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1. Contando com o apoio do Deputado MÁRIO JURUNA, o lider Xavante ANI 

CETO, da Reserva Indigena Sjo Marcos, desponta como um dos princi-

pais porta-vozes de reivindicações ao ,IrgJo tutor. 

2. A sua presença em BRASÍLIA/DF, 4111111.1110111111.11~P/Pii NOV 83, 	com 

o objetivo de fazer reivindicações em nome das comunidades indige- 

nas e criticas j administraç-do da FUNAI caracterizou-se como 	uma 

tentativa de desmoralizar o õrgjo e seus representantes, bem como 

serviu para projetar sua liderança a outros grupos indígenas. 

3. Ressalte-se, ainda, que ao deixar BRASÍLIA/DF, ANICETO e seus se - 

guidores prometeram voltar em FEV 84, trazendo novos pedidos. 

4. Na comunidade Xavante, ANICETO IR vem ampliando sua liderança, on-

de tem como aliados vjrios outros caciques. 

5. Com a realizaç-do de sAWLsegundo casamento, com uma ndia de 	uma 

aldeia distinta da sua, ANICETO assumiu o comando das Aldeias Auxi 

liadora e Namukur -á, uma uez que de acordo com o costume Xavante o 

cacique que casar com índia de outra aldeia assume a liderança do 

clJ de sua mulher. 

6. Com o apoio dos lideres CIPRIANO e SIM,TO, das aldeias Auxiliadora 

e Namukur.j, respectivamente, ANICETO articulou a substituiç7zo do 

cacique ORESTES, da aldeia Buriti Alegre, pelo cacique EMILIO,que 

e "j de sua confiança. 

7. Na aldeia Aparecida, ANICETO tem como seguidor o cacique TIBORCIO 

(filho). 
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8. A itnica aldeia de sua comunidade 4a Oqual ANICETO ainda no recebe 

apoio e a Sao Jose', liderada pelo indio LIBERATO. 

9. A intensificaçao das aç3es de protesto dos Xavante contra a admi 

nistraçao da FUNAI, alm de abrir precedentes para outros grupos 

indtgenas, prejudica o desenvolvimento da polttica indigenista 

considerando-se que os Xavante avocam para si a liderança das comu 

nidades indtgenas brasileiras buscando, em primeiro lugar, a promo 

çjío de seu grupo. 

10. Esses protestos recebem a acolhida e orientaçao do ltider Xavante e 

Deputado MÁRIO JURUNA, que por sua vez e influenciado por entida 

dez contestatj.riqra política indigenista. • I/. Al -jm dos Xavante, os -tndios das Áreas Indtgenas Apinagj, Caramuru-

paraguassu e Kariri demonstraram sua intençao de deslocar-se para 

BRASÍLIA/DF, neste mjs de NOV 83. 

12. Diante desse quadro, cabe 	FUNAI reestruturar as normas que regu- 

lam os deslocamentos de representantes indtgenas para a sede 	em 

BRASÍLIA/DF e as audi'ã̂ ncias com o Presidente do orgao, visando coi 

bir os abusos que vjm sendo praticados em nome da causa indígena 

com fins escusos, como o de destituir a Presidncia da FUNAI, usan 

do como escudo reivindicaçUs que longe de contribui.rem para a exe • 	cuçao da polttica indigenista, podem trazer prejutizos irreparáveis. 
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O Assessor de Comunicação Social da FUNAI, jornsjis 

ta Sylvio Reiner, ao comentar a carta enviada pelo Cacique Mário 

Juruna ao Ministro Délio Jardim de Matos, afirmou: 

"Tenho certeza de que Juruna não falou em nome dos 

índios brasileiros. Ele cometeu uma terrível injustiça contra uma 

corporação que durante toda a sua existência, tem prestado assisten 

cia às comunidades indígenas. Quem não conhece, por este Brasil a 

fora, o trabalho desenvolvido pelo Correio Aéreo Nacional junto aos 

índios?" 

Prosseguindo, o Assessor de Comunicação Social da 
A 

FUNAI destacou a colaboração que a FUNAI vem recebendo da Fôrça 

Aérea Brasileira durante a gestão do Brigadeiro Délio Jardim de 

Matos. " Em momento algum-afirmou- o Ministro da Aeronáutica se 

furtou a atender uma solicitação da FUNAI visando a atender uma 

comunidade indígena. Os índios Yanomani, de Roraima, estão sendo 

sistemáticamente vacinados graças ao apoio da FAB, que deslocou de 

Santa Maria, no Rio Grande do Sul, para Boa Vista, um  helicOntero 

para atingir regiSes inacessíveis habitadas por aqueles índios. 

Também na transferência dos índios Parakanã, da área a ser inundada 

pela hidrelétrica de Tucurul, para sua nova área, em Marudjevara, a 

colaboração da FAB foi das mais preciosas, realizando 15 vôos e 

transportando um total de 60 toneladas de carga. 

A participação do Ministério da Aeronaútica à FUNAT 

também pode ser avaliada com a construção, através da Comissão de. 

Aeroportos da Amazônia, de pistas de pousos em áreas indígenas. 

Também durante a epidemia de gripe que atingiu os índios Arara, - 

recém contatados, no ano passado, a participação da FAB foi das Diái 

ativas, tendo o 6rgão, por determinação do Ministro Délio Jardim. de 

Matos, deslocado uma equipe de saúde baseada em Belém para atendei 

aqueles indígenas recém contatados. Seria enfadonho enumerar as 

MOD. 126 = 21E1z297 
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colaboraçSes prestadas pelo Ministério da Aeronalática em prol 

do índio brasileiro, pois esta ajuda ocorre quase que diariJ 

mente." 

Quanto as declaraçSes de Juruna contra o atual 

Presidente da FUNAI, Coronel-Aviadur Paulo Moreira Leal, o 

Assessor de Comunicação Social afirmou qu "Mário Juruna parece 

ter sido acometido de amnésial, pois ele se esqueceu que foi 

graças a atuação do atual Presidente da FUNAI, quando ainda 

membro do Conselho de Segurança Nacional, que os Xavante tiveram 

• 	suas terras garantidas. 

MOD. 126 - 210z297 

• 
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Laboratório BETA-ATALAIA Ltda. 
RUA COMENDADOR JOÃO CARNEIRO DE ALMEIDA, 36 — TEL. 229-0946 

Engenho de Dentro — ZC-13 — CEP 20.770 

Rio de Janeiro — Brasil 

ECIB O 

RECEBI DO LABORATÓRIO BETA-ATALAIA LTDA, 7k IMPORTÂNCIA 

DE CR$ 100.000,00 (CEM MIL CRUZEIROS), REFERENTE A GRAVAÇÃO DE UM COMERCIAL DO PRODUTO/ 

ATALAIA JURUBEBA, O QUAL PODERÁ SER VEICULADO EM ESTAÇõES DE RADIO E TELEVISÃO DE TODO 

O TERRITÓRIO NACIONAL, AO MESMO TEMPO EM QUE ASSUMO O COMPROMISSO DE NÃO GRAVAR OUTRO / 

COMERCIAL DE REMÉDIO NO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DESTA DATA. 	 • 
BRAS/LIA, 12 DE NOVEMBRO DE 1.980 

14,142M5 Alt~iM2fr 

CACIQUE MARIO JURUNA 

JFC/80 
c/c. 
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Registro de Imóveis da Circunscrição da Comarca 	.ira do Garças - MT.  r' 

Livro N.o 2 	Registro Geral 

rkbo 

-7-  2992 --- r  

HeirM7 COSIll ()OCO/Omiti 
Oficial Substituta 

Comarca de Barra do Garças - MT 

011141011 OilriãO 
Olàclil VIlalicie 

	  Matlicuto 	 

N9  2.992 

Anweiro 

Imóvel: 	um lote de terras, com a 'rea de 288 m2. (duzentos e oiten 

ta e oito metros quadrados); limitando-se a Frente, para a Rua Ama 

7,Onia, com 12 metros; Lado Direito, com o lote 04, com 24 metros; La 

do Esquerdo, com lote 02, com 24 metros; Fundos, com os lotes 20,06, 

com 12 metros. O referido lote acha-se situado na Zona Urbana desta 

cidade Vila Santo sAnfàlio, locado sob n9 03 (tres) .da Quadra n9  121 

(cento e vinte e Um), 	 planta da referida 'Vila PROPRIETÁRIO:  

A PREFEITURA NUNICIPAL 	RA DO GARÇAS-Mt. Barra do Garças, 14 dy 

dezembro de 1.976. Eu. 	 Escrevente, datilografei . Eu.AL-
Oficial substituta, subs rvo 

Pelo título definitivo de propriedade, expedido pela Prefeitura Muni 

cipal desta cidade, em data de 02 de dezembro de 1.976, o im6vel aci 

ma descrito e matriculado foi vendido pelo Valor de CR$ 113,60 (cen 

to e treze cruzeiros e sessenta centavos) ao Sr. MAURO RODRIGUES DL  

SOUZA, brasileiro, casado, motorista, residente nesta, portador do 

CPF. n9  025.861.501. Foi apresentado o pagamento do Imposto de Trans _ 
missão do bens Im6veis, conforme conhecimento n9  A 021

5 

 393 no Valor \ 
de CR$ 365,00 (trezentos e sessenta e Cinco cruzeiro 

,et,. 
 m da a de 

\10 	de dezembro de 1.976, pela Exatoria Estadual de Bar

k
i .a d 

Dou fj. Barra do Garças, 14 de dezembro de 1.976. Eu. 	 Escre 

• vente, datilografei. Eu.j 	Oficial substituta-,sf  

pra e venda, lavrada nas notas do Cartório do 19 Oficio de Barra do 

Grças-MT, ás fls. 171 do livro 144 (cento e quarenta e quatro), em da 

i ta de 14 de outubro de 1981, o proprietário MAURO RODRIGUES DE SOUZA 
e sim. MARIA LUZINETE BARRETO DE SOUZA,_brasi1e3ros, casados; resi-' 

1  -dentes e domiciliados nesta cidade de B.Garças-MT, inscritos no CPF 
r  n9 025.861.501/04. venderam no yalp.L_Jà.e..£,LL.1LL,222.,naitxpzeninimil  

h 

R.01-2.992-PROTOCOLO-4.. 6-fls. 44. 
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cruzeiros) a totalidade do imóvel acima descrito e matriculado 	a 

Sra. DORALICE DE CARVALHO SILVEIRA, brasileira, solteira, maior, do 

lar, residente e domiciliada à Rua Egidio Sipriano de Carvalho,743 , 

nesta cidade de B.Garças-MT, portadora da Ci".dula de Identidade RG.n9 
1.216.785-SSP/GO. Pano o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis,con 

forma Documento de Arrecadação- DAR- modelo 1, guia 1.358/81, no va-

lor de Cr$ 5.000,00 (Cinco mil cruzeiros) e Certidãd Negativa Fis- s  

cal. Barra do Garças, 	 Esc. dati1 16 de optubre de 198,111_ 

lografei. Eà-  	Oficial subscrevo. 

Continua na ficha n.o 
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RUA ALCINDO GUANABARA, 24 - GR. 1713 /14 - RIO - RJ 
1ELS. 240-5249, 240-5299, 225-1137 

• 

1 
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REPÚBLJC,A FEDERATWAr .DO BRASIL 

MUNICÍPIO DE  NOVA XAAVANTINA 

COMARCA DE  BARRRA DO GARÇAS 

/ 	
EDITAL DE PROCLAMAS 

Atli   

FAZ SABEM que pretendem casar-se: 

Uri° Dzuruna Dutsg 	 , natural 

   

de  deste municildo 

  

, nascido 

     

  

03/Se-1;er:11)ra/1..943 , 

 

eamerci;:ulte , solteiro 	  , residen- 

    

te  A domiciliaÊo =etc =Arde:11)j° 

de 	 IL:nlan  lutsg e D3 rorecdes lle'otsitsinalbrasiloiros'indicenns '  

naurais deste municipj° e Estado  

e 	Por-1j et,  de en-rimillo 	,natural 

de  E2.1TEI ao GE1'2 	, nascida 

em  20/deze1Tbro/1.9(0 	, solteira  tc 1 rr 	, residen- 

te 	e ecriCilint'n 	T.1•1•H cinio 	, filha 

de  jorl 11.n. jlV1 .jilvej;:c  r_Dr Raimunda do Carvalho Silvciralbrusi  

leàrcm,cowdeallnvwc.Anr e fin 12rfr-Lturain do Lstado ee r,c,te GrossQ  

A contraente, pelo casamento, passará a adotar e assinar o nome de 

DoT TiT 	yr ir  Ls, 

Apresentaram os do,cutiientos exigidos pelo artigo 180 do Código Civil 

Brasileiro. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavra o presente para ser afixado 

em cartório e publicado 

de )19 81 

O O ICIAL DO REGISTRO CIVIL 

k 	\- 
3.ti:bstittita. 

- 

2205 Papelarias Roda 

ESTADO DE  NATO GROSSO  

DISTRITO DE  St:DE  

, filho 

, 2A 9- 	de 	 i:OVCL".1:)1.'0 
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D o :  

A o • 

Assun to: r 

sr. -r)iretor, 

Refiro-me 	visita do índio MRIO TrJRT., a est'3 

• Deleacia Regional, no lia 15.01.82. 

juRUrA :pre entou-se a esta Delejacia, em 

visita 	co:-Lhecimento L. nova sele/5D, tendo permanecido com 

o Titulr da DR durarte aproximad=ente uma hora. 

o 3.1.410-o etabelecilo .7irou em torno dos proble 

ird-f_Tenes e da 
•••• 

raça° .:.)1ri,3 um todo., tendo JUTA critica3o 	a 

1--ires, as T,,:ultirecionais e o GoJerno Peleral e irs!stlu- 

Em res:Tosta s ac2saes de reli:-gncie por par-

te da FT_TAI, este Titular com a colaboraçao do chefe do setor 

nistrativo citou os :astos maciços, fazendo JURTZA ver -lue,na 

.1..ea 44 salde, as despess com fretaTerto de avises pra trars-J;or 

te de índios 1.:;entes, internecTes, operaes, tratamento dentrio 

e oftlmoli:-.o so substanciais, onde milhes de brasileiros n.ão 

índios ro sa.,) assistilon, oro 21e rr5:-1-io o 4 pela 

rostrei a ele que os zastos com cortrataao 	de 
- 

professores, construao e re.forma de escolas, .aluisiçao le mteri . 

ais escres, tola ess infra-estrutur existe em befcio 	do 

índio. 

