indígena; 

o atendimento e feito pelo Chefe do P.I com a colaboração do ' 

índio Pedro Kayapó que demonstra grande aptidão para o traba 

lho, devendo ser aproveitado quando houver Curso de Monitor de 

Saúde. 

66 
1 7 

MOO. 115 

1 

■ 

• 

1 



FAIXA 	ETÁRIA SEXO TOTAL 

M F 

O 	a05 anos 32 29 61 

06 a 10 anos 14 12 26 

11 a 15 anos 11 05 16 

16 a 20 anos 06 06 12 

21 a 25 anos 06 07 13 

26 a  30 anos 05 07 12 

31 a 35 anos 
r 

01 04 05 

36 a 40 anos 04 04 08 

41 a 45 anos 05 03 08 

46 a 50 anos 06 01 07 

51 a 55 anos 02 04 06 

56 a 60 anos 01 - 01 

Acima de 60 anos 05 03 08 

TOTAL 98 85 183 

tf Ma& 	bliNIT54-5.444..+CTIIIIII 	1.-M7540117.1iwir 
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4 - População Indígena Kikretum - 1982 
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1 
5 - Quadro Demonstrativo Nascimentos/Óbitos - 1982 

Nascimentos - 1982 

NOME/CRIANÇA PAI/MÃE DATA/NASC SEXO 

Angmee 
Niti 

IredjOmeiti 
07/06 Masc. 

Ukepront 
NgoymOre 

Ngorekupe 
09/06 Fem. 

Irekr6 
Bebayti 

Kokodjan 
20/03 Fem. 

Bekoàdjáre 
Ute-re 

Kokokaben 
15/03 Masc. 

Bepron 
Piudj6 

Bekwoiruti 20/06 Masc. 

RigdjOre ou Takaipoy 
MroOre 

Irepr6 
08/04 Masc. 

Mr6prinre 
Bepkuy 

Mati 
15/05 Masc. 

Nhokonh6 
Kranbenti 

Ire6 
14/08 Fem. 

Poinkre 
Pitu 

Bekwoynho 
07/09 Fem. 

Bekwaykai 
Ngrei6 

Mr6yre 
22/10 Fem 

Óbitos - 1982  

Kapote - 07/04 - São Felix do Xingu - Malária Falciparum e Pneu- 
monia. 

Maipr57 - 25/10 - Na aldeia - doença de origem espirita seg. creu 
ça religiosa. 

MOO. 115 
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MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - FUNAI 

6 - Considerações Gerais. 

Duas empresas mineradoras atuam na Area Indígena 

Kayap6: GREMAX (Garimpo Jatobal - Cassiterita) e STANNUN - Em 

preendimentos Minerais Ltda, 

po Nova Olinda- ouro). Ambas 

(Garimpo Kikretum- ouro e Garim 

estão em situação irregular 	e 

    

são invasoras da Área Indígena, não possuindo amparo legal ' 

algum para continuação de suas atividades, senão sejamos: 

Os registros desta Fundação demonstram que a em- 

presa Stannun 

1980, através 

realização de 

- Empreendimentos Minerais Ltda deu entrada em 

de requerimento, de pedido de anuencia para a 

pesquisa mineral no lugar denominado Serra da 

Seringa, município de São Felix do Xingu/PA, objeto 	dos 

ALVARÁS. 3623, 3731 e 3834, cuja análise técnica demonstrou ' 

estarem as áreas dos respectivos Alvarás, originalmente con-

cedidos ã Empresa ESPENG - Minérios e Metais Ltda, parcial -

mente incidentes em Terras Indígenas Kayap6. 

Em 15 de janeiro de 1981, foi assinada pelos 

Exmos. Ministros de Estado do Interior e das Minas e Energia, 

a Portaria Interministerial n9006 que restringe ãs EMPRESAS 

ESTATAIS FEDERAIS a autorização para pesquisas e concessões' 

de lavras minerais em terras indígenas, desde que o órgão com 

petente venha a considerar a substância mineral como sendo ' 

estratégia ã segurança e ao desenvolvimento nacionais. 

O Oficio n9497/PRES, de 15 de Dezembro de 1981 	

/ reza que "não existe, nos arquivos desta Fundação, qualquer 

autorização fornecida ã Stannun, ou ã sua antecessora ESPENG, 

para ingresso nas Terras Indígenas. 

A simples outorga de ALVARÁ, pelo DNPM, não im-

pae'obrigatoriamente, pela FUNAI, em autorizar o ingresso de 

estranhos em terras indígenas. 

