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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 

lla. Delegacia Policial - 	Bandeirante (DF) 

Of. ng J9-3  /86 	 N. Bandeirante(DF), 18 de março de 1986 

Senhor Presidente, 

Encaminho a V. Sa., para apreciação, relatório per 
tinente ao envolvimento de índios tutelados por esse órgão em 
ocorrência policial, fato verificado na tarde de ontem, 	por 
volta das 16:00 horas. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Sa. 
protestos de consideração e apreç 

Bel. FRANCI CP FEITOSA DIAS 
Delegas 	Chefe 

Ilmo. Sr. 

José Apoena Soares Meirelles 
MD. Presidente da FUNAI 
NESTA 



Governo do Distrito Federal 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 
PCDF - POLICIA JUDICIÁRIA 

ni "'I 	f-1 
1. \o" 

"T-1^C ,̂T75 	 ✓ rei- A nro- rer AT 	-rr 

e>o 

rk 

L4 
"r"1,-"l"T"1" 	O 

ar: MÊS 
1 no 

ANO 	  

(Dependência) 

Número 
do 

Registro 
DIA 

RESUMO 	DOS 	FATOS 	REGISTRADOS 	NO 	"LIVRO 	DE 	OCORRÊNCIAS" 

ASSUNTO DESPACHO 

,/, 
N.V . 04-01-86 Senhor Delecadu Chefe, Comunico a V. S2. que hoje, per volta das 20:00hs. / . 

compareceu nesta 115. DELEGLCI_,. reLlowL, a p-oprietar-;-,  do Dr1 E n=?Lur....-  
TE cErmu, localizado na 32. Aveld_da Comercial, loto 990-2'. lojas 01 e 02;7  
P.,"..II'MTDA S0132," ATIAUJO, 	•co=nicando que cerca de 40 indics encontro,var—se no 
referido RECTAURANTZ para jantar como eoztumeir-mente o fazem, entretanto / 
o representante da rum', havia 11:_e dito que: tais refei-3,,,- --,,o -w-4. 	174.14'.1  ,a. 	-- 	__,.. 	,... 	___,.„ 	_,- 4. 
de responsabilidade daquele orgao e. ,lue wkora assim estivesse :-Jido cienti-
ficado iria fornecer as refeiç3ep, o, wae queria. c,ue :-J, dialecasse o= Os 
nomes no contido de evitar anincsidade. 0 fato foi oc=unioado ao "ure,-ior / 
de. Dial  Dr. SIZIr2I2à. que em cem arria do crijnatÉ..--io se deslocou at",  ao Hotel 
Ji=ena na 2n. Avenida desta Sat&4 te e ul{ e-  cer-n^-1-ia do Derut-d- "L,-4- ' 
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atende as pretens6es das comunidades indiGenas.. O Superviser a o si-nat 
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apos ouvir as redlamaçoes teve por bem aconselhar ponderaçao e cautela nas' 
 

atitudes dos indios e seus respectivos chefes, no que foi aceito, bom  
ali onda se realizava a rcuniao, chezou o inlio Liar,:  residente na .r. Av. 
Bl. 990 lota 1000-B, .".ptc. 201-=, com curo- de 150 t4 ekets de r-feicFc p- 

ate '.22. 	eira pr5::4 r-. 	•Ii- 07-04-8C: ‘ ra uso das comunidades ai! hospcd-, das ate 	"7  
A reuniao acima referenciada durou cerca de 02 horas e meia no Interior 	do  
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BCB, 04-04-86. Bel. Everardo 	es Correia - 2sljad 	de rligkao, 'flra cd .„,,,, OiLl 
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GO'.'ERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 

lia. Delegacia Policial - N. Bandeirante (DF) 

  

Relatório s/n 	 N. Bandeirante (DF), 17 de março/1986 

DO: 	Bel. FRANCISCO FEITOSA DIAS, Delegado-Chefe; 
AO: 	Bel. EVALDO CARNEIRO, Coordenador da CPC/PCDF; 

‘%\ --C1 1"  

i\\IC," Cr 

0441 çló% C°  
01%  

Informo a V. Sa. que nesta data, entre 15:00 e 16:00 ho 
ras, esta Autoridade Policial, atendendo a uma solicitação te 
lefônica do Dr. Aquino, Administrador desta cidade satélite do 
Núcleo Bandeirante, deslocou-se, na companhia de 2(dois) dele-
gados e 8 (oito) agentes para o local denominado "cascalhei - 
ra" e imediações do motel "Paradise", onde, segundo aquela au-
toridade, ciganos ali acampados, armados, haviam saqueado uma 
residência. 