Quanto aos -:-.rojetos, exrliTlei-lhe que os milhes 

le cruzeiros ,a;..1ielos ra comra de tratores, cor_stro 
poes le arir.aenamerto e :ar;a.gem, 	 le f4rr,-A_mentao 

MOO, lis 
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las, des-2sss com 31eo Oiesel, gasolin, lubrificantes, fertilizan- 

tes, IY:...rs'ivps e outros, 	o iss:.) rara sunrir Tis necesift.,.3s ali 

mentícias dos 

me:lila em lue os arju.uentos fnram aresentaios 

MARIO -1"1"A car»cu a aceit4.-1os e .rcstr)u.-se dis7-)sto 	rever os 

ccnceit -_)s •itze ele trazia da artia 

• 	final 272.Afi Oastntecor1ial, apesar 	le 

dizer ):,„le criticaria a 'TI se encortrsse e=s, e reafirmou suas 

crics a hversos setres lo 

Acrelito ter cur=i1,  •oDriao 3.e orientar, to 

usie Indio -y,le procura esta Dela oia rara raso ver rualquer I 

-:-1-blema ou ser orient 

s,=rJo 	tinba no riorr_erto, 	 meus :ro— 

oa 	ei 	etima e.rea2: 

'à 

Darc -- 	aarrs a Cunho 
°alagado 5a Di/FUNAI 

Port. 898/P/80 

FUNII 

!morada : _  

r4otana 

"u‘,:f ca • 

4e Pde4ne 

41- t/4ze. ~44-  ek /ft4g,  



Para conhece r en enviar ao LSI 

4807  en/34-4- 
Ao 

Of Pé- /, 

MOD. 146- FORM. 90x105 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO — FUNAI 



Hoje e um dia i 
Estn encontro, com tantos líd 
nós plantamos virou Prvore e 
deixar de ree:intrar os outios 
luta. Te:_ho saudades de rgel 
do reencontro Aniceto, ITarçal 
ras me sinto mair ?arte quand 
respeitados om suas comunidad 
gem e em torno dela esto reu 

Pois muito 
idáiar que está aqui na mira 
tanto confiam no Juruna, venh 
com firmeza esta bandeira. 

A minha vontade 
um coler..iado, comporto 2,e 10 
vo, 	do lezislativo, 1 o ju 
outro da OAB e 5 lideres indi 
dade indígena. Um destes 10 m 
da FWAI, e adotaria a orient 
por que esta mudança? Porque, 
deve dirigir os destinos dos 

Aproveito a opo 
tinfeito com a administraço 
ronel Paulo Leal, mas entendo 
aos interesses que os brancos 
e em rélaço ao desprezo que 
sa cultura. 

• 

,4,- 24.4.4.440~4 

es s. 4O, 	/ 3 4- 4- 

nrasilia, 7 de junho de 192. 

II 

ompanheiros e companheiras, 

iportante para a luta dos índios. 
.ren, bem mostra que a semente g/e 
,stá dnndo frutos. 7.:11 n.o no:; s o 
companLeiros qun começaram esta 
Cretan e sinto-m forte wan-

de' F;ouza l  Tino e tantcs outros . 
estou com todos vocs, lídres 

J; e que entenderam et nossa mensa 
i5os. 
eus irmà'as, hoje eu traso uma ,/ 
caOeça e espero que voces, 	que 
• assumir esta posição e sejurem 

e que a FUNAI seja diriai(4a ror 
ombros, sendo 1 do poder executi 
iciE;.rio, 1 renresentante de CINT, 
n, encolhidos ror toda a comuni-
mbros seria escolhido Presidente 
ção dos 9 membros rest=intec. 	E 
meus irmos, nos sabemos que qnm 

indios são os próprion índios. 
tunidade para diver aue estou sa 
o atual Presidente da FUNAI, Co-
que ele é fraco quando comparado 
tem em noseas rique7,as naturais 
emonstram pela nosna raça e nos- 

• 
Portanto, Meus irmos, vamos lutar para que 

FUNAI on índios possam participar da administraçno. 

A luta continua 

t/vinlrevw Ir''"v1A(11/  

Yário Juruna 



RADIOTELEGRAMA RECEBIDO 

DE 	FIO  
RECEBIDO DE 	RIO  
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NR 	002 	PLS 	73 	DT  020882 HS  14,10 

Às 0214,55 POR  14Y JO  

Cf.! 

O 
G, 

UU CONFIDENCIAL DGO BSS 

CONTROLE 	 2188237 

   

N2 28I/OCA/RJ DE 020382 . ADITAMENTO NOSSOS nulos 274 VG 29-JUL-32 ET 275 

VG 30-JUL-82 cumPnE NOS INFOWAR DORALICE CARVA2LHO BUTSEH VG ESPOSA mulo 

JURANA VG FOI HOJE CONDUZIDA SETOR UTERNIDADE HOSPITAL CLINICAS PEDRO ER-

NESTO FICANDO MATRICULADA SOB NÇ 547249 PT GESTANTE AINDA 00 ESTAH TRABA- 
0 

LHO PARTO VG TODAVIA FOI MEDICADA ET FICARAH 303 CONTROLE DAQUELE HOSPITAL 

o PODENDO INTERNA-SE QUALQUER MOTO PARA EFETIVAÇÃO PARTO PT SDS. CM  OCA . 

.ffinr.! FIJ 
	

ASUFUNAI 
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Opfin pinto 'Lanctedo 
Chia 'do Gablosta /FUNAI 

 



N.° 0/ 3/GAB/CIRC. 

Do: Chefe do Gabinete 

Ao: Assessor-Chefe da ASI 

Assunto: (Encaminhamento-Faz) 

	 ess,480, f 44 /344, 

Em: 11. 0L.63  

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - FUNAI 

Incumbiu-me o Sr. Presidente de encaminhar-vos cOpia da matéria 

que será lida na Rádio Manchete dia 19.01.83 às 07:45horas. 

A:77osamente, 

IVAN PINTO TANCREDO 
Chefe do GQ,binete/FUNAI 

• 
Mod. 185 - 148210 - 100x3 

'14(J 
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I  CORPO 	1  ENTRELI NHA 	I TEXTO 	I DESTAQUE 

IF 	IF 
DATA FOTOCOMPOSIÇA0 

/ 	IHS 

LAUDAS 

O 	 9 	 18 	27 	36 45 	54 	63 	72 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1110 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

0015  

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

O Deputa o eleito pelo Rio de 	 Juruna chegou a 

Enrra do Garças e Ararça de nari 	 do 	ças, 

exi, 	o e o rref ito colo asse ura kof..i 	a;„ 	ao, 	qualida e 

de reure entante to povo d. Rio de aneiro. 	 diant 	o "voc 

sabe com quem est.; falando' cedeu kombi, uemeroso. E Jurun- saiu 

motoriza o, com a Kombi pa a pelos impostos e Barra do Garça 

Em Arag ças, Jur a prome eu acab 	com a JNAI. O Ihefe dos 

Xavantes o Caciqe Anicete, levou si susto om a =idade e elo para 

Brasilia Pergunt u ao Pre idente d FUNAI, • que ac teceria se 

acabasse a ruNAI. o Presid nte Paul T.!oreira Leal re )ondeu: Seria 

()timo, p rque iss dindicar a que os indica 	não prscsariam mais da 

FUNAI; idicaria ue todos os probl mas dos nulos e ta72f1 re olvidos; 

que os 	dios já inham coldiçoes d emancip .em-se 	tutela da União ' 

Aniceto 	 11  ntão não queremos que a YU AI acab . ;:as o uruna 

está diz.ndo que ai acab 	com ela 

,a verdad 	o depu ado eleiuo pelo R o de Ja eira imp antou o 

terror e tre os f cionári da FUN I lotado3 na re 	o de Ba ra do 

Garças e Aragarça . Promet u que vai demitir todo mi. do. Conu u também 

que xing u o Pres dente da Câmara, 	que vai 	evolucio ar o 

Concress 	usando # safári Esquece que o :_utado mIcho Âl.ysio 

Parauas u usa sa ari e sa dálias hz muit3:- 

Outro di 	um cal a pediu ne suo .vnsta se se se ia 

veràade ue Jurun nao e ris sOnc:. 	 sL-JJTurer: com a 

4 e 
, . 

Aes5nfor .a ao 	. Juruna deixou 	 L-2„ 	dr tre, CU. çuat 
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REVISTA.  

ASS. 

MEDIDA 	1 CORTO 	 ENTRELINHA 

ASS. 

I DESTAQUE 

IF 

FITA N.° 

DATA FOTOCOMPOSIÇÃO 

/ IHS 

MVP 

LAW 

1 

2 

O 
anos. 	',"2u.?rdo 

microfones 

9 

do Rio 

18 
je aparecer 

e São Paulo, 

27 
na 

Jur 

36 
ribo, e 

a perdeu 

45 
_assou a 

o corando 

54 
viver entre 

e Anice-7,o 

63 

os 

assam 

3 a Aldeia de São :!arcos. Querendo ter o título, Juruna transferiu-se 

4 com sua fanglia, para Namurcurá, e i0j  ser C cique de sua fami-ia. Mas 

5 isso durou pouco. Ele casou com uma branca, o Mato Grosso do Sul, e 

6 abandonou a família. Com isso, perd u ate a sondiço de Xavante. Seus 

7 filhos, pelo costume índio, seria c ndenados a morrer de fome, não 

8 tivesse sido alimentados pelos amig s. 

9 ,Tas agora Juruna e deputad eleito pelo Rio de Janeito. Se 

10 for discursar em Xavante, como pret nde, 	ri m x ninguem ira entender 

11 o que ele quer dizer e, algm  	disso estará u ando uma língua de um poli, 

12 

13 

14 

que ele TAb mais representa. Ele hot e 

tudi 

repres 

isso mu 

nta umn parcela de 

mui--;o 

eleito] 

folc1( 

do Rio de Janeiro. 

k gente ai to pitoresco, t pode achar 

15 
mas não e. Na berdade, urna  	tragada. A tra, edia de um homem aue perd( 

16 
sua identidade por culpa ncssa. Lem rome quando Juruna tonou seu 

primeiro 2ontato com um gravador. N s 	jorna istas, achávamos .nteress 
17 

dava noti2ia. Juruna se ouviu no rá io e se ia na te:evisao e isso 
18 

transtornou sua cabeça. NOs poderíac oc ter r itado, mns o utillzamos 
19 

covardemente. Hoje, ele cotinua cerdo utili ado. Orlando Villis Boas 
20 

oreci3ou Lr-. e1 	rr riJo Juin ria  adoto xmxzx seu Grand° .:1-intor. 
21 

Quem faz, hoje, 	a cal)eça do Juruna, o Vice overnader eleito do Rio 
22 

de JaneirD, Darcy ibiro, o antrop ogo de índio so. Bom cila. 
23 

24 
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MINISTÉRIO DO INTERIOR 

DIVISÃO DE SEGURANÇA E INFORMAÇÕE 

INFORME N.  22/0131-63/83 

• 

/ 

- 
/ 

• 

1. DATA 
	

: 21 JAN 83 

2. ASSUNTO 	 ATIVIDADES DE EX-FUNCIONARIOS DA FUNAI 

3. ORIGEM 

4. AVALIAÇÃO 	 B / 2 

5. REFERENCIA 	 : 
	 e2C: g3 

6. ÁREA 	
, 

7. DIFUSÃO ANTERIOR : 

8. DIFUSÃO 	 AC/SNI - A 5_11.1 U_NAI 

9. ANEXO 

• 

Os ex-funcionãrios da FUNAI, ODENIR PINTO OLIVEIRA e JO 

SE PORFIRIO FONTENELLE DE CARVALHO, vem afirmando terem sido convi 

dados pelo futuro Governador do RIO DE JANEIRO, LEONEL BRIZOLA, a o 

cuparem a assessoria do Deputado eleito, MARIO JURUNA. 

Essas pessoas reunidas com atuais funcionãrios do órgão 

tutor, afirmam que no Congresso propugnarão, através de JURUNA, Pe 

la extinção da FUNAI, dentre vãrios fatos. 

Outro objetivo apontado por esses elementos j o patrocr 

nio de movimento visando a demissão do Presidente daquela FUNDAÇÃO, 

Cel. Av R/1 PAULO MOREIRA LEAL. 

7004 E QUALQUER F 	CLE. IGNIE edlotif, 
~ENIO DE AssUN T o srGicosa FICA, AUTOMA-
TICAMENTE, PE SPONs A vf 1 Pt.L4 mANDTÉNÇA0 
DE SW Ste.11.0 r 	d6 Ov,reto) Fr:.  79 "0/77 
Rapilussato ;tal a 5 alwguMda de A gswitn 
	mftw 

lie,C)NFIDENCiAL 
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Ao Exmo. Senhor 

Cel. Aviador PAULO MOREIRA "LEAL 

DD Presidente da FUNAI 

NESTA Brasília, 01 de fevereiro de 1983 

   

Tenho acompanhado os primeiros momentos da 

ascensão do caso Juruna e baseando-me pelas noticias veiculadas até 

então pela imprensa - quando aparecia nas praças públicas de Cuiab-MT, 

desencadeando as mesmas rajadas de ataque contra as autoridades 

governamentais constituídas pelo Governo Federal, marcas registradas 

aliás, que o deixaram conhecido posteriormente. 