Se a empresa ingressou nas terras indígenas, 	e 

ali instalou equipamentos, o fez correndo riscos, sob sua ex 

clusiva responsabilidade, que não pode, agora, ser transferi 

da a esta Fundação, ã conta da política do fato consumado". 

MOO. 118 

Mim(  g 2.3 1Q 
20 



• 

1 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - FUNAI 

DAI( 199( Çl'Ia164' 

21 

Quanto ã GREMAX, nada consta nos arquivos desta Fundação, con 

cluindo, pois, que a GREMAX e a STANNUN INGRESSARAM NAS TER -  

RAS INDÍGENAS, VIOLANDO TODA A LEGISLAÇÃO EXISTENTE, QUE REGU  

LA A MATÉRIA.  

Alem da situação irregular, as duas empresas es -

tão causando um grande mal ã sociedade Kayap6 pois não estão 

ajudando a preparar o índio para uma lenta mas gradual inte - 

gração ã Sociedade Nacional; ao contrário, estão marginalizan 

do-o, fazendo dele um ocioso improdutivo. 

Tendo a considerar ainda que: 

- as empresas utilizam garimpeiros despreparados 

para o contato com índios, em geral seu nível ' 

cultural e muito baixo e não recebem nenhuma o-

rientação; 
.1 

	

	
- as empresas não oferecem assistência medica-o - 

dontolOgica; não existe um controle sobre vaci-

nação; 

- existe prostituição na área; 

- as empresas utilizam os índios para funções po-

liciais, desestruturando a sociedade Kayap6; 

- a "renda" paga pelas empresas ao índio (segundo 

o Coronel Pombo, Cr$ 2.500.000,00 ate 25.10.82) 

não compensa a grande destruição de parte 	da 

area indígena; 

- existe uma grande poluição dos igarapés e rios 

da região, destruição da reserva florestal, afu 

gentando a caça, obrigando os índios a modifica 

rem por completo os seus hábitos; 

- enfim, as empresas estão transformando o índio 

num ocioso que fica esperando tudo dela, não o 

capacitando ao exercício duma profissão. 

MOD. 115 



DM ( 	(7--3  66 
22 

MINISTÉRIO 00 INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - FUNAI 

7 - Conclusão - Recomendações: 

ti 
■ 

a) A FUNAI precisa tomar as medidas cabíveis junto ao DNPM 

objetivando as providencias de cancelamento dos Alvarás 

concedidos ã Empresa STANNUN - Empreendimentos Minerais 

Ltda., incidentes sobre Área Indígena; 

b) A FUNAI deverá tomar as medidas cabíveis para a retirada 9  

física das empresas GREMAX e STANNUN da Área Indígena Kaya 

pó e estabelecer uma indenização a ser paga pelos estragos 

causados. A FUNAI precisa tomar a direção do empreendimen-

to e ir preparando o índio para que no futuro ele mesmo 

possa tomar conta de todos os garimpos. 

c) A FUNAI precisa criar, urgentemente, uma Assessoria, Divi-

são... para a "MINERAÇÃO EM ÁREAS INDÍGENAS". Caso a FUNAI 

não se agilizar e tomar a iniciativa, muitas Áreas Indíge-

nas serão invadidas e estarão irreversivelmente perdidas, 

d) Que a FUNAI atenda aos pedidos feitos pela Comunidade Indí 

gena Kayap6 do Kikretum: 

1) Conceda condições de estudo para: 

- PEDRO KAKCI KAYAM(Curso de Enfermagem) 

- KORIDIATI KAYAK(Curso de Enfermagem) 

- BETI KAYAPÓ(Curso de Enfermagem) 

2) UU Senhor Presidente determinar a data em que vai se en 

contrar com o Coronel POMBO e Comunidade de Kikretum. 

3) Coloque um avião ã disposição para que integrantes 	da 

Comunidade Indígena Kikretum possam visitar seus paren-

tes no KRETIRE e buscar sementes de piqui; (Pombo "e tio 

de Romni) 

4) Envie um avião "Búfalo" com um TRATOR para ampliara Pis 

ta de Pouso e leve o arroz que já está estocado e aguar 

dando ser vendido (Segundo os índios, isto teria sido 

prometido pelo Sr. Presidente). 

MOO. 115 
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5) Para a ampliação da Pista de Pouso se torna necessãrio 

também, a aquisição das ferramentas constantes na rela-

ção ANEXO 11 - fls 5U, 

111 	retransmitisse ao Sr. Presidente de que "Não querem mais tra- 

Os índios também fizeram veementes pedidos para que eu 

tar nada com Belém". 

a 

A consideração superior. 