A "operação" resultou na abordagem de 50 (cinquenta) ci 
gános, aproximadamente, em poder de quem foram apreendidas 02 
(duas) pistolas, tipo garruncha, e 16 facas, tipo peixeir‘a, a 
lém de um facão. 

Quando do retorno à Delegacia, este delegado dirigiu-se 
ao Hotel Ypacaraí, um amontoado de táboasvelhas, a fim de con-
versar com a gerente daquele estabelecimento, Sra. Maria, eis 
que haviam informações de que aquele hotel servia de "base hi-
giênica" para um grande número de prostitutas que fazem "ponto" 
às margens da rodovia que liga o N.Bandeirante a Taguatinga 
Ali, para surppesa dos policiais, havia 1(um) índio armado com 
uma faca na cintura, tipo peixeira. Enquanto este era desarma 
do, um outro corria para o quarto que ocupava, no que foi se - 
guido. No quarto deste índio que correra momentos antes, foi 
apreendido um facão e duas outras facas, além de um canivete. 

No decorrer da "operação" não se registrou nenhum ato 
de violência, nem em relação aos ciganos, nem em relação aos 
índios, até porque estes, assim como aqueles, não esboçaram re 
sistência. 

o relal,ório. 

Bel.FRANCI 	FEITOSA DIAS 
DelegadO - Chefe 

Senhor Coordenador, 
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Governo do Distrito Federal 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 
PC - COORDENAÇÃO DE POLICIA JUDICIÁRIA 

: te. 12 

AUTO DE ARRECADAÇÃO 

Aos 	17 	dias do mês de mzrço 	 de 

mil novecentos e....Ctitenta 	e. 805.0 	 , na sededa 11.(1  Dl) 	 

 

 

Delegacia 1N.._Bandsirente 	 no Distrito Federal, 

perante o Doutor 

respectivo, comigo escrivão adiante assinado, compareceu 	 

—o_Lgente_de_rolicia_JORGE_JCO_DA_SILVÁ;  lotada..Imesta_:DP_ 

e fJ1)sentou_os_seguintes_objetow_14_tquatorze) 	facas 

	de temEnhos e-t4--pos-diver$CE1 .01 (um) punhal;  01 (uma) 	 
	garrucha. de  dois canos,  sem marca e ne aparente,  municia— 

_ _da_com_doia_cartuchas_.1..._34 	 01  (una) garrucha calibre  
22, desmunicada;  04 faces;  02 (dois) canivetes. Declarou 

	o .Arrecadador que 01 (um) facão'  ountro facas e um  punhal 
forem encontradas em  poder dos índios que estavam hoJpede— 

	des  no  Hotel Ipacarei desta Cidade e as outras armas fo— 
) 

	ram encontralus 	acampamentos dos ciarmos,  localizados  

	próximo . "-Booa 	do_ Li'mon e.im2clia0es 	desta_CidadeeNada 

	maiw havendaencarrada o InJekiene.,_que.lide  e echudo  con 
	forme  assina—o com o Ar2ecedaftr,  coxa as testemunhas e co—

mígp,  Jogo Lticio da Silva, escrivão o datilografei.  

Para constar é lavrado o presente auto que, lido e achado 

conforme, é assinado 
reire de Moura, 
Francisco Sales 

pela autoridade, 
Ag. de Policia 
da Silve, Ag. de 

pela testemunha_j'exy_Yer— 

e pela testemunha 
Policia, lotado nesta DP 

e por mim escrivão, que o lavrei. 
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01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

4010 

11 

12 

13 

21 

2 

16 

17 

18 

19 

Tratamento de saúde 

Tratamento de saúde 

Tratar de Conflito Araguaina 

Prestando Serv. junto ao SAI/CEAI/DAI 

Resolver Problemas de Terra 

Idem 

Tratamento de saúde da esposa 

Tratamento de saúde 

Tratamento de saúde 

Tratamento de saúde 

Tratamento de saúde 

TRATAMENTO DE SAÚDE 

Acomp. marido Karajá no hospital 

Acompanhando marido (conflito Aragualna) 