• Desde então venho acompanhando "os interesses" 

escusos que c ex-c,Tcique Xavante vem defendendo em nome de seu povo ao 

que tudo indica e, em nome das demais tribos do Brasil. Certamente, ele 

não tivera culpa por tudo que aconteceu a principio, uma vez que, há 

que se considerar a hipótese de que tenha sido insuflado e vitima de 

terceiros com segundas intenç3es que não fossem exatamente a causa 

.indígena senão, o instrumento a serviço de outras ideologias. 

Contudo, ante a proporção que o assunto ganhou 

nos últimos anos tenho ficado apreensivo como representante autOotone 

que sou e na qualidade de índio universitário e venho, por meio desta, 

hipotecar a minha mais sincera solidariedade para com essa Presidência 

no sentido de levar avante a política indigenista que ora de processa0 

Estamos irmanados, creio, sob o único e exclusivo 

ideal: o índio. Tenho por outro lado a informar que sou sabedor, ainda 

há pouco de que o Sr. Mário Juruna vem sendo repudiado, sobretudo por 

parte de sua própria comunidade de origem que, a seu ver, representa. 

Agora, com referencia à ótica política de outras tribos é da minha 

competência comunicar que ele é simplesmente visto com certo ceticismo, 

não como líder como se insinua, mas que na opinião da maioria, quem 

representa efetivamente, bem ou mal a sua causa é a FUNAI - segundo 

dizem, apesar dos pesares, está revestida de poderes de ação na 



É a minha opinião. 

Atenciosamente 

EVÃO CARI0SfTATJKANE 
Estudante de omunicação 

Psç.#eoi 	/34-4-_ 02 

qualidade de órgão do Governo Federal. Em síntese, devo dizer a V.Exa., 

Sr. Presidente, que ele não tem nenhuma representatividade na tribo 

Bakairi a qual pertenço e como tal, está completamente desti-tuído de 

agir e elevar as suas vozes na Câmara como autêntico representante da 

comunidade indígena do Brasil. 

Fiquei um tanto surpreso com sua contundente 

declaração ao dizer nas recentes entrevistas que, de posse de plenos 

poderes, iria, como primeira providência, autorizar a expulsão 

indiscriminadamente, de todos os funcionários da Instituição que assiste 

o índio. Diante disto, sou de opinião de que ele como índio, agora 

Deputado Federal empossado ou a se empossar, devia estender a sua mão e 

negociar com a FUNAI o melhor meio de se chegar à solução da premente 

necessidade em que a FUNAI vem se debatendo: a falta de recursos para 

acelerar o processo de demarcação de terras índias, como fator es encial 

110 	de sobrevivência de seu "povo". 
Em agindo assim, estaria colaborando deveras 

com a causa indígena, porem o que se vê e ouve deixa muito a desejar, 

pois se preocupa mais com o fechamento das portas da FUNAI que, como se 

dependesse dele, esquece-se do bem-estar do índio. 

Sugeriria que essa Presidência viesse consultar 

'os índios mais bem informados sobre os valores da sociedade envolvente, 

a fim de que propusesse ao 3/Irio Juruna que, a sua preocupação esteja 

neste momento histórico, voltado para a causa indígena, independente 

de partidos políticos, pois o índio e seu destino não dependem desses 

partidos políticos para garantir sua sobrevivência a não ser o apoio do 

Governo brasileiro para que, ele gestione o seu próprio destino. Com  

isto, estaríamos deixando bem claro a ele que qualquer político que 

venha porventura assumir a direção suprema deste Pais venha a acatar a 

ideia de velar pela causa de seu maior patrimônio cultural que ó o 

índio brasileiro. 
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• CONFIDFNCIAi 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
GABINETE DO PRESIDENTE 

005/83 

03.FEV.83 

ATUACÃO DE MÁRIO JURUNA NO CONGRESSO 

ASI/FUNAI 

DSI/MINTER 

CARTA DO INDIO ESTEVÃO CARLOS TAUKANE 

Com a posse do Cacique MÁRIO JURUNA na Câmara dos Denutados 

algumas comunidades indígenas esperam que todas as suas reivindica-

ções sejam atendidas graças a maior ressonância do Congresso Nacio-

nal. 

Na verdade, a FUNAI não acredita nesta possibilidade, visto 

que JURUNA vem sendo manipulado pelos diversos setores 	contestatõ 

rios ao Governo Federal,que, provavelmente, utilizarão a causa indige 

na como "leit motif" para seus propOsitos. 

Por outro lado, na maioria das comunidades indígenas pouco 

se espera de JURUNA na Câmara, já que seu conceito junto aos índios 

não condiz com o que é apregoado pelos antropOlogos e demais 	seto 

res ligados principalmente a ala progressista do clero brasileiro. 

A FUNAI vem recebendo continuamente diversas informações por 

parte de índios aculturados, alguns até mesmo com nível universitário 

• 

MOD.: 118 
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MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NAWIAL DO INDIO - FUNAI 
GABINE"-lt 150 PRESIDENTE 

no sentido de demonstrar de forma cabal que JURUNA 

tão acentuada liderança por ele proclamada. A carta em anexo ser 

ve como exemplo dos fatos acima expostos. 

Do exposto, pode-se inferir que as ações futuras do caci-

que xavante na Câmara Federal representarão acima de tudo uma 

ponta de lança (no sentido civilizado) na contestação dos grupo 

reacionários ã política do Coverno Federal. A FUNAI será o bode 

expiatOrio que materializará essas contestações. 

• _s 	 t3$0 Qui ima ia 
are MO 01i0 Df •swa,. sLn.010 POI41 
Goopurwamtkift 	 gim 
eat.aufter,•C ti' 'OU "4.1 04. II 11. 
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DIVISÃO DE SEGURANÇA E INFORMAÇõÈ 

V- 

INFORME N.-  22/0173-G3/83 

t 	DATA 

2. ASSUNTO 

3. ORIGEM 

4. AVALIAÇÃO 

5. REFERÊNCIA 

6. ÁREA 

7. DIFUSÃO ANTERIOR : 

8. DIFUSÃO 
	

: ASI/FUNAI 

9. 'ANEXO [229:5 

07 FEV 83 

ASSESSORAMENTO DO DEP. JURUNA 

DSI/MINTER 

: 6/3  

INFAO N? 005/83-ASI/FUNAI 

• 

Esta DSI obteve os seguintes informes: 

1. Na semana de 17 a 21 JAN 83, realizou-se uma reunião na resi 

dência(SQS 210 ou 211?) da SociOloga da FUNAI, Maria Antonieta(Ni 

eta) Barbosa de Oliveira, em 

va e Porfirio José Fontenele 

outros. 

que compareceram Odenir Pinto da Sil 

Carvalho, e índios Xavante Carlos e 

2. Na reunião, coordenada por Odenir ou Porfirio, foi 
	

tratado 

do assessoramento que dever ã ser dado ao Deputado Juruna. 	Dentre 

os assuntos tratados para tal assessoramento, constaria a desati-

vação da FUNAI e a substituição do atual Presidente do órgão por 

não serem do interesse da causa indígena. 

3. Os índios Xavante Carlos, Josué de Jericci, Tiburcinho, Ores- 

te e um irmão do Deputado Juruna 

te a sede da FUNAI. Alguns deles 

reunião. 

estariam freqUentando assiduamen 

teriam participado da 	referida 

4. Clãudio Romero deve ter tido conhecimento da reunião e 	dos 

assuntos tratados. 

5. Os Deputados ligados a problema 

vado, poderão valer-se do despreparo 

de terras, cujo número é ele 

do Deputado Juruna e, por is 

so, p-)clerão dar guarida ãs teses dos orientadores (Odenir e Porfr 

rio), prejudicando os indígenas e tumultuando as soluçOes 	dos 

problemas dos índios. 
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NTER Continuação do Informe n" 22/0173-G3/8 de o 	FEV 

• 
6. Porfirio ou Odenir, ou ambos, teriam feito cont 	 er 

nador Leonel Brizola. 

7. Odenir e Porfirio,anteriormente, pretendiam reingressar 	como 

servidores na FUNAI, segundo promessa do atual Presidente do órgão. 

Atualmente, estão desinteressados, por motivo dessa nova frente de 

atividad na nua] estão enaa;ados. 

49 que consta, 

ORIGEM 

REFERÈNCI,A, 

ÁREA 

DIFUSÃO AN 

DIFUSÃO 

AIÀXC.)  

Nieta esta vivendo, ou morando, com Porfirio. 

• 

4. 

9, 

:r. 

• 

O 

1 

1 

1,"1"GOIA E QUALQULti PESSOA QUE TOME c,oNt-t _ 

CIMENTO DE ASaitkii O SiOILOSOFIW, Alr CIMA-
TICAMEWE, RESFJNSÁvEL PELA IsilAmff.L&ÇÃO 

DE SEU SIGILO (Art. t2 á Nerete n.• 79.0961Ti 
RaNsdarnent•para Salvargsria da Assunt)-, Sigilosos) 

1"INFINEICIAL 
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jJ3 de março de 1983. 

AO 

SR.,CEL. Paulo Leal 

Presidente da FUNDAÇÃO NACIONAL DO tNDIO-FUNAI 

BRASILIA - DF 

Senhor Presidnte, 

• Fim completar um levantamento que estou rea-

lizAndo sobre a situação dos índios no Brasil e do :Srgão de / 

assistancia a,; populaçOes indígenas, venho pela presente soli- 

citar a 	 2ossIvel, me informe o seguinte: 

SOBRE A SE,MARIA (2UE JI INSTAA,)A A ANTIGA /N.SE 

AVANÇADA DE PUCURUI (Manicipio e Tucuruí) 29 D.R. 

1) Se ainda continua funeionan(Ão e em que situaçjlo ? 

2) Se foi vendida, quem comprou, por quanto e qual o 

processe utilizado rara vennecessitamos cia 

do referido processo) e se j  foi pago. 

3) Se o comprador indenizou ou indenizar& a madeira 

retirada da arca indígena? Se indenizou, quanto 

e como foi aplicado o recurso ? 

4) Qual o custo da instalação do referida serraria ? 

No aguardo de sua resposta, antecipadamente 

apresento os meus agradecimentos. 

, Atenciosamente 

• / 
	;,.. 

DEP=DO mAnIo 

=c. COA. 
trada• 
?as: 
toihse:-N 

4411.4• -4.••••••• 
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FUNDACAO NACIONAL DO INDIO 
Assessoria de Comunicação Social /A C S 

essi4-to, #P4/3 4-4  veículo: 

data: 

.5TORIAL 1:0 BRPSIL 

06.03.83 

pdgina: 	06  

Informi  JB 
Ent—  xavante 

O Deputado Mario Juruna, do PDT 
do Rio de Janeiro falará pe1.3 primeira 
vez na Camara dia 19 de 4ã, em 
homenagem ao Dia do Indlo. O discur-
so será um exame da atuaçáo da 
Funai e, para isso, seus assessores 
pediram ao órgão informações sobre a 
questão dos indios pataxós na Bahia, 
a construção de uma estrada na Ilha 
do Bananal, a venda de uma serraria 
da Funai para a Capemi e a mudança 
da sede do órgão para o setor de indús-
trias de Brasilia. 

Juruna lerá o discurso em portu-
guês, mas seus assessores, na maioria 
sertanistas que já trabalharam na 
Funai. sugerem a Deputados do PDT e 
do PMDB que o ajudem, sempre que 
ele se envolva em debates no plenário 

E que o cacique, quando nervoso, 
tem dificuldades piara expressar-se em 
português e será inevitável que cale a 
boca de Deputados que tentarem ridi-
cularizá-lo, respondendo no seu idio-
ma natal. 
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DSG / 	PROTOCOLO 

Brasília, 11/03/83 

Il.mo. Sr. Paulo Moreira Leal 

DD. Presidente da Funai 

Brasília - DF. 

Senhor Presidente, 

Nos próximos dias, estaremos apresen-

tando ao plenârio desta Cámara, um Projeto que visa a cria-

ção de uma Comissão Permanente para Assuntos do tndio. 

Esta medida visa, antes de tudo, tra-

zer para este poder Legislativo, um instrumento que dará 

condições ã esta casa, de participar e opinar sôbre a ques-

tão que envolve a pessOa do índio, porque acreditamos que 

trata-se de uma questão social e - política 

Também esta proposta está embasada na 

intenção de responder aos apelos de V. Excia, quando das vi 

sitas que fiz ã essa Presidencia, no sentido de ajudar a so 

lucionar as questões indigenas. 

Para tanto, necessitamos de algumas 

informações, que ao nosso ver, seriwide fundamental impor 

tãncia para que possamos incorporar à proposta da Comissão 

Permanente, bem como, para que esta casa esteja capacitada 

a recorrer de informações fundamentais sôbre a Funai e o 

índio. 

R 20,01,0050.6 
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Assim, solicitamos da Funai as infor- 

mações a seguir: 

.1 

'19- Quadro funcional da Funai, e respecti 

vos salários, indicando número, quaii 

ficação requerida e distribuição regi 

onal; 

29- Orçamento global da Funai nos últimos 

cinco anos, discriminando sua distri- 

buição segundo sua aplicação real; 

39- Salários e outros gastos com pessoal 

empregado nesses últimos cinco anos; 

indicando nomes e período de serviço 

prestado; 

49- Nome, função e atuais salários, forma 

ção profissional e curriculum comple-

to de todos os Presidentes, Diretores, 

Chefes de Seção e Assessores, Delega - 

dos Regionais e ocupantes de cargos de 

confiança, da atual gestão e das ante-

riores; 

59- Regimento interno., portarias, regula-

mentação e normas de organização inter 

na, leis, enfim todo documento que tra 

ta especificamente de índios e da Fu - 

nai, baixados durante todo período de 

vigencia da Funai; 

;ER 70.01.0050.5 
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69- Junto ao orçamento da Funai, fornecer 

tambem todo comprovante de doaçaes, ' 

rendimentos, convênios ou participa 

ção de renda índigena; especificando 

valor ou quantidade; 

79- Especificamente, fornecer orçamento ' 

dos recursos recebedios do Banco Mun-

dial e em que área foram aplicados; 

89- Uma relação especificando quais foram 

as áreas demarcadas nos últimos cinco 

anos e quais os criterios adotados pa 

ra escolha dessas áreas; 

99- Quais seriamas áreas demarcadas no 

ano de 1983, e qual o recurso disponi 

vel para isso; 

109- Por força de Portaria, ou Decreto, 

quais são as áreas indigenas libera 

011 	 das para exploração de recursos mine- 

rais e qual a participação que o In - 

dio recebe desses acordos. 