111 

111 

111 

111 

1 
1 

1 

1 

Brasília-DF, Q ç)  de novembro de 1982. 

CÉLIOOR T 

ANTROPft GO "B" 

Mod. 126 - 210x297 



RIA APARECIDA REIS PINTO - Assistente Social "C", NERCI CACTA 

NO VENTURA - Chefe do Posto Indiena Kriktum (2ii DR), 	para 

realizarem, sob a presidência do primeiro, uma coleta de 	da 

dos (diagnóstico) junto a Comunidade indlena KAYAK5 (ALDEIA 

Do POMBO). 

II - Colocar ã disposição da Equipe, o avião MI 

NUANO Prefixo PT - FAQ. 

111 - Conceder o prazo de 15 (quinze) dias para 

a realização do levantamento. 

IV - Determinar que a 2,.1  Delegacia Regional 	, 

assim como a Ajudància de Marabã forneça todo o apoio logIsti 

co que se fizer necessãrio para a realizac;ão do levantamento 

requerido por esta Presidj,ncHa. 

1 -- 	
. 

 
[AUL) !.10PEIRA LEAL 

1'1-:1SIDENTF 

i" C- Is 2 ,4   

ANEXO 1 

   

l'ANSTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO 

-FUNAI- 

   

PORTARIA N.° 	 

  

outubro  de 1982  

      

■ 
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO, no uso 

dos otrjàuições que lhe conferem os Estatutos, 

■ 
RESOLVE: 

] - Designar CCLIO HORST - Antrop6logo "B" 

CÏCERO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE - nefe de Equipe Móvel, MA 
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MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO iNDIO - F UNA I 
Gabinete do Presidente 

ANEXO 2 

   

OFICIO N9 	. /DGO/PRES 

Presidente da FUNAI 

Sr. Diretor da Divisão de Fomento da Produçao Mineral 

Solicitação (Faz) 

Senhor Diretor, 

Solicito os bons ofícios de V.Sa. no sentido de 

estudar a possibilidade de colocar ã disposição desta FUNDAÇÃO, o 

GerSlogO i(II) LUIZ RONALDO GUIMARÃES (Projeto Estudo de 	Garimpos 

Rrasileiros) e um Têcnico em Mintração, a fim de que pcssar: 	se 

integrar ã equipe da FUNAI que realizará um diagnóstico da 	área 

de influência do Posto Indígena Kriketum. 

Informo a V.Sa. que a FUNAI fornecerá transpor 

te e todo o apoio logístico na área, sendo que a duração da 	mis 

são esta prevista em 15 (quinze) dias, ã partir de 18.10.82. 

Agradecendo a colaboração que o DEPARTAMENTO NA 

CIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL tem prestado ãs solicitações deste 6r 

gão, aproveito o ensejo para apresentar a V.Sa. protestos de ele-

sada estima e consideração. 

PAULO MOREIRA LEAL 

PFd:SIDENTE 

Ilmo. Sr. 

Dr. MANOEL DA REDENÇÃO E SILVA 

M.D. Diretor da Divisão de Fomento da Irodução Mineral 

S A N - I, Bloco "Br 

BRASILU - DF. 

CH/bje. 
r," 
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1 

1 

FOTOS: GARIMPO JATOBAL 

CASSITERITA 

sa 42q ea.;-1 6c 

1 

3 
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•bAl9pck,e r)S 1 GG 
Garimpo de ouro em Área Indígena KAYAPO, grotas - afluentes margem 

esquerda Rio Branco. 
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Portaria N9 639/P, de 13 de outubro de 1982 

Aldeia KIKRETUM - (POMBO + 2ARIMPO TTANNUM) 

-- ":-,Pada da 	 rndios passaram a limpar as cabeceiras da 

e Pouso. Ela 	 será aumentada para.  1.000m. 



66 	29 

Pista Garimpo 
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Pista de Pouso 

Armazém 

DALT' 	1  
LASSITERITA 30 



talmAuGGIN,L.r.4  

DA1,1;q1  
CASSITERITA 

RESTAURANTE 
	 ARMAZÉM 

Toda cassiterita lavaJa nas grotas (£ 2-5 Km) E-; transportada 

ate a PISTA por meio de burros. 
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DA 1 çc e:514:# 

lei 
di 

lei 

lie 
■ 

■ 

Todas tabuas, pranchoes, rijas, 

trução de caixas para a lavagem 

duzidas na própria Área Indígena 

etc necessãrias ã cons- 

da cassiterita são pro- 

com madeira do local. 