Acomp. a Irmã 

Tratamento de 

Tratamento de 

Tratamento de 

Trat. de saúde 

(trat. de saúde) 

saúde 

saúde 

saúde da esposa 
P9  

Por 

12odolpn Á .11  

EAlf á I 
/P do 13.12 F.P. 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI  

SETOR DE ASSISTÊNCIA AO ÍNDIO -SAI/CEAI/DAI  

QUADRO DEMONSTRATIVO DE ÍNDIOS HOSPEDES DO-HOTEL IPACARAY - N. BANDEIRANTE - DF  

N2 DE 	DATA 
ORDEM CHEGADA NOME TRIBO ASSUNTO 

O6.01.86 SIMUNIÁ KARAJÁ KARAJÁ 

06.01.86 KUBY KARAJÁ KARAJÁ 

29.01.86 PEDRO KARAJÁ KARAJÁ 

03.02.86 JERUZA XAVANTE 

19.02.86 FLORENTINO KIRIRI 

19.02.86 LÁZARO KIRIRI 

20.02.86 ANDRÉ LUIZ XAVANTE XAVANTE 

20.02.86 LÁZARA XAVANTE XAVANTE 

20.02.86 JAVARIII KAHABI 

20.02.86 TANARIII KAHABI 

20.02.86 AREYdVI KAHABI 

20.02.86 RUECATÚ KAHABI 

22.02.86 MECIAS - BRANCA - 

22.02.86 MARIA 	- BRANCA - 

04.03.86 TAUAPU KAMAIURÁ 

05.03.86 AMANCIO TUXÁ 

05.03.86 AMÉLIA TUXÁ 

08.03.86 TROPI KAMAIURÁ 

08.03.86 KUILÚ KAMAIURÁ 

CONTINUA... 



ASSUNTO 

Filho de Tropi Kamaiurá (Trat. sai/de) 
Tratamento de saúde 
Tratamento de saúde 
Tratamento de saúde 
Transferencia de área (Rondônia) 
Idem 
Idem 
Idem 
SOL. Auxilio 
Tratamento de saúde 
Idem 
Tratamento de saúde (esposa de índio - Arison Tuxá) 
Tratar de transferencia 
Idem (filha do índio acima) 
Tratamento de saúde da esposa 
Tratamento de saúde 
Acompanhar a sogra (tratamento de saúde) 
Tratamento de saúde 
Idem 
Idem 
Idem 
DEMARCAÇÃO DE TERRA 
IDEM 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 

FL. 02  

CONTINUA9XO QUADRO DEMONSTRATIVO DE INDIOS HOSPEDES DO HOTEL IPAb4CARAY . N. BANDEIRANTE - DP 

• 

Nº DE 
ORDEM 

DATA 
CHEGADA NOME TRIBO 

20 08.03.86 CLIPE HAMAIURA. 
21 10.03.86 FAUSTINA BORORO 
22 10.03.86 JORGE' BORORO 
23 10.03.86 BRUNO BORORO 
24 10.03.86 JOÃO TUXÁ 
25 10.03.86 ANANENI Tuxá 
26 10.03.86 JACIENE TUXÁ 
27 10.03.86 XADENILDO TUXÁ 
28 11.03.86 PAULO XAVANTE 
29 12.03.86 JAVARI MCI) 
30 12.03.86 IUMA TNICÃO 
31 14.03.86 DALVA 	- BRANCA 
32 14.03.86 ARISON TUIA 
33 14.03.86 ADRIANA TUXÁ 
34 14.03.86 FELICIANO JAVAÉ 
35 14.03.86 CLEONEIDE JAVAÉ 
36 15.03.86 DAVI XAVANTE 
37 15.03.86 MARIA XERENTE 
38 15.03.86 MANOELZINHO =RENTE 
39 15.03.86 IRACY XERENTE 
40 15.03.86 ILENY XERENTE 
41 15.03.86 JOSÉ TORINO =KATI 
42 15.03.86 BEIJAM= KRIKATI 
43 15.03.86 FRANCISCO KEIKATI 
44 15.03.86 CESÁRIO KRIKATI 
45 15.03.86 JOSÉ BORGES =KATI 
46 15.03.86 ADAUTO KRIKAT I 
47 15.03.86 DURVAL =KATI 

ELABORADO POR: Luiz Carlos L Barbosa 

SAI/CEAI/DAI/86 - lelb. 