119- Quais são as áreas ind/genas que o Go 

verno liberou para exploração de Pe - 

tróleo. 

ER 20.01.0050.5 

• 
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GER 20.01.0050.5 

129- Fornecer cópias integrais de todas 

as Atas do Conselho Indigenista da 

Funai, com seus documentos anexos, 

desde o inicio da vigência da Fu-

nai. 

Cordialmente, 

VIVO 
I Mário Juruna(  

vvMtva 

Deputado Federal 

• 
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PROJETO DE LEI N2 	, DE 1983 

DS nova redaçZo ao art. 42  da Lei n° 
5.371, de 05 de dezembro de 1967, 'que 

'autoriza a instituiçá.o da Fundaço Na - 
cional do índio e dá outras providen 
cias. 

• Do Deputado MÁRIO JURUNA 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. I 2  O art. 4° da Lei n° 5.371, de OS de dezem 

bro de 1967, que "autoriza a instituiçao da. Fundaçao Nado - 

nal do índio e da outras providencias", com a redaç.̂3.0 	dada 

pelo Decreto-lei n° 423, de 21 de janeiro de 1969, passa 	a 

vigorar com a seguinte redaçao: 

"Art. 4° A Fundaçao tem sede e fo-
ro na Capital Federal e se regera por 
Estatutos oprovodos peio Presidente 
Republ ica. 

§ 12  A Fundaçao e administrada por 
um Conselho Diretor composto por pes- 

i roas appntadas por comunidades ndioe-
nas e que sejam índios ou pessoas reco-
nhecidamente indigenistas e conhecedo-- 
res da situaçao do índio no Brasil. 

GE n 
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2. 

§, 22  Para fiscal.izaço dos atos do 
Conselho Diretor, e criado um Conselho 
Indigen'a composto por 5 (cinco) lide - 
res índios. 

32  Para fiscalizar os atos 	dos 
representantes regionais da Fundaçao , 
e criado, em cada unidade,um Conselho 
Indigena composto por 5 (cinco) 	mem- 
bros i  apontados pelas lideranças ndige 
nas da regi -ão.". 

Art. 22  Esta lei entra em vigor na data de 	sua 

publicaçâ.o. 

Art. 32  Revogam-se as disposiçães em contrá.rio. 

Sala das SessOes, em. . 	de 	 de 1983 

Deputado MÁRIO MIMA, 

/smge 

GE R 20.01.0050.5 
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JUSTIFICAÇÃO  

O art. 4° da Lei n° 5.371, de 5 de dezembro 	de 

1967, que "autoriza a instituiço da Fundaçao Nacional do ín _ 
_. 

dio e da outras providencias", .com a redaçao dada pelo Decre _ 

to-lei n° 423, de 21 de janeiro de 1969, 	estabelece: 

	

"Art. 4°- A Fundaço terá.  sede 	e 
foro na Capital Federal e se 	regera 
por Estatuto aprovado pelo Presidente 
da Republica. 

Paragrafo unico. A Fundaçao fica-
r; vinculada ao Ministrio do Inte - 
rior nos termos do Decreto-lei n°200/ 
67". 

2. Estamos apresentando proposiçao com o objetivo de modificar 

referido artigo, de modo que a Fundaça-o Nacional do í nd i o - FUNAI seja 

administrada por um Conselho Diretor composto por 	pessoas 

apontadas por comunidades indígenas e que sejam criados con-

selhos indígenas para fiscal izaça-o da administraça-o. 

3. Entendemos que, com a alteraçao proposta, 	serao 

criados novos aspectos de integraçao entre brasileiros 	Ín- 

dios e n:3-à-índios. 

• 

GE R 20.01.0050.5 
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De fato, .a solidariedade.e a participaçao soo ca = 

ractérlsticas que pertencem as duas comunidades e podem re 

presentar um caminho para cada vez maior compreensao 	entre  

elas. 

Neste sentido de participaçao,pensamos que a maior 

atividade das lideranças indígenas dentro da administraçZo dá 

FUNAI contribuirá cada vez mais para a realizaçao das aspira-

çoes e potencialidades das comunidades indígenas e para sua 

aproximaçao da realidade nacional. 

Em nossa opini -a-o, alem de expressar o desejo 	das 

lideranças indígenas, nossa proposiçaO harmoniza-se com 	o 

Estatuto do índio , principalmente quando este documento se 

refere a preservaçao dos direitos fundamentais do Índ io como 

pessoa humana, como brasileiro,e à necessidade de 	promover 

seu desenvolvimento com sua colaboraçao. 

.As aspiraçoes das comunidades indígenas sao 	mais 

do que aquelas relacionadas com suas necessidades básicas. 

Na verdade , entre estas aspiraçOes de nível mais elevado 

encontra-se a de um convívio sempre mais favoravel entre as 

comunidades indígenas e todos os brasileiros, estimulando o 

desenvolvimento de cada uma das comunidades, de sua integra-

çao e do Brasil, patria de todos nOs. 

Gru 20.01.0050 !"., 
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Esperamos que o projeto receba o apoio dos nobres 

colegas parlamentares. 

Sala das SessOes, em 
	

de 	 de 1983 

Deputado MÁRIO JURUNA 
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELO AUTOR: 

LEI N9 5.371 

	

	DE"-5-DE-DEZEMBR3 

az 1967 

..• 

Autoriza a instituição da "Fundação 
•• • Nacional do Índio" e dá outras pra-
- • videncias. 

• 
•  0 Presidente da República • •• 	• 

'.:•- Paço saber que o Congresso Nacional • 
decreta e eu sanciono a seguinte Le!: • 

••-. Art. 19  Fica o Govèrno Federal gu-
torizado a Instituir uma .fundação, 

!. com .patrimônio próprio e personait- 
• dada jurídica de direito privado. nos 
.-termos da lei civil, denominada "Fun-

dação Nacional do Incho", 'com as 
seguintes finalidades: 	. 

I — estabel.cer as di.retrizes • e gs-
rantir o cumprimento da politica 
digenista, baseada nos princípios a ae- • 
guir enumerados: 

. 	a) respeito à pessoa do índio e as 
Instituições e comunidat:rs tribais; 

b) garantia à posse permanente 
das terras que habitam e ao usufruto 
exclusivo doe recursos naturais e lie 

• tõdas as utiliondes nela existentes; 
• c) preservação do equilibrio biotó-

gico e aultural do índio, no seu con-
tacto cóm a sociedade nacional; 

d) resguardo à acuituração espon-
.tãnea do indio, de forma a que sua 
evoluçã sócio-económica se processe 

..a salvo Ide mudanças bruscas; 	• 
:•• II -1 gerir o Patrimônio Indigena,-
' no seMiclo de sua conservação, aia-

pliação• e valorização; 
/II — promover levantamentos, 

análises, estudos e pesquisas cientifi-
cas sôbre o índio e ez grupal. sociais 

. Indígenas; 
IV — promover a prestação do as- • 

sisténcia médieo-sanitaria aos intlius; 
V 	promover a educação de ba,e 

apropriada do Ilidi° visando à stia • 

- rv-sf-A r. 

,.progressIvo. Integração na sociedade .  
nacional; 

- VI — despertar, pelos instrumentos 
'de divulgação, o loteasse coletivo para 
a. causa indigenista; 

VII -- Cercitar o poder de policia 
nas áreas reservadas e nas matérias 
atinentes à proteção do índio. 

, 	Parágrafo único. A Fundação exer-
cerá os podéres de representaçáo ou 
assistepera jurictica inerentes ao te-
gime tutelar do indio, na forma esta-
belecida na legislação civil comum ou 
em leis especiais. 

Art. 29 O património da Fundação 
:fura constituído: 	. . 	. 

I 	Pelo acervo do Serviço de.  Pro-, 
teçào aos Indios (S.P.I.3. do Conse-

,•: lho Nacional de Proteção aos indios 
(C.N.P.I.) e do Parque Nacional do 

• Xingu (P.N.X.); 
•• II — pelas dotações orçamentáras 

e créditos adicionais que lhe forem 
atribuídos; • 

III — pelas subvenções c doações de 
• pessoas fisicas, entidades públicas e 

privadas nacionais, .estrangeixas e in- 
terilacionais; 	 • 

IV — pelas rendas e emolumentos 
provenientes de serviços prestados a 

••• terceiros; • 
pelo dizimo da renda liquida 

%:•.:1;•• :, anual cio Património Indígena; 

•-•-• 	•l Os bens rendas e serviços da 
'Fundação são Isentos de !anpostos 

• • ,-,•derais, estaduais e municipais, de 
• ; •conformidade com a letra -c", item 
• III, do art. 20 da Constituição. 

f 29 O Orçamento da União coo- 
.. • 	aignari, em cada exercido, recursos 

.aufickentes ao atendimento das, des-
pesas da Fundação; 
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• 

•I 39  A Fundação poderá promover 
obtenção de cooperação financeira 

.e assistência técnica internas ou ex-
ternas, públicas ou privadas, coorde-
nando e adequando a sua aplicaçã% 
aos planos estabelecidos. 

Art. 39.As rendas do Património In-
,‘dleena serão adminístradas pela Fun-

dação tendo em _vista os seguintes ob-
jetivos: 

!• I — emancipação econômica das tri- 
bos; 	 • 
: II — acréscimo do património ren- 
tável; . • 

*o dos serviços de assis- 

• Art. 4 A Fundação terá sede e fôro . 
na Capital Federal e se regerá por . 
Estatutos aprovados pelo Presidente 
.da República. 

I •19  A Fundarão será administrada 
por um Conselho Diretor, composto . 

sde pessoas de ilibado reputação, re-
presentantes de órgãos públicos ou en-

'lidadas interessadas e escolhidas na 
forma dos Estatutos. 

29  A Fundação ficará v!nculada 
• ao Ministério do Interior, ao qual cá-
berá'iromover o ato de sua institui- 

- ção, nos termos da Lei. 	. 

*Art. 50  A Fundação, independente-- 
'mente da supervisão ministerial pre-
v5sta no Decreto-lei n9 200, de 25 de • 
fevereiro de 1967 prestará contas da 
gestão do Património Indígena ao Mi-
nistério do Interior. 
• Parágrafo único. Responderá a 

Fundação pelos danos que os seus 
empregados caus,:m ao Patrimônio in-
dígena, cabendo-lhe ação regressiva 
contra o empregado j•esponsOvel, nOS 
casos de culpa 'ou dolo. 

' Art. 69  Instituida a Fundação, 11-
carão automaticamente extintos o 
Serviço de Próteçao aos inclios (SPI), 
o Conselho Nacional de Proteção aos . 
frodios (CNPIt e o Parque Nacional 

• do Xingu (PgX). 
Art. 79 Os quadros de pessoal dos 

órgãos a que jse refere o artigo ante- , 
rior serão consideradOs em extinção, 

'a operar-se gradativamente, de neônio 
. com as normas fixadas em Derruí). . 

19 Os servidores dos quadros em 
•ext!nção passarão a prestar serviços 
à Fundação, consoante o regime le-
gal que lhes é próprio, podendo. en-

' tretanto. optar pelo regime da legis-
lação trabalhista, a juizo da Diretoria 
da Fundação. conforme normas a 4e-
rem estabelecidos em Decreto do P0-
der F:xecutivd. 

I 29  O tempo de serviço prestado 
à Fundação ein regime trabalhista, na 
forma do tiarfigrafo anterior, será 
contado como de serviço público para 
os fíns previstos na legislação federal. 

39  A Fundação promoverá o 
aproveitamento em Órgãos federais e. 
mediante convènio, nos Estados e Mo-
niciplos, dos servidores referidos aes;e  

' 	• 	1. 	; 
artigo, que não forem:  considerados 
necessário aos seus serviços, tendo 

• em vista o disposto no art. 99 ...o De-
creto-lei n9 203,. de 23 de fevereíro 

• de 1967. 	••• .í • 	• • . • 	• -• 
Art. 89  A Fundação.  poderá requi-

sitar servidores federais, estaduais e 
municipais, inclusive .autárquicos, •sa. 

- forma da •legislação em vigor. 

ParáfIraio único. Os ServSdores re-
quisitados na torna diste artigo »-
darão optar pelo regime trabalhista 

• pr.culiar à Fundação, durante o pena- 
do em que permaneçam à•sua dispo
sição, contando-se o tempo de serv:eo 

o assim prestado pata efeito de direitas 
e vantagens da função publSca. 

• Art. 99  As dotações orçamentárias 
consignadas ao Serviço de Proteção 
aos '1ndios (spi). ao Conselho Nacio-
nal de Proteção aos Índios (CNPI) 
e ao Parque Nacional do Xingu . • 	 
(PNX), no Orçamento da União: se-. 
rão automáticamente transferidos pa-
ra a Fundação, . no data de sua insti-
tuíção. - 

!;• Art.: 10*. Fica a Fundação autoriza-
da a examinar 'os acôrdos, convénios, 

• contratos e ajustes • firmados pelo 
SPI, CNPI, e PNX, podendo ratifiGO-
los modificá-los ou rescindi-los sem 

• prejuízo ao direito adquirido por ter- 

ceiros, ao ato jurídico perfeito c à. 
•coisa julgada. nos•térmos do artigo 150 
e IS 39 e 22 da c onstituição do Brasil. 

Parágrafo único — 	VETADO 

Art: 11. São extensivos à Fundaçao 
- e ac Património Indigena os privi:e-

gids da Fazenda Pública, quanto à lin-
penhorabilidade de bens, rendas e ser-. 
viços, prazos processuais, ações espe-
ciais e executivas, juros e custas. 