CASSITF.PITA 33 
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CASSITERITA 	35 

941 
	 0Aul,P.AGG 

Desvio de rios e igarapés 



CASSITERITA 
	

36 

-91Q1(19 I 314 gb 

Desvios de rios e igarapés 



CASSITERITA 	37 
-D4W$9 NP.W6G 

No garimpo de cassiterita estio 

sendo utilizadas moto-bombas. 

.1 

Caixa para lavagem de cassite 

rita. 

'roduto final 

secagem da cassiterita 
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ANEXO 4 

66 

    

FOTOS: GARIMPO KIKRETUM 

OURO 

Mod. 126 - 210),(297 



Pista do Garimpo KIKRETUM EX - Rio Branco 

EX - Bate ia 

± 400m, precária 

De Tucumã: 1809 com 15 minutos vCo MINUANO. 

Conta com 120 homens trabalhando. 

Garimpo KIKRETUM - OURO 

D41( 	Vilot 6G 
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Garimpo KIKRETUM - OURO 

•DAI,V1 k 0.111\66 

4 	 Cantina 

Prostituta que foi retirada da Área Indígena pelos índios 

KRAKEITY e IODÊ. 



41 Garimpo KIKRETUM - OURO 

PU, 

.1 

Acampamento garimpeiros 

1...“•••••• 

Pranchetas 
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Garimpo KIKRETUM - OURO 

Abertura de pranchetas, donde os dois Garimpeiros da foto esperam 

encontrar, no mínimo, 250 gramas de ouro. 

2 



Neste garimpo, como também acon 

tece no de cassiterita (JATOBAL) 

são usadas pequenas moto-bombas. 

DAI, çcam,416.G 
Garimpo KIKRETUM OURO 4 3 

MI 
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FOTOS: GARIMPO NOVA OLINDA 

OURO 

Mod.-12b-210x2Ç-7  

■ 
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041,15 1 CLiC 6,‘ 
Garimpo NOVA OLINDA-OURO 	 45 

Pista do Garimpo NOVA OLINDA(EX - Filomena) 

± 500m, regular 

De Tucumã: 1609 com 12 min vSo MINUANO. 

Conta com 180 homens trabalhando. 

1 

1 



1 
CANTINA. 	O encarregado dela é" o Sr. Francisco Carino Vieira 

que afirmou ser a mesma mantida pelo "GAÚCHO" 	e 
que em 4 dias comprou 216 gramas de ouro pelo pre-

ço de Cr$ 3.000,00/gr (25.10.82). 

DA1026\ ‘() t4t 66
46 Garimpo NOVA OLINDA - OURO 
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arimpo NOVA OLINDA - OURO 4111 
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4 

1 

Construção de barragens 
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Igarapé - novo leito 
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Garimpo NOVA OLINDA-OURO 
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Na área de influencia do garimpo, todas arvores são derrubadas, não ha 

vendo respeito 	madeira de lei e enormes castanheiras(*) tombam. 



Garimpo NOVA OLINDA- OURO 

.DA (I'5411  

Todos acampamentos de ga-

rimpeiros possuem as mes-

mas características. 

1 
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Todos garimpeiros utilizam a Cobra Fumando. 
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Os compradores de ouro se utilizam 

dos índios para defenderem os "seus" 	..• 

interesses. 



Pavio da Silva Alencar Residente 

Sabaatão Erculano Silva 

Ad50 Sena 

Jose klves Pessoa 

João Olimpio Natal 

Eduardo Ferreira Pais 

Nata) Pereira Lima 

Ráinundo Souza 

Joc Moreira de Souza 

)ivino Palmeira 

Cla/lio Correia 

ti 

it 

ii 

tt 

ti 

tf 

Rua 4, N2  1205 Rio Maria 

Principal S/N Joaquim Gomes Ma. ti 

II 	II Bacabal ti 

a ti Rio iáaria 	Pa. Principal 

23, N2 96 

Principal S/N S. 

te 

Felix do Xingo Pa. 

11 

ti 	 ii 

Rua Piaui, 

ii  " Niqueladia Go. 

S/N Bacabal Ma. 

11 It 	 ti " Lima Campos Ma. 

Av. Guanabara :/1.4 C. Araguia Pa. 
ti 

TI 
	

11 	 ii 

ti 
	

ii 	it 

ti 
	

ti 	ti 

ti 
	

ti 	 ti 

51 ti 	11 	ti It 	 11 

ii 

Rua 	i'4 9. 47 Rio Maria Pa. 