Art. -12. Cumpre à Fundação elabo-
rar e propor ao Poder Executivo An-
teprojeto de Lei, a ser encamintni:áo 
ao Congresso, sobre o Estatuto Le4,11 
do Índio Brasileiro. 

Art. 13. No ',vazo de ?O (trinta) 
dias, a contar da publicação desta Lei, 
O Ministro do Interior, ouvida a Pro- . 
curadoria-Geral da Repuolica,. uo-
meterá ao Presidente da República o 

•••projeto dos Estatutos da Fundaoo 
.• Nacional do Indio, • 
•• ;. Art. 14. Esta Lei entrará em vivi' 
. nu data de sua publica çao, revogadas- • 
as disposições em contrário. ' 

Brasilia, 5 de dezembro • de 1967:' 
1469  da Indepencléacia e 799  na. 
Repúblíca. 

• A. COSTA E SILVA 

Afonso de A. Lima. 

• tén 

GER 20.01.0050.5 
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111 Is:? 423 — DE 21 DE. 
sANEnto DE 1553 

Dá nova redar;do ao art:go 41  da Lei 

n0 5.371, de 5 de c/Cel.:mano de 136'7. 

O Presic!ente dr. Rerratlica. no uso 
das atribuções que. ïiir. ecn..ere 	; 

10 do arti•Jo 2? do Ato 
ctenal n9 	de. 13 de • dezembr:: d:! 
1968 e tendo etr. vtsta o A:o Ccm- 
plernentar n? 	de 13 de deZ.eir.b:a 

de 1063. decreta: 
Art. 1° O ert:zo 41. e seu; 

grafes, da L?•'. 	6..37:. de 	de de- 
acrr.bro de 1357, riu?. 	 :r..s- 
1.:t;fla 
/Julio (P. N. 1.) 'e 	ou:res 
denc.",  paesern a v.gora: cz.a-. a s- 
gr.:r.ze redv.ção: 

"Art. 49. 	A Funclar.do 
sede e fôr° na C:tal F2ders.: 
e se regeri. per Es:atutos apr'...- 
vadoso ?res:c12::::: da .Repu- 
Mira. 

Parágra:o-nr.:e0. A 
P.eará 	 'ao 
cl, Intcr!or. 	térnics crDecre- 
to-1d n.9  20-67." 

Art. 25? 'É:ste Deerct)-:et 
err. vigor na da:a 

Ls 

B:asir.a, 21 de jr.nelro.  c. 	156-i; 
1W da Ind?.per.dea e ti'? da 
Repnbl.ca. 

A. Cost.% E SILVA 

,Alonso A. Lr:n.2 

GER 70.01.00505 
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Brasília, Â4.0'  

Do: Presidenue da FUNAI 

Ao: Exmo.Sr.Secretário-Geral do Ministerio do Interior 

Assunto: Mudança de comportamento nas lideranças indígenas 

1. Tem se constatado, a partir da investidura do índio Mário 

Juruna no cargo de deputado Federal, significativa mudança de comporta 

mento em algumas lideranças indígenas, caracterizadas por pressões con 

tra o Presidente da FUNAI e seus servidores, ao r vindicarem concessões 

em intensidade ate então não experimentadas nesta gestão que, se aten 

dida, contrariam a politica indigenista do Governo e as diretrizes ema 

nadas do Ministerio do Interior para a condução da causa indígena. 

2. Entre os fatos constatados, destacam-se como mais signifi 

• cativos os seguintes: 

a. deslocamentos de grupos indígenas à. Capital Federal, à" re 

velia do órgão tutelar, coo o intuito de se acercarem do Deputado Mário 

Juruna, e, com cobertura da imprensa falada, televisada e escrita, se 

deslocarem à sede da FUNAI para, mediante pressão, serem recebidos pe 

lo Presidente da Fundação e exigir a adoção de medidas em pról das po 

pulações índias, quase sempre conflitantes com a ordem legal; 

b. apresentação de exigencias no sentido de se remover servi 

dores de diversos escalões, com alusões de que os mesmos são contrários 

aos índios, sem contudo apresentar qualquer motivo convincente; 

c. insinuações de falta de probidade no exercício do cargo, 

• 
emitidas contra dirigentes e servidores da Instituição; 

d. imposição para se colocar pessoas em cargos de chefia nas 

áreas indígenas, que pelos seus antecedentes, devidamente comprovados, 

contra-indicam a adoção de tais medidas; 

e. exteriorização de virem a adotar ações de represália con 

tira terceiros, que são partes em causas envolvendo disputas de terras 

indígenas e que já se encontram sob a custódia da justiça; 

Mod. 116 
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f. adoção de pressões, tanto diretas como por intermédio de 

entidades intituladas de defensoras das causas indígenas, para exigi 

rem do Presidente da FUNAI pronunciamento público contra autoridade:: 

constituidas,que insinuam de estarem adotando medidas contrárias aos 

índios. 

3. As ações acima enumeradas, já começam a se refletir 	de 

modo prejudicial no âmbito da instituição. Em algumas áreas, servid 

res que possuem boa aceitação por parte dos silvicolas, e que na reali 

dad cumprem com desvelo suas atividades no âmbito tribal vêm se com 

portando de modo não compatível em relação a obrigações de ordem admi 

nistrativa, pela adoção de medidas que dificultam a atuação dos órgãos 

intermediários da estrutura da Fundação, redundando, tais açOes, 	em 

prejuízo dos próprios silvícolas e em desprestigio para o órgão tute 

lar. A adoção de medidas de ordem disciplinar, para corrigir essas dis 

torçOes, levam a administração a impasses de difícil solução, dada a 

• precaridade de mão-de-obra qualificada para substituição nesses níveis, 

4. Por outro lado, entre as reivindicações de cunho nitida 

mente contestatória, inclue"m-se pleitos justos, que para atendê-los a 

Fundação não conta com adequados e suficientes recursos financeiros e 

humanos. Tais são: demarcação de terras, retirada de posseiros e inva 

sores de terras indígenas, prestação de assistência médica,instalação 

de escolas, instalação ou melhoria da infra-estrutura já existente e 

•a ampliação e melhoria dos meios de subsistência das comunidades. 

5. Sabendo-se que o Deputado Mario Juruna, nor si s5,nãppos 

sui entre as comunidades indígenas o prestígio que lhe procuram atri 

buir os veículos de comunicação, pode-se deduzir que as mudanças 	de 

comportamento nas lideranças tribais sejam resultado da ação da equi 

pe de assessores do referido parlamentar, constituída por pessoas co 

nhecidas pela posição de antagonismo que adotam, tanto ao órgão tute 

lar e às diretrizes do Ministério do Interior em relação à causa indi 

gena, como também à própria política indigenista do Governo. Entre tais 

pessoas, destacam-se, por seus antecedentes, quatro ex-servidores da 

FUNAI, respectivamente, ODENIR PINTO DE OLIVEIRA 	e 	JOSÉ PORFlRIO 

FONTENELLE DE CARVALHO (integram atualmente o Gabinete do Dep. MARIO 

JURUNA), DARCI RIBEIRO (Vice-Governador do Estado do Rio de Janeiro)e 

CARLOS ARAUJO MOREIRA NETO (ex-Diretor do Museu do Índio no Rio 	de 

Janeiro). 9, 

Mod. 116 
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6. ljo tocante às reivindicações justas, como é do conhecimen 

to de V.Exa. a FUNAI, dentro de suas limitações, vem procurando aten 

der as áreas que apresentam maior necessidade de cuidados imediatos. 

7. Em que pese a atitude pessoal do Deputado Federal MARIO 

JURUNA, de a cada vez que vem a FUNAI solicitar previamente a audien 

cia, e de ter a direção do órgão tutelar lhe propiciado respostas es 

clarecedoras a todos os pedidos de informações ate agora feitos, sur 

preendentemente, no Ultimo dia li, um grupo de índios xavantes compa 

receu à sede da FUNAI e se comportou de modo hostil para com dirigen 

tes e servidores da Fundação, desacatando as normas protocolares 	de 

atendimento, a que todos estavam acostumados a observar no âmbito do 

õrgão. O mencionado grupo, composto pelo Cacique ANICETO XAVANn,, da 

Aldeia São Marcos (tido como pacato e moderado, sendo a sua Aldeia a 

mais importante na respectiva Reserva), ORESTES XAVANTE (índio dissi 

dente, que pretende manter sua própria Aldeia-Buriti Alegre),TIBURCIO 

XAVANTE (PAdeia Namuncurá), JOÃO XAVANTE, DANIEL XAVANTE (Aldeia 

Kuluene) e JOSR MARIA XAVANTE (trabalha com o Dep.MARIO JURUNA), hoje 

pela manhã, mantendo o mesmo comportamento de desacato, adentrou ao 

meu gabinete de trabalho, e passou a querer impor exigências não con 

dizentes com a politica indigenista do Governo e não compatíveis com 

os preceitos que regem a gestão dos bens públicos. Após adeiroestá-los , 

fiz-lhes ver a impropriedade das suas ações e que nada lhes seria pra 

piciado que não se enquadrasse nas normas da Fundação. 

8. Diante dos fatos, alem das medidas que V.Exa. julgar por 

bem adotar para o caso, peço venia para propor o envio de 	subsídios 

aos representantes do Governo no Congresso Nacional, para que possam 

fazer a defesa da Instituição no Plenário. 

PAULO 

Mod 116 
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17.MAR.83 

ATUAÇÃO CONTRARIA FUNAI 

ASI/FUNAI 

INFÃO N9  024/83-ASI/FUNAI, DL 16.MAR.83 

DSI/MINTER 

Esta Fundação vem sofrendo constantemente a ação 

nefasta de agitadores junto as tribos de índios aculturados, crian-

do um clima de insegurança e insatisfação no relacionamento INDIO/ 

FUNAI. 

Ultimamente, grupos de indios de varias tribos 

tem se deslocado para esta Capital e forçado a serem recebidos pe-

lo Presidente da FUNAI, fazendo exigências e ameaças aos Diretores 

e funcionários, numa tentativa de impor idêias, muitas vezes dis 

torcidas por elementos que, sistematicamente, vêm desenvolvendo cam 

panha contraria t execução da Política Indigenista Governamental. 

Da Ultima quinzena de feverèiro ate.  a presente 

data, quatro grupos indígenas (Acre, Xingu, Kranõ e Xavante) esti-

veram nesta Fundação fazendo pressões e ameaças, no sentido de ten 

tar punir', demitir e/ou transferir funcionarios sem motivos concre- 

tos. 

MOD. 129 - 210x297 
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Tal procedimento vem ocorrendo, 'na 	das 

vezes,devido ao incitamento provocado por ex-servidores, que hoje 

ocupam a Assessoria do Deputado MÁRIO JURUNA. Esses indivíduos se 

aproveitam das peculiaridades da cultura indígena e do fato de ser 

a tematica indigenista plena de conflitos reais e potenciais, para 

explorar de forma negativa, principalmente no campo político e psi 

cossical, os problemas existentes, com o Gnico objetivo de desacre 

ditar esta Fundação e seu Presidente junto ã opinião pública nacio 

nal e .a.s lideranças indígenas, hem como no sentido de tumultuar a 

vida política do País. 

g 9..-ALtkutm resua Que 1Q-pge a* i 

;Lm wmfiri o Of. 1-55URN i 1 Si C.1.. 030 rw-A 
vocturic,•.wm rt Kt 2,,po-k 5)4, yr ti.  pn_A 

1 Numerthcin N. SkIt 5N-44. O ! t.fi k •t •• t 

- ,:. •• 9-9 )04 ;-7: If .4 • • r.:ymosee fr* 
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DOCUMENTO MEMO 	N2  058 	DE 21.03. DE 83 	 

DO  Chefe do GAB/PRES  	 AO Chefe da ASI/FUNAI  
ASSUNTO  Carta do Deputado MÁRIO JURUNA ao Pres/FUNAI  

ANEXO: 	  

• 

• 
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N.° 
	

/GAB /CIRC. 	 Em: 	03 

Do: Chefe do Gabinete 

Ao: 	ASI 

Assunto: (Carta s/n9, de 17/03/83 - Dep. Mário Juruna) 

Encaminho a V. Sa. apEopia da Carta do Deputado MARIO JURINA, solicitan 

do seja analisada e após, devolvida a esta Chefia. 

Atenciosamente, 

9-)Á 	
.l4, 	111  

Mod. 185 - 148x210 - 100x3 
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Brasilia,17/03/83 

Ao 

Ilmo. Paulo 'Inreira Leal 

DD. Presidente da Funai 

Brasília - nr. 

Senhor Presidente, 

Ouanclo do inicio do Projeto Xavante,que 

visava definir e regulamentar as reservas indígenas e desenvol 

ver programas de assistência às comunidades Xavante e Boróro,na 

área de Barra do Garças existiam sómente quatro funcionários da 

Funai: Odenir Pinto de Oliveira, Claúdio dos Santos Romero, Iza 

noel dos Santos Sodre e José Claudinei Lombardi. Mesmo assim,to 

das as Reservas foram demarcadas e o Projeto Xavante alcançou / 

um índice de produção surpreendente e inigualável em compara - 

ção aos anos posteriores. A mortalidade infantil foi totalmente 

erradicada. Nunca se registrou, na época, um único falecemento 

de índio, devido falta de assistência; os programas de educação 

eram executados e obedecidos todos os costumes tribais; havia 

união de todos os Xavantes e nunca se registrou um conflito en-

tre grupos que originasse em mortes como acontece atualmente. 

Depois criou-se a Ajudância Autónoma de 

Barra do Garças e o número dr funcionário atingiu, de quatro / 

pessoas, para 58 fnneionArios muito hen istribuidos em todas 

as aldeias. (-) Projeto Xavante Pra apontado nacionalmente e in 

ternacionalmente por várias Universidades, como o exemplo de / 

uma política indlgenista voltada para o interesse do índio. 

A FUNAI, por sua vez, apregoava o Proje 

to Xavante como a grande realização da Instituição, a despeito 

das acusações de um órgão obsoleto e desinteressado. 