Rua dos Esportes Nº 64 Maranhão 

Rua da Bandeira, N2 679 
45 	ti 51 	It 

i 	9 Agricolandia Pa. Rua Principal, 

• 41( 	.G\ 6G 14. 
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ANEXO 6 REIAÇãO 1,103 GARIMPEIROS NA PISTA DO JÁTOBAL 

I/ ii 

10, Nº 1039 Rio Maria Pa. 

Principal S/N Imperatris Ma. 

Couto Magalhães, 14' 3322 C. Arag. Pi 

Rua Principal S/N Rio Maria Pa. 

Rua Principa S/N Tupirarna Ma. 

Rua Principal " " Xinguara " 

" ii  Buritirana Ma. 
. 

Rua Barao 	I?  ti Xinguara Pa. 

Av. 12, N 1096 	Rio Maria Pa. 

Rua .denedito, 472 XambiOa, Go. 

Rua Frincipal, S/N C. Araguaia Fa. 

Rua 77, NQ 608 Rio Siaria Pa. 

.tua 	•aç 12 Xingunua Pa. 

Rua 20 2  324 

Rua 17 de Setembro Nº 86 Rio Laria Pa. 

Rua 	5, NQ 12 Xinguara Pa. 

1,2, Maria da conceiçao Parreira 

Vallecy Ramoe 

Angelina Gomes da Silva 

Belahieri  Silva 

Antonio Dias da Silva 

Valdecy da Silva 

/3 Paulo Jose do Nascimento 

OiAntono Silva Lucena. 

O Luiz Pereira Neto 

0  Pedro Francisco Lima 

.X Raimundo Lama 

;„5 =Manoel Periira Lima 

24 Domingos Sinval do P. Reis 

5 Beijamim Carvalho 
Aldo Monteiro Olimpio 

ii 

Rua 

Rua 

Rua 

Rua 

Rua 

ii 

it 

11 

ti 

TI 

tt 

ti 

4,94 Jose Belizario Dos Santos " 

Domingos A. koraes 

kanoel Tertuliano Freitas 

30 Gaspar Viana De Souza 

34  Raimundo Andrade woraes 

32/Antonio Lacedo de Oliveira 

8Abilio Feres Gonçalves 

Ni

Ni

,,,a Antonio Ferreira de Souza 

OJose Leite Beniguino 

Jose: Ribamar Leite 
37 Raimundo Nonato Leal 

11 

ii 

ii 

tt 

it 
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Ramiro Cardoso ReJ,.idente 

àlfrodo Lourenço 

Alexanlin?,  Ãouza 

Jos; Lima Gonçalves 

João Rodrigàes 

Jose Pereira 	i1va 

¡aias Souza. ãant02, 

-o?ao jatista r. 

Fielis 	jilva 

Ariposvaluo 	Jilvn 

Preiri Bezerra 

Jose Azevedo de áou= 

Pedro V.arténs 	eis 

1,anoel liodrigus 	criva. 

)2,  JoEj Pereira de 1:Irros 

3 àernldo fl. '-ãleros 

jrzioel Soares 1,:achauo 

JOEg Preira Soares 
	'1  

Rua Pricipal S/N 
	

Lngunra 

Rua 15, 	4414 
	

Rio 1.firia. 

Rua uo 0Omercio, 330 Arapoema 

12, 1096 
	

Rio aria 

eajuepara, j/N 
	

Imperatris 

Principal " " 
	

ti 

Bernac.o, 6 	Colinas 

l'aes -e A1rneiu.e, V An; polis 

srrincim_1, 	o. 7elix do 

PrinciTv21, ,5/1 	Riacho 

16, 	 Rio i,:aria 

da 	 Xinu  

brnzilia ue 

S. ?. Xing 

Pa. 

Go. 

Pa. 

11 

Go. 

Jo. 

Xingo Go 

na. 

Pa. 

Pa. 

G. 

1..itus MG 

Pa 
fe 

KV. 

Rua 

Rua 

Rua 

RUR 

luz 

.tua 

àua. 

.tua 

Sua 

Rua 

Rua 

1O, 29 

S. Jor:o, 10 

27 i c Uarço, 147 

da Lt2triz, 2 

TI 
	

TI 

Toc-ntinorolis 

• A7... jendito Lartins je jouua 
	11 	/I 	 190 	tf 	te 

Hortencio Duarte jilva 	 .1 
	

TI 11 

ecilio 	Arrue 

L:anoel G.do Nascimento 

Adeltino j. Arnujo 

2 Diocrides B. .5i1vn 

Cruz 

S•ilmex P. Silva 

Aguiar 

Souza 

Princinal /'1\` 

:tufe do Uomcrcio, J/N 

Aum da latriz, 343 

.tuJ 16, (W7 

!ftv, 	htrir, 954 

jun't-to, 1252 

iitul 	 10(e_ 

.1 

11 

Ceres 

Riacdio 

S. F. Xingu 

Rio líatria 

S. 2. Lingli 

Araguaina 

j. 	)CinTu 
II 	.1 	 11 

.1 

JO:30 

ose n. 

Francisco Sim-.o 

iooerto S. Santos 

Luiz Brito Lima 

Vicente F. Gomes 

G. Souza 

?ranci2eo 3. líascimento 

P. Outra 

/9 ..priofuj 	. 

11 

l -;euieer 1042.S. F. Ling4 

.i/i+ 	Joaneca 
III 
	

Barra da Corda 

Xinguara 

Aracturi 

Lua j riu 

Ruv. 

Rua 

Rua 
11 	 titia 

r'resiclente 

Princirsi, 

Principl, 

7 jetero, 2 

1, .:/.4 

,114.~ 	 ,44,--taar~inneffleepprirfflpseplaremr-wwwr npapns.--- nA-., 	jimrr  10,0,541 



'Matriz, S/N 

Principal, $/N 

Principal, VS 
TI 	 11 	11 

Rua da katriz, 173 

à. F. .Gingo 

Bregim do Nazare 

Presidente Dutra 

bregim ue Nazere 

S. F. Ãingil 

Residente Rua 

Rua 

11 
	

Rue 

11 
	

11 

re e1 11 ie 

1e et te 

11 el 11 11 

Rua MatrZz, S/N 	-'fio 

ua Princial, S/N 
	

Pidare Mirin 

Rua doComc:rcio, 3/N 	Imperatriz 

Rur 'e 
	

11 
	

Floresta 

-ovembro, 1114 Passos 

Cua do Go..:lorcio, 3 	Imperatriz 

Gov. Geneo Barras 

94k 	J. r. Lingt1 

11 

rd 

11 

11 

11 

hv. Tr-reiucate ii:edisis S. 	JOS Pato- 1,: 
11 	 el 	 dl 

Virt deuenno àíN 

uo Coreio, 

aun 	 lufe 

Lâlu Jote iincol  

• 
. Ãingu 

j. à. cos Patos 

'2ucumr,  

S. F. Áing,s1 

iiedenço 

11 4iRoque R. Chaves 

Ilesias .cereira Silva 

1 ?1.- 	- %Toa° G. Sobrinho 
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i,rJosias WariY!. Costa 

Dos deis 

Jcse Alves Filho 

José :Aves da Silva 

Wanoel Gato 

Valdir Viana Peitosa 

Belino kota Evertin 

'Jilvino R. de Srt 

Stivino Borges de 'Sousa 

,Jose Roberto da Silva 

'Francisco de Assis 

P. Arujo 
da Luz 

JLelcuides O. N.LE.cimeato 

mir :>rito Lima 

silvano un. Silva 

Osm,. r V. PasJ:nrin:ão 

Cicero 	ua Silva 

.Valdemr Rocha 

Jose R. Loura 

Jorge:: Filho 

) 

1 

Leonirx s Pereira Laia 

L'ereira 
	 el 	 • 

hdelioio ,;ninain e CnInr; Uío 	 rOital  1 

-iocue 1. :claves 

Jose 	Ja silva 	 .tua uo .Jonercio, 	impertriz 

Jose de 
	 14 

	
11 11 
	

fi 	 Is .11 

ua Fintriz, Àingu 

.; 	 CarY ;11..0 

Odalvo 	Jarv;........o 

• Jose d.  
11 
	

Rua ua 
	

Imperatriz 

OVal21: 

. 	Si Nf.t.1 
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II  *iVal M. Calasce 

se 

tt 	

Rua Nova, 98 

11 

Rua liou; Silva, 1089 

Imperatriz lhe, 

ii 

is 

;ogo E. da Silva Lima 

ii 

invai S. de Jesus Residente Rui. do Comercio , 30 	 Redenção 	 Pa. 

J 

otm comes ua Silva 

ii 	
ILanoe 

ntiniu Li. Feitosa 
it 	 0 

	

0 	 ss ii 

ii te 	

it 

tl Pessoa 	
is  .1 

lirancisco A. Feitosa 

oeg T. de Souza 	 II 
. 	 II 	 ►11 	 /i 

II 	 II 	11 	 Is 	 .1 	 I/ ' 	 it 

i 

k7 Ánt6nio B. da 	 a Silv 

11 	
ii 	 II 	 ir 	 11 

-os; Dogival Nunes 	
0 	

Rua do Comercio, 	 Redencão 	
II 

4ilson Mendes 

á 	

0 	 is 	0 	 II 	 II 	 II 

lfredo M. Dama 	
11 	 II 	 li 	 II 	 II 	 II 

+( Claudio R. Correia 	
is 	

Rua Diouo b.orão, 1033 	J. Araguia 	
PI 

Tos; Neves Sobrinho To=é 	
. 	