Boje, Sr. Presidente, a 7 Delegacia Re 

gional conta com um contigente de aproximadamente 15n.  funcioná-

rios e no entanto nada se realiza para assistir o índio no mini 

mo necessário. Inúmeros funcionários estão lotados ou "encosta-

dos" na Delegacia, ganhando o seu vencimento, sem no entanto 

GER 20 01 0050 5 
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poder ir à aldeia assumir sua função, porque os índios não os 

querem ã sua aldeia. São pessOas voltadas para o interesse pes 

soal e desonesto. 

E o que e feito, Sr. Presidente? Isso / 

vai continuar ate quanto tempo? 

Enquanto, outras pessOas como por exem-

plo João Wedu, tratorista da aldeia São Jose, trabalha incansa 

velmente pelo bem do índio, sem salário e sem contrato, a runai 

introduz nos seus quadros pessiSas que nada tem a ver com a ques 

tão do índio. 

• 	de de emprego? 	Ât quando a Punai continuara a ser cabi- 

Atenciosamente. 

, 

Mario Juruna / 

Deputado Federal 

• 

GER 20.01.0050.5 
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Decálogo 
Fatos, personagens, bast ores 

2 Saída 
pela esquerda 

Mas parece que o deputado-indio tem 
muito prestigio com o presidente da FUNAI. 
Pelo menos o coronel Paulo Leal, conversa 
vai, conversa vem, concordou com um grupo 
de jornalistas que estava indignado com a 
campanha de ridículo contra o cacique, 
desenvolvida por alguns parlamentares( Leal 
não teve dúvidas: "O Juruna podia ser o meu 
braço esquerdo". Os repórteres não enten-
deram bem, o que o fez completar: "É que eu 
sou canhoto". 

3  Duzentos é 
coisa muita 

O presidente da Funai, coronel Paulo 
Leal, foi vitima ontem de um telefonema 
irônico e eficaz. Um grupo de indios vinha 
tentando infrutiferamente — desde a se-
mana passada — entrevistar-se com o 
coronel. Então apelou para o seu represen-
tante no Congresso, o deputado Mário 
Juruna. Quando Leal atendeu o telefone, a 
voz forte do xavante, sem agressividade, lhe 
perguntou: "Então, recebendo muito indio? 
Quantos? Trinta, quarenta? A gente pode 
levar duzentos. Aqui tem mais uns dez". 
Logo depois, os indigenas foram vistos 
adentrando o gabinete do presidente da 
Funai. 
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MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO 1N 	- FUNAI 
GaibIriarto do ProsIdento 

`..1,11r.V11(  

.,.,f;i0t:tOwicttt d Fudação Nacional do Indi.o/FUT•:AI 

'Ngi..11-N7left da 3a. Subchefia da Secretaria Gera1/C5N 

Cârtia do Deputado Federal Mário Júruna, de 11.03.83 

de 1.1Fir(:<..-) de 3. 

, carta on, anexo, o Deputado Mário Juruna carunica a. intenção de 

;fitar P•Poleto na arara dos reputados, proper:do a criação deldtraa "Comiss&o .  
te do Índio", e pede que Lhe se:p..,ffa fonlecidas inforwaçx-Ses scbre as asam 

.ad.cs no texto da missiva. 

Deputad(.) Míric juruna 

e:-- ta-iírtsne3.afr5r.N irforznaçÁ: rerr-a  

tem 	utiliz 	da vía enistclar rara pedir a 

Ifinrw 1 /4 e interes. 	popula 

` 

(nle ter,  sido s.=,,re. 
.1.1 

•- tiø psd.idc 

CCM ti • ftnalicial.e 

.-.; 	•" 

xres cr&retente.:- . 

AS5,11)I-TE ccedt7e1,tAss 

n %.spertos 

ri.1,-çil..,(tr* e fjf---,2(!i.izadoc-, 

c:-.9144 
	 c.32. 

o a 

Anc.›.o: (£1.pia de carta. 
LA/1c11= 

Mo'  d. 11C 
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(
SECRETARIA-GE AÃ/ D 

/14"‘.0.4:/lock.04.  

E SEGURANÇA NACIONAL 

Brasília, 30 Mar 83 

Prezado LEAL 

Acuso o recebimento do Oficio n9 332/PRES/ASS, de 28 
de março de 1983 da FUNAI, no qual é encaminhado copia da 
carta do Deputado Mãrio Juruna e salienta alguns objeti-
vos dessa solicitação. 

Agradeço sua atenção em colocar-nos particularmente 
a par da pretendida comissão, entretanto, permita-me suge 
rir que tal documento seja enviado pela FUNAI, em forma 
de INFORMAÇAO, para o prõprio Ministério do Interior ou, 
se for o caso, para a Secretaria-Geral do Conselho de Se-
gurança Nacional. 

Na oportridade, apresento-lhe minhas cordiais sauda 

ções. 	N. 
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MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 

MEMO. n9  053/83-ASI/FUNAI 	 Brasília-DF., 30.03.83 

Do: Chefe da ASI/FUNAI 

Ao: Sr. Chefe do Gabinete da Presidência 

Assunto: Carta do Deputado MÁRIO JURUNA 

Ref.: Memo n 9  058/Gab/Circ 

Senhor Chefe, 

4IP 

	

	 O Deputado Federal MÁRIO JURUNA em carta dirigida ao 

Sr. Presidente da FUNAI, questionou e criticou o número de funcio-

ngrios lotados atualmente na 7a.DR, alegando o fato de ter o Proje 

to Xavante, com apenas 04 funcionários (citados por ele), alcançado 

pleno êxito, enquanto que a 7a.DR com, segundo o Deputado 158 Servi 

dores, "nada realiza para assistir o índio". 

Ora, numa analise retrospectiva feita por esta Asses 

soria, com base em dados oficiais, ficou evidenciada a improcedên-

cia dassalegações apreeentadas pelo nobre Deputado; Sua Exa, parece 

nos mal informado, pois os números por ele apresentados não corres-

pondem ã realidade. 

O Projeto Xavante, em principio, quando foi aprovado 

o perfil do Plano de Desenvolvimento da Nação Xavante, (Portaria n9  

348/E/77, de 05/08) já contava com 12 funcionários e não com 04 co 

mo foi dito, a saber: 

MOD. 129 - 210x297 

- CLÁUDIO DOS SANTOS ROMERO 

- ODENIR PINTO DE OLIVEIRA 

- MARIA ALVES LEAL DE OLIVEIRA 



S S k80/ 
 

MINISTERIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - FUNAI 
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- LUIZ FELIPE DE FIGUEIREDO 

- JOSn CLAUDINEI LOMBARDI 

- IZANOEL DOS SANTOS SODRn 

- CLAUDIA NETTO DO VALLE PEREIRA 

- JOSINA MARIA L. SILVA 

- MARIA REGINA FACCIOLE 

AIRTON DE CASTRO CATÃO 

- LAERCIO CARDOSO DOS SANTOS 

- SEVERINO OLIVEIRA BRAGA 

Em junho de 1980 (Portaria 734/E/80), quan 

do foi instituído o Plano de Desenvolvimento Xavante, foi desi& 

nada uma equipe constituída dos Senhores: 

- ANAEL LEMOS GONÇALVES - Coordenador 

- IR £ GOMES 

- ALAOR GRANGEON DE SIQUEIRA 

VICENTE LUIZ DE ALMEIDA 

SIRLEI CORREA MARQUES 

- ANA MARIA DA PAIXÃO 

- IVAN JULIANO, fora os outros funcionários 

subalternos. 

Com a criação da Ajudáncia AutOnoma de Barra 

do Garças (Portaria n9  485/N/78), o número de funcionários era de 

65, e hoje na 7a.DR, segundo informação da Divisão de Pessoal, ba 

seada na folha de frequência do mês de fevereiro do corrente ano, 

a lotação total de servidores daquela DR é de 142, abrangendo os 

Postos Indígenas e Sede. 

MOD. 129 - 210x297 
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Diante do exposto, conclui-se que as críticas do 

Deputado MÁRIO JURUNA são totalmente infundadas e que as mesmas 

fazem parte de uma ação bem definida, que vem sendo executada por 

entidades e pessoas indiretamente ligadas aos indígenas, usando 

o referido Deputado, no sentido de desencadear uma campanha difa 

matória contra a Direção deste õrgão e mais especificamente con-

tra a Política Indigenista Governamental, procurando desacredi-

tar esta Fundação junto ãs Comunidades Indígenas e a opinião pú-

blica nacional. 

Atenciosamente. 

HUMBERTO DA COSTA MONTEIRO 
CHEFE DA ASI/FUNAI 

• 

MOD. 129 - 210x297 
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^' FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - FUNAI 

CARIMBO DA ESTAÇÃO 

2 
3 
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Espécie OFICIAL 

Origem 	 

Número 	  

Palavras 	  

Data 	  Hora 	 

Via a seguir 	  

INDICAÇÕES DE 
SERVIÇO TAXADAS 

HORA DA TRANSMISSÃO 

INICIAIS DO OPERADOR 

E
n
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ASI/FUNAI 
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S
M

IT
IR

  
 

rv9327/12a.DR 

DR RECONHECEM 

TADO MÁRIO JURUNA 

DE 	11 	04 	83 	INFORMO QUE OS ÍNDIOS DA 12a. 

VG O DEPU _ 

DR/FUNAI 

O TRABALHO DA FUNAI NÃO TENDO VG PORTANTO 

NENHUM PRESTIGIO NESTA ÁREA PT 12a. 

I\ 

Assinatura ou rubrica do expedidor 
ç 

Mod. 137 - 81. 50x4 - 148x210 
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ASI/FUNAI 
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PROJETO DE LEI 
N.* 881-A, de 1983 
laa 8,. atar10 JUlunal • 

••••,1 rarasau ao art. & ia Lei 
te . 1 111, de 3 de de/nadai» de 1%).•iie 
• 1.1./...• 	••••1.1111(.11. ‘1.1 1.41.1112(14 Na* 
61.48.41 .14 leadio a da amuas prueldin• 
• le1,01.. pineon. da 1.:una1a.aau do 

14,41.(à. pela tuasitllaC1.1-
1..11..1 ide, jeataditi44.1* • teime.' 'estala - 
11.•, iva.. itu.c.141.11 e 1111114 eu. aepatad• 
▪ bt i.alnu.e liGit,driu•; a, da Canais-
ase d.. Morar, pela aproa/mia tas 
easeada. 

11.t..1..1u de Lei n•Ul, de 1143. • 
rpm ir teIrtedi UO parseereal I 

Na‘laual acareia: 
• rt 1• O art 4• tLI Lel n • 5 331. dei 

de desemLake 	12031. que -autoriza a nua- 
tale... da Pandat•iu 'racional du Inalo e da 

plart.leneme". COM • redatau alada 
eir14 b.cielm-lel • • 4:3. de 21 de Janota de 
IM49. 	a steurar caia • 11edidiike 
vau: 

'Ari 4. A Pundatiu tern arde e U- 
✓u RJ Cap,1,31 Feder.' e ae reerga par 
C.doutur ata...iradas pela. Preatarras da 
Ftepuhtlea 

11 1' A CanJat ta cai 	tr...1.. 
g, 

• a;...anaoaa por ,,,,idueild.ides &Adi- 
151,i1  e 44e.1,1e.., 	 14,444.11 ge- 
[uniu...U.1mm~ 11h14re.i.et...* e 

d. 	da autua na 1.1r...:1. 
I 3. Pata 1“ealiaaçaa da, szus 40 • Canselna Darelur. e crl.ão run Cau.elha 

lumeena eampauto par $ lona.. 
• in.lsoa. 

11 3. Para hatelzar 03 1114.4 dai re-
preatntantoo !Irak:hW da Fundão°. é 
coadu. em cada ualdade, um C...asetha  

Indmena campado par 5 goram mem-
bro. aparit..4.,, pata. Uclemnta. 
Cend4 da teg.au - 

Art 2 	laLa Lel entra esu algur na data 
de 411.1 141411C4.1... 

Art 3 4  llesuesin-se a. all.gasaçues em 
contraria. 

Jus ccccc asiu 
O ars. 4 • da Ler 11 5.371. de 5 414 111 teia-

Ido de 1207. que -suturada . 1natnul ./r. da 
1.1111.11.;44 11141:144,11 41.4 114.11... • 41.1 uutraa 
10111,14.1e1.C144.-......411 ai tedd.r..ii dada IA lu lis- 
tietu-ba li 	de 21 de pil•ritu di 110‘11. 
atLatalece. 

"Agi 4 	A l'ur.do%au kr. •nle e lo- 
811 sai CréALal 1'..deral e ar r..1.1. par 
Patatutu apaaa.m. pela Paa:dride da 
3Lepulanca 

P.....trala unir.. 	A "'onda sa.. 
v1,641514 aa ai:Moino d.• 	nua 
termua O.. Dreram-let n. :.•111110." 

: 	Pat..111‘.. 1111raer.1314du prap..1,..a cum 
O 011:1,3,3 Ou. 1.14. 111.C.4 Nat 1"1.•1 3f111(.1, cie 
nt.arto que a 	 1195:1.41 O.. intim 

)Ui Iii. :ia ada.m..traaa our 1.111 (.00 
I)teldr c.nqw"Zu por 

par r041.111J44c1 1...hgena• e qJe mau,. 
ertadoa er..n ilha,l Indiesnat para tacal!aa-
4.a1 da adnara.trarma. 

3. 	Led,. 1.4.11.4. qta,  turra a alleraçá• pre- 
pu.ii• 	 elUVC• J.,p1.4:10a de anis- 

entra Uras:Irma Indo.. e 1..19-tradlat. 

fie lalU, • aulldanedade e a particIpaelu 
aau cara:arraiam que pttlell.ent ai duJI 
eurammdadea e ~cai tira:ocular Mio ea-
unida! e.wa Sai maue ',asa annpreensia 
anise elaa. 
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CÂMARA DOS DEPUTADO 

• 

Drarjla,. 

12 d 	hl de 1983. 

I 

A situação do !ndio no Brasil e 

a assistCncia rue vem sendo dispensada a esses silvicolas, por 

parto do 6rgão tutor, a FUNDAÇA0 NACIONAL DO INDIO - FUNAI, tem 

elYjeto de analise e crítica, tanto por parte dos prôprios. 

indios como por pessoas que, de uma forma ou de outra, tem in - 

terôoce ¡:or essa questão. 

Quando nos referimos essa 

blemEtica, não queremos dimensionar e nem desassociar a questão 
• 

'do ndo como sendo um problema que envolve s6mente aquelas pes 

soas, que por força das circunstâncias poderiam ser governo-tu-

tor orido-tutelado, a exemplo do conceito pai e filho, tão e-n 

planto divulgado e interessante para o extinto Serviço de Pro 

teço nos 2ndlos. 2 lementâvel que essu ideia ainda perdure na 

cabeça a por consequência nas atos de muito "papai-grande. ho-

je no govnrno. 

AO 

EXMO 

mAnto W.VID :INDnEAZA •• 

M.D: MINISTRO DE ESTADO DO INTERIOR 

BRUMA  - D.  FE5r,RATJ 
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Fls. :r.E 

A verdade que cs tcm.2os mudaram 	e 

não é diferente para nós índios. Jestas 	daLles, coJc 

mos todos os tipos de evêzes c conflitos tar.to com fazendei - 

ros e empresas agro-pecuãrías inescrupulosas ou pessoas que em 

hora bem intenci=das em atendimeno a =. poltica C- 	- 

gração do go=no, dei;:aran c./_; cJ -;I'L=L; 

busca de dias melhores nos mais distantes luunres onde a 

sença do índio era constante. Desta expe:dencia amargn, 

• 	para nós - aquéles que sobreviveram - uma consciéncia real 	e 
forte de o "papai grande" que dirige nosso caminho é o mesmo da 

quele que promove o nosso extermínio. 

A FUNAI, desde sua criação, em substi-

tuição ao Serviço de Proteção ao Índio (S.P.!.) tem levado a / 

política indigenista oficial, 	uma 'cotal descredibil'dadan 

to a nível nacional, como internacional. Os erros que se soma-

ram durante esses dezesseis anos de existéncia da FUNAI, foram 

tantos e de tão alta gravidade, que hoje, nenhum indic, por / 

mais distante que ele esteja de sua consciência e seus direi 

• tos, não demonstra nenhuma credibilidade no êrgão de assistén-

cia. 

1~1 ~21:13), aSSiSti20£1 "1  'bodos os 

dias, as discrepaneias, o distanciamento entre o 'órgão tutor a.  

a realidade indígena e o desinteresSe em estabelecer uma 

tica indigenista oficial que corresponda acz anseios das comu-

nidades 'e que nos assegure aquilo Rue esta legaln:ente inst4te!. 

do pela lei 6.001 - Estatuto 'do Índio. . 

GE R 20.01.0050.5 
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- 

• Fis.T:r 

.Como'índio e como Deputado 

ral,Sr. r,inistro, mais do que nunc:n estou convencido da neesid 

2a201: M.rentertentb5=1cn 	b3tan:-. 0. e cnnse.Lonre 

Ca esenitUra c nn filcsofLa Co Org.ão chwAado FWDAÇÃO NACIO 	m 

2NDIO - FUNAI. 

O propósito e o compromisso 	dc5, 

governo em garantir os direitos e a sobrevivência dos povos indí-

genas, e32A expressa e clara, na pr8pria constituição do nosso 

paiu, Mas em contrapartida a FU:QAI tem usado dos mais variados 

subte=Mgios para eximir-se de sua responsabilidade, desrespeitar 

do ate 2esir.a a prpriz. Constituição. 

No desejo de sensibilizar V.Exci 

o colnorrx para que o governo recupere . a credibilidade perae 

os ndica 5 que apresento minuciosamente, considerando o concei-

to do hierarquia da PUNA:, a situaçEo real de cada representante 

o :Ar: atunçá'5, analisando estes mesmos r=esentantes de um pont( 

Lis v±ta puramente inagena. 

O conceito ou opinião enpressadof 

aqui, s.-eferente a cada representante c.".1 	é.  fruto de uma ara- 

paczu.ca coiotada junto a virias comunidades .indigenas ou juV 

to Isoladamente de cada índio que chega ate Bras/lia. 

AnSns s e comentarioS sobre os dirigentes da FUNAI 

1. Coronel Paulo Moreira Leal - Presidente da FUNAI. 

a) Na maioria das vezes, recusa a receber os Chefes de 

Comunidades indígenas que vem a Brasília a procura 

do solução de problemas mais graves. 
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Fls. 

renebe, try confesnado çí não tem capacidade 

r.ommefsos para .ó.ar solução a questão do Indio; 

c)r...) tem sonsibilide.do  e nem conhecimento pela qmentao 

de =dar prenr ehe- 

do comunida, que ingiste;a na solução dos 

p:;:oblemas; 
• 

d)c..nisso no cumprimento da lea contra corrupção de 

(1:10n:ir-los da =Z. 

CoL., Tvan Pinto Tanc=do - Chefe do Gabinete da Prenid&r.c!.a 

a, Oo índios não o conhecem, apesar de tanto tempo no 

cargo. 

• Cel.:Armando R. Tabuada Assesores-da-Presid?incia 

Cel. Zolivar F. Vieira 	Ass. da Presidencia 

Cc.. P.nael Lemos Gonçalves - Ass. da Presidência 

Sr. Marcelo Sobroira. 

Cen excesso do Cel. Anael Lemos, todos os out::cs assesse-

roo, os 2ndios no os conhecem. No caso do Cel.Anel, tra-

tn-se de pessoa cuo já foi espancado e expulso cor duas v;. 

zonnzca Nexanto iren Kaincangur.) e os indíos tem verde-.  

doiro desprzo no:: sua pessCe. E conhecido e famoso po= 

sua especialidaGe em depor chefias do comunidades que vis._ 

-contrariando C3 valores e tradições tribal. 

4. .Cap.i.:-.Eo de Fagata HwIberto da Costa •Couto  - Chefe da Asses- . 

Geria de.Infornações - ASI. 

'Assessoria totalmente inoperante. Não te antecipa aos con-

flitos entre'indios e brancos. Conhecido pelos icdioc, 	-- 

iro casa de "fuxico". 
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ris. V 

5, Jarins Nolareo 	- Chefe da AssessOria do 

Plnrormento - LSPIAra  

estri cenu;:cciado 13 =nomistes 	ntulca 

án:ic se clabcra prej-eto 

desenvolvimento comunitário, sem consultar previamente. 

az c,:imuniCads ind2gcnas interessadas. Para nOs índios, 

• essa assessoria deveria ser responsabilizada pelos gran 

(108 investimentos aplicados em construções e compra de 

maquinas, que se to=m totalmente obsoletas e no tem 

serventia para os índios. 

G. Cel. Ivan Zanoni Heusen - Chefe Assessoria de Estudos e 

Pesquisas  AGESP  

Esta assessoria, chefiada pelo Coronel Zanoni á considerad.a 

po. n6s, índios como sendo mentora desta política anti-índio 

°no hoje tomou conta dat FUNAI.. Essa assessoria á a responsá 

vel pela iniciativa det criação do monstro chamado"emancipa-

ção". 

csss mnstro em consequncia da mobilizaçao Ca 

Ca opinião ptl:Dlica o eeni= Coronel Zanoni voltou ao ataque 

enJo tambin o ronsuoso "crítário de indianidade" 

nada mais e.do que uma tentativa de emancipar niSs índios. 

Novamnte atravás de denilncias .e pressões públicas esse 

"CtL,:rio" foi emjavetado. No entanto hoje, ele Zanoni, 

-ta 'a carga com a prcmoção. de  um curso sobre "o que á índio 

acult=ado." 

Lote Coronel, a cerca de 3 anos atrás, um grupo de índios '  

vantes c:zi?uicaram-no públicamente da sáde da FUNAI. Tomem. 

do Co seu clbraço fizeram-no descer do 79 andar et& o pátio 
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da ~I, diatite.de 	reporte:Jes e' 

jornalistas No ontanto ate hojc nenhuma provden-

cia foi tomada para que n68.indios sejamos disncn-

dos Cs tEo incemcda presnnça. 

-• 
	

• 

• 

:11,Ucsr. 	cabamor pw7a c;re 

eziste. Todas as quest3es r. favor do índio na jus-

tiça, n5s perdemos. Os assassinos Cos índios cem 

nre ficam livres. Nunca cão condenados. 

V. Cel. Y,15.2 Caios Corre:'.a - Diretor do D.G.Administracao 

Coatinuamen-ce Ges coronel compzàrcce ã FUNAI em abso-

luto estado de embriagues. Cou2essa publicamente que 

nEo gosta de 5:nWo. 

9. Jcsi--1 Ul)iralara Pero!ra Caubilho. -Diretor do D.G.Patrimonio 

Tndqr1-- • • 

rewaa ligada El política' de redução de ãreas ind.Tgenas 

e conhecido po nõs Indios como sondo discípulo do ex-

diretor- C=11cl Fcgano, que saiu da FUNAI, acusado de 

co",-ru--no 

10.CcrAnel GUAW.NYS Deartamento Gert.l• de Onerções -.D.G.° 

.Repeatemonte assumiu o D,C.O. Nôs ndios não o conhece- 

• MOO. 



pçs 4io, f.és- /344-, 
CÂMARA DOS DFPUTADOS 

ATUACAO DA 	. 

Sobre demarca= da n te.:n 

7‘ FUNAI 	?:=.7a de lei -(-,e1 G,CC1 

(-- cveriã ter 	J1..) 	 -nas no Y9 j. 1 	No 

-. ceiriLs:rcou 	eo tc 

verba 	enunl=t,e 

des ãreas incg_genes, por 	wzlicJ.da n;.) 

rao transformadas em"recurecz =oposu e e 	ez:.1 desp3 
• 

superfl= O zaldo CP. v-,= 
- 

• 
nas ;-Recursos PrOprios do ano cle 1931., fel efCriu".0 def=aa 

guiar pelo eno presidente cra FUNAt, Ce1.n.-f2re Ca Velgc, 

adquiriu um pzediO no SETOR - L;2 INDCGTRIA de Lwaslia, 

servir de s'éde adminis,trativa da =I. 

Segundo a pr&)r*a k7UNAI1  aind e2.:stem 25G 

ãreas indlgenas a serem demarcadas com aproed=ens:3 

lhes de hectares. 

No ano passado a FUNAI,selecic= para dnc 

car 82 àreas consideradas priwitrias neste an3 o soçundc) 

c1araç3es Co prOprio presidente da FUNAI, Cel.Pnulo Leal, n:o 

dispae de 'r 	suficiente para .cumprir a 

Afirma o Cel Leal.  que slispôn er,encs-dc 35 .uj1;  

lh-Sespara demarcar as arcas ;idas como pricrirics uano / 

necesSitava de 1,5 bahaes de cruzeiros. 

GE ft 20.01.0050.5 
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scja, 	 u 
n;IJma .1.2(Ja indgna 

?aral:Aalartn:ce, c 5.1.,= 	..... 

ras indigenas 	alterado 
	

d:i raçãc,  do Decr,:-'sr: 

i-uiova 	 ;Ta( J C. 

Ce terras inas. 

2ste novo Dt.,) - 80.110, 	Sn :.1= o po- 

der que lhe fol concedido atl...av;::.s da 

cria uma barreira burocrEtica atravõs de comui-35..ns 

teriais que julgarão as propor..'eas •••• 1 ••••:ada  • 	 • 

ruNAl. 

Com .a falta ie recos 

da FUNAI, com o Decreto 88.11',:i de 23.O2.8 e na barrur by 

rocráticas e ainda o descaso Ca FUNAI, di2ici2Lente neste ano 

servi demarcada alguma àrea indigena. 

Os conflito° nai areas ircs cont.nua::.,461V1 

do a falta de definição dos limites de .demarcação. Mortes C: 

dios estão ocorrendo como no recente caso dos Indios Wasrm 	- 

por falta de ação da FUNAI, fazendeiros terminam por ec.2.i=r _ 

dear o indio João Manoel dos Santos que Nidio a morrer-Bo—=-7- 

p.passado. 

Sobre a Assistencia de Saade 

O sistema de sai:.de da FUtnI Ç'4  

do como base as Equpes Volante de Saüde.c C.3 t 

dentes de enfermagem) nos Postos Indigonas. 

GE R 20.01.0050.5 
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me3c;. 

	

do tif :r1c 	 CU. seria 

	

..;:nc-j.genas cora una 	 padrão de reios. 

the 	 p='.:7; a nssisr - . 

;T:n1a .2orma de vísitas que as 

volantes áe sauce fazer] as a3dcias ind'igenas - apressa: e 

	

sem o cipamento 	,:xame e às vezes ate sem medica=tes. 

Medicina preventiva e feita de forma precria. NEn 

consegndo vacinar nei?L wesmo 10% da população indige.:11Ft.. 

A verba alocada para aquisição de medica=tos e / 

e sempre 2oi nquem das necessidades. Este ano por. e=plo 

FUNAI 2.::.:•••:nou convônio com a CEME no valor de Cr$ 59 Tr:lhões de' 

cruzeiros para fornecimento de medicamentos para atender todas 

es Pco Indlgenas e comunidades no ano de 1983. Enq=nto is- 

UAI gasta Com pos3oal administrativo aqui em Brasilia - 

Z400 2uncionários) aqui na sede 120 milhões de cruzeiros per 

• 

2-Ituc1.9Je no Setor de Educação 

Praticamente não existe num_plano nem progÁ:ama_r:..e_ 

oducayãe na FUNAI. 

As poucas escolas que forLm instaladas, estão 

nativarla3 e as que esto furicio=do o Zazem de forma precãria 

e clkibLedecendo a Lei.  que exige que a FUNAI promova o ensinõ / 

bilLigun e isto não acontece. 

AUS mesmo aqui em Brasilia, onde existia 'ema Díví-. 