RuaAlacides Nunes, 5/N 	
II 	 tf 

os; Germano Freitas 	
se 	 se 	 11 	 ./ II 	II 	 'I 

Paulo da Silva liencar 

II 

	11 	tl II 	 ti 	 11 	 11 	 II 

Maria de Souza Costa 	
ii 	 t i 	 0 	 Is çe 	tt 

rosj Rolins 	
II 	

Rua S. Rochn, 895 	
is 	 is 

)Cicero F. aos Santos 	
II 	 II li 	 i/ 	 II 

jario '. ae Souza. 
II 	 II 	II 	 d 	 te 	 II 	 II 

Námo J. de Souza, 	
d 	 II II 	 II 	 11 	 II 	 t. 

II II 	 II 	 II Lindomar Dias Carne 

il 	
II 	 /I II 	 11 

krancisco pias Carneiro 	
is 	 11 h 	 e1 	 II 	 II 	 II 

Benedito  Gomes da Silva 

; 	

is 	
Rua Nilo Façanha, 1087 	Redenção 	

II 

aria da Soledade 	 ii 	 11 	. 11 	 II 	 II 	 11 	 II 

¡Luiz G. ua Silva 	
TI 	 S/ 	 II 	 II 	 II 	 TI  

'Ademar J. da Silva 	
ii 	 is 	 #1 	 II 

Francisco A. da Silva 	
it 	 II 	It 	 It 	 II 	 ft 	 et 

1Valdevino P. Soares 	
II 	 II 	 II 	 II 	 II 	 11 

Manoel J. Ventura 	
is 	 it 	 II 	 et 	 tf 	 II 

'Raimundo N. da Silva 	
is 	 is 	 II 	 O 	 II 	 II 

?Antonio A. Souza 	
is 	 II 	II 	 11 	 11 	 II 	 It 

poríos E. Souza de Araujo 	
ii 	 41 	 11 	 II 	 II 	 0 

.-Jose Ribamar Rodrigues 	 ft 	 ii 	 it 	 II 	 11 

,
II

Pedro i. Carneiro ei 	te 	 a 	 u 

Kartins A. Nunes 	
II 	 II 	te 	 is 	 11 	 h 	 II 
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Av. Cel -Benedito Rocha, 34 C.Araguia f 

Av. 

11 

Cel. 
ti 

Benedito Rocha, 
$1 	 11 

34 : ". PA. 
O 

II et ;e 11 9 11 11 11 

Is el 11 11 et tf 11 se 

te 11 II ft 11 11 se 

st se se ss n 51 It 

João Olimpio Sobrinho 	 ss 	Rua Pedro Nolasco, 1198 Redenção 	ss 

lí 

1:eu-cou Lartins Carvalho 	si 	11 	H 	 11 	 11 	 ti 	 er 

is 	11 	 11 	 11 	 isJos; P. dos 	anos 	 II 

li
Abilio•Peres Gonçalves 	0 	st 	si 	is 	n 	 o 

Ozenir Ferreira 	 Is 	si 	te 	 11 	 el 	 el 	 H 

° Mara Ferreira 	 n 	n 	st 	n 	se 	á 	 o 

Ricirdo Ferreira 	 0 	ss 	si 	 t1 	 n 	 9 	 H 

ss 	si 

hartilepeG. da Silva 	 11 

Ci-Neurilene Gomee da Silva 

Cf4f.-ÇC- 

F11(14( 	.— 02 5-10- 	• 

*3. - _,ItarnriZeirmsTirmr ,  

11 

 

1oão- 18". d'oS Santos' • 	Residencia 

ni,ourival R. da Silva 	 11  

Is! 

	is Benedito A. Jias 

Jos; Pedro da Silva. 	 11 

Rosaiino Freira 	 ss 

,Áebastião Nogales 	 te 

li
S. Carvalho 	 is 

NailZa  

RELAÇÃO DOS GARINIPEIROS NA PISTA DO JATOBAL 

Gomes da is 	Rua ' Luzia .Ailva Nova, 962 
11 
	

11 
	

á 

is 
	

11 
	

11 	 is 

1 
1 



Mod. 120 - 210297 

- -'''11111~1111~~ix 

Dai (ci CC‘i6.6 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
ANEXO 7 

  

11 E C 1 11 O C r $ 

Recebi da - GREMAX - Comércio de Minérios e Minerais Ltda. 

a importância de Cr$ D 	 "/1"/V É  

Proveniente da 	eg-v, 	 .5 02 	/pq  

).L 	 ),75) 	P-  12 /1)).1  2%1).f.; 	17)(0 	 )/0  	 

11 E C I 11 O C r $ 

Recebi da 1- GREMAX - Comércio de Minérios e Minerais Ltda. 

a importância de Cr$ rr- 	wgigme.--L9-7 i44 	itn/.2‘,.5---0.---Á 

Proveniente da   et2m, 21?-5 5)   /9.2, 	a /9/? ~Do o j.* ,t7Zt2 _ 

14- 	g 	j 	ft3  k Li,"7  	"iti?/.   O  
-f .. 1.?/..ú P f‘t 	 • 	.32Ç" ?- 0.2 	P.2 	ax7/714424-.  

RECIBO Cr$ 

Recebi da - GREMAX - Comércio de Minérios e Minerais Ltda. 

a importância de Cr$ ,deu 	7-07 	C,re-  	 

	

Proveniente d é //00 	o8 . 	02(;: 	  

	(e"  r 	. 	 _oet;:i2 	/D  

	

.   447 o 5.7 o 	r0 	PÀ2 	Pt... ... 	 
.4.4..É  /14  41 X 

Para maior clareza firmo o presente. 

>914? 	7V/,‘ 	(le j;) 6%31-C) de  19 5 26,42 

  

Assinatura 

• 



Comércio de 
/1,4 74'. 

_7- 

Recebi dia - GREMAX - 
a importância de Cr$ 

Minérios e Minerais Ltda. 

Assinatu 
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MINISTERIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - FUNAI 

  

ANEXO 7 

 

    

     

REC1B (1 C r $ 

   

zU- 

 

 

Recebi da - GREMAX - Comércio de Minérios e Minerais Ltda. 
a importância de Cr$ ir:DV2-2W18,-; i:tp,/1/157 0-5)0; ç 

	 5: 	  
Proveniente da epiivoi7 	p)á) . s 
>1 	 f,75./.Lcrl TA>  PP0)..ii.,2)>0 ivoi»-efo?-P 	}0  

RECIBO Cr$ 
_ 

Proveniente da  eom, j.?-t5 (0   /0.2, 	D  a l? .144Po  o  

.3 	ge:.  i 	kL3  k 1--0-1 	14/I yil(Ml 	e-g 	 - 
f; 	fiQ 	't 	1,9 	• -  ?? - 	I  R426 	Pf2À2   

Para maior clareza firmo o presente. 

, 	d e 	ti2fri) ........ de i9 	 

• 

126 - 210x297 
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MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - FUNAI 
ANEXO 8  

  

  

'f-tz fzt- 	- 

/". 

379 7 2: 

--) 

Mcd. %26 •• 2103..297  
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1 	 f 
 

r-  4 

• 
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ANEXO 9 

 

   

ace-de 	,azs 
Jo 4;if= —  
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1 

1 
1 

1 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - FUNAI 

/107-c7 RI 2A , 	

.. 
o 	

„4 

(2.1tai 	
2/1?  

014, c,k2i-a. aiiroq 

0. e c 7 (sef..k..2 _lua. 1./~...d .. 4 „ z i c• ..r....„. 

r` 	_ ,I- 	,7  

C--f-a C; 	Em-J-k--t- 01 

4.r." c?t4e7c--4..0 
r  

,rufio R12'n 
.),, 

da Q.- 	 c-e4ji.„ 

SC-J 	 ?V" CR. 	JL/42. 	eire 

Cowt c."11'  04, P-'44  ft,/ 14..e., 0.4.„0„..  

Ctze>"..z Çc..0 

1.7e-e2e, /07/ii 

(28 (9 
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MINISTERIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - FUNAI 	 ANEXO 11 

MATERIAL NECESSÁRIO PARA CONSTRUÇÃO PISTA. 

Enxadas Médias     20 

Facão Collins Médio 	  20 

Facão Collins Médio 	  20 

Carros de mão 	  4 
Machados     20 

Rasteio     10 

Pãs  	 20 

Enxadão     10 

Foice 	  05 

Limas Chatas     40 

Esmeril/Pedra     15 

Anzol (Vãrios tamanhos)     10 caixinhas 

Tarrafa grande     02 

Rede de Pesca - Fina 	  02 

Cartuchos Ca. 16, 20/22 	  08 cxs.  

r • 

• 

Mod. 126 - 21nx297 