GEF1 20.01.0050.5 
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de 1tcçio (qur iõ f'.nc,c .:."."c) 	oC:esativ. 	c 

tor e incozTorL:do a Asses:,:o 	de Eo e 

PCONOMIA  : 2Nté.,.ção 	FUWO: 

	

A premoção. de  pros econcmicó:; 	ns =;;iit*:.:_. • 
de s indígenas 	elaLoradrx,  

- 

Os projetos qu:...nãe. CCadCs 

-se em projetos deficitglrios 	fraidos. 
, 

Todos os projetos sao • elanoradss seu a oar: 

das comunirla,ler.; indígenas e yx:.. 15:1to 

ASSISTNIC/A'SOCIAL 

O trabalho de asstc:Sncia prec:tcaz)A;z1e__1715.: 

de todos nõs índios severa ü cxiticas. 

O S.P.I. e FUNAI, apesar dos seus erros no 

mantinhamató - pouco tempo um bom relacionamento com as C^2'7YY 

des indígenas. Exisia funeionlos nossos éticjos e en1172.= 
confiança neles. 

Hoje os funcionários da sede em Erasínat quer 

Delegacias e Postos.Indigenas, sãd pessoas cue não tem 

nem se preocupam com a mossa sorte. 

São pensoas declaradas'inimigas 	5'ndíos o 

zem para prejudicar-nos. 

Não existe nenhuma amizade entre 

PUNAI e os índios.' 
- • 

Todos os Índios que procuram a PU= para sólu - 

seus problemas,.enoontram nos funcionãrion dac¡unle Orrj:::o 

tade, descaso e ate incoml:etencia. 

GE n 20.01.0050.h 
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41- 49/314 

• 

(;.: dirigentes da PUNAI, através de promes-

1:as nãe cui.oridas e de mentiras ditas a nós índios, foram criando 

rm Cesodito tonl na YUNAI. Nós não acreditamos main em uir 

è!:!! 

, por:lue nós LII:ur_cs estamos vendo 

cu:ao a possa principal INIMIGA. Muito mais que ov fazendei 

:.nuasorcs das terras indígenas. 

Oírj 	Senhor W.nistro, APELO em nome de todos os índios do Brasil quc 

V;En-1%.:0 determine uma mudança total na pollti 

ca indigenicta ora em pratica na FUNAI, afastando imediatamente / 

'coda a direção da FUNAI, nomeando para os cargos pessoas preocupa 

, N.s com a nossa sorte e que reconhecidamente sejam amigas dos £n- 

• 

Não podemos aceitar que na FUNAI fique 

bari.zando qualquer funcionário que não seja indigenista e com 

eom a causa ilx-jgena. 

As comunidades indígenas estão dispostas 

caco en =aus funcionários continuem trabalhando na FUNAI a ROMPE-

e:;::in:;.tivamonte com o órgão tutor. 

Parc evitar isto, espero que V.Excia acs-

na cl)Cc *1;edido e tome com maior urgência possível as providán 

cias necessáriat a MORALIZAÇÃO DA FUNAI 

 

• _Atenciosamente . 

MARIO JURUã,- 

LIDER r..A:z;"nNTE 

GC.;: 

 

DEPUTADO FEDEWIL 
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ik"P31.: 1V) 	• INTEPii..). 

N • .0.1-.)NAl.. 	O IS:11 
	

' 

te dc, Frani...1e rd o 

can N9 ,71g/PRES,4.F.T 

Oen Presidente da 	 "'izli-„'n,:,r1 

Ao% Chefe Oe Gabinete (k.; 	 do ír,teriorP.'-.;PT.'z). 

-4, 

•a, /g. 

Omprinente 	 carnric:c 	recebVe, caí, dita de 
03.03:e3, urrt pedido de f'-a.":" 	 E:.u-m. 	. 	• lr-K-.) ;:c..rtYr•fr 	!tr.. 	ráric 
Zterrsa s3obre o ex`:into 

bif -yr "r o negninte: 

1. 	A serraria ck --." 	. 

fe're, 	Cal tar de C 3. 1• . •" 

• pc 	"..-..1r,r de 	 • 
.1 

fer7- 

r'-'•sr.,,,,, Lt • 

•-•.r 	C . t 	) ri. 	. 	t Á 	t:  

- • t 	I 	, 

I :'rf- 

Cr$ 3.5C•C.000, 	- 	 21.C1.; 

Par, 
: • 

2. 	. 

ez$ 7.€E.1.3j0,38, assim  

c • - - : 	• ir,i -•,-,r -t5noL.. 

Cr$ 5.387.79e, 	: 

• 	Cr$ 2.273.600,..'" . 	• - 

3. 	qu2nto & inder- ` 	 • 
Con•I'-'•:...ir• n9 092/PC,. 	 r 	' • 	-Hr1(^ 

AfTr ,12t"Ira cr;r5•?. 	 ".• " 

' 

-reru 

rri• 

ci-x .1-- 	 I 

dirtint-,! c-r.91,1,  • 

rte t 

' 	"I 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

OF/CAP/N9 
03 78 / — 

Do 	Coordenador de Assuntos Parlamentares - MINTER 
Ao ; Assessor Legislativo da FUNAI 

BRASILIA, D.F. 25 4ER 1983 

Assunto 

Prezado Senhor 

1 	 Encaminhamos, em anexo, para os devidos fins , 

carta do Deputado MARIO JURUNA/PT-RJ versando sobre a situa 

ção do Índio em face de assistência prestada por essa Funda 

ção. 
Outrossim, solicitamos informações detalhadas, 

item por item, a fim de que o Senhor Ministro desta Pasta 

possa responder ao Ministro Chefe da Casa da Presidência da 

República com a brevidade possivel. 

Atenciosamente 

Hu W. Braga 

COORDENADOR DE ÀssINTos PARLAMENTARES 

Anexos: 02 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERA '. 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

GABINETE DO MINISTRO 

r..) 
0R1GEm: 	¡it.:5_, FR /1.2 9i-ifts,3 .5/.; iil,74-4-).,i;ç  ir 

/ ..2/ 
c:  () 	VÁPÁÀ 	6CjCwtoe.,Õ  

;.(1) 	-j;44 	• 

DE ORDEM nO SR. CHEFE DO GABINETE, ENC .MINHE -SE 

GM, if 

, 

PAU 0 RUI 1bA S1vA R3GEL 
UBCHEF/  DO G BINETE 

• 

1 
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Ylo.to larnurRo DE Atm Et- 

. gned1e,  aí/. Ks:Ilezed (?<-'q 	 • i'e4, 

aptecíação dó Senho. MíníAtko AfecAío Andkeazza: 

catta dó Deputado Makío Jukuna ubite a .i.tuação dó índio 

em 6ace da a44,atêncía ptutada pe/a FUNAI, que cowsídeta 

nocíva ao.s ínteke44e4 ínagena4. 

CoAdiatmente, 

Em 08 /abAí1/8 3 	

3 
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Brasília, 

04 de abril de 1983. 

Senhor Ministro Leitão de Abreu, 

Na condição de indio Xavan-

te, líder da comunidade Namucurã, e agora Deputado Federal, 

venho a presença de V,Excia. para apresentar denúncias SQ - 

bre a situação do índio no Brasil e sobre o õrgão de assis-

tência da comunidades indígenas - FUNDAÇÃO NACIONAL DO iN 
1 

DIO - FUNAI e pedir providências. 

O índio no Brasil, desde o inicio da colonização des-

te territõrio, tem sido vitima de toda a sorte de / 

perseguições e de injustiças. 

O colonizador além de espingardear o indie, foi inva-

dindo as suas terras, destruindo a sua cultura e impe 

dindo o índio de viver. 

Devido as grandes injustiças e perseguições foi cria-

do em 1910, o Serviço de Proteção aos Indios 

a cargo de Rondon, que tudo fez para que o índio fos-

se protegido e assistido pelo Governo Brasileiro. 

AO 

Exmo.Sr. 

Ministro LEITÃO DE ABREU 

Ministro Chefe da Casa Civil da Presidência da 

República 

PALACIO DO PLANALTO - BRASILIA - DF 

GER 20.01.0050.5 
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Com o afastamento de Rondon do órgão de assistência 

aos índios, em seu lugar assumiram pessoas inescru-

pulosas que transformaram o S.P.I. num centro de cor 

rupção e de crimes contra a pessoa do índio. 

Devido a pressões internacionais, o Governo Brasi - 

leiro, em 1967, extinguiu o S.P.I. e criou a FUNAI, 

visando restabelecer o propósito de Rondon. 

Com a criação da FUNAI, as esperanças dos índios / 

voltaram- Entretanto durou pouco tempo. 

Os mesmos erros cometidos pelo S.P.I. voltaram a 

ser cometidos. Para a direção da FUNAI, foram no 

meadas pessoas que não gostavam do índio e viam nos 

seus cargos apenas uma forma de ganhar dinheiro. 

As terras indígenas passaram a ser invadidas 	em 

maior escala com a conivência da FUNAI, contrarian-

do a Constituição Federal e a própria lei 6.001 - 

Estatuto do Índio. 

As terras indígenas que deveriam ter sido demarca-

das até 1978, não foram. Continuando em razão disto 

as invasões aos territórios indígenas. 

A assistência medica prestada pela PUNA!, não con - 

segue atender as comunidades indígenas, fazendo com 

que as doenças exterminem tribos inteiras, quando / 

poderiam ser evitadas. 

Por falta de aplicação da lei, muitos índios conti-

nuam morrendo em conflitos armados entre êles e fa-

zendeiros invasores de seus territórios,. 

GER 20.01.0050.5 
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As terras indlgenas continuam sendo objeto de arren-

damento e o resultado desses arrendamentos é consumi 

do pelo aparelho burocrãtico da FUNAI. 

A falta de uma politica de educação ao Indio brasi - 

leiro, coloca-nos numa situação de marginalidade / 

diante da sociedade envolvente. 

A tentativa de alguns dos nossos irmãos Indios de 

estudar e conseguir chegar as universidades, tem en-

contrado na FUNAI o principal obstAculo e impedimen-

to de conseguir esse intento. 

A presença de falsos cientistas na FUNAI, vem promo-

vendo de todas as maneiras formas para levar 111 Indio 

a sua emancipação artificial, contrariando toda uma 

legislação existente. 

A falta de incentivo economico As comunidades indl-

genes em condições de competir no mercado produtivo 

reduz aquelas comunidades em grave estado de caren-

cia alimentar e economica. 

Os projetos economicos elaborados pelos dirigentes 

da FUNAI sem a participação das comunidades indíge - 

nas, resultam sempre num fracasso total. 

Os Indicas quando procuram pela FUNAI, sio maltrata 

dos e enganados gore mentiras pelos funcionítrios en 

carregados de ajudA-los. 

Existem pessoas na FUNAI, que procuram de todas as 

formas encontrar um meio até mesmo através de inter 

pretações jurIdicas de prejudicar o Indio e as comu 

nidades indígenas. 

GE H 20.01.0050.5 
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Os casos de corrupção apurados pela FUNAI, sio per- 

doados e os culpados promovidos com cargos de che - 

fia. 

As jazidas minerais nas terras dos Indios estão sen 

do exploradas por empresas particulares, sem o con-

sentimento das comunidades indígenas e com a compla 

cância da FUNAI, contrariando a lei que proíbe tal 

atividade por pessoas estranhas aos índios. 

Desde a Presidência da FUNAI a mais simples função, 

estão ocupadas por pessoas inimigas dos índios 	e 

• sem nenhuma sensibilidade indigenista. 

Devido a tudo isto, vãrias comunidades indígenas jã 

romperam com a FUNAI e não tem mais a menor confian 

ça nos seus funcionários, chegando a uma situação 

de conflito permanente entre índios e FUNAI. 

Hoje a FUNAI, não tem a menor credibilidade entre 

a população indígena e atê mesmo entre a chamada so 

ciedade nacional, que vê apenas a FUNAI, como um an 

tro de corrupção administrativa e cabide de empre 

gos de militares reformados(hoje tem 21 militares 

reformados, ocupando importantes cargos de chefia 

na PUNA/ , sem nenhum preparo para os cargos). 

Peço portanto que seja tomado providências no senti-

do de reconduzir a FUNAI a sua verdadeira finalidade - assistir os 

índios do Brasil - . E para isto g! necessãrio uma total reformula-

ção na FUNAI, iniciando-se pelo afastamento de todas as pessoas 

da FUNAI, reconhecidamente inimigas dos índios. 

GE R 2001.0050.5 
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Solicito também que leve ao conhecimento do Presi-

lente Figueiredo a nossa preocupação - a preocupação das comuni-

dades indígenas - para o rumo que está tomando a política de as-

sistência aos índios através da FUNAI, pois a se continuar êste 

estado de coisas, brevemente será deflagrado pelas próprias co - 

munidades indígenas as medidas aqui solicitadas. 

Atenciosamente 

DEPUTADO MÁRIO JURUNA - Líder Xavante. 

• 

GE R 20.01.0050.5 
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25 de abril de 19 

Senhor Presidente, Elo1-2-2.0M? 

SAIU ,104) 

• 

Encaminho em anexo, para conhecimento de 

V.Sa., cópia do Projeto de Resolução n9 16/83, que encaminhei 

a Mesa diretora da Camara dos Deputados, criando a "Comissão 

Permanente do índio". 

A direção da Mesa da Câmara ja aprovou e 
A 

non próximos dias Gera submetido a votação no planaria. 

	

Em 15 de março p.passado, encaminhei 	a 

V.Sa., uma carta solicitando informações importantes e neces- 

	

sária a instalação da "Comissão do Indio" entretanto até 	a 

presente data, não recebi de V.Sa. a resposta. 

Reitero portanto, o meu pedido feito 

através da citada correspondência. 

Atenciosamente. 
u(/ /7 y' 
MARIO JURUNA 
DEPUTADO FEDERAL 

AO 

Ilmo.Sr. 

CEL, PAULO MOREIRA LEAL 

Presidente da FUNDAÇÃO NACIONAL DO 2NDIO 8 FUNAI 

BRASILIA - DF  

/E 20.01.0050.6 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N.0  16, de 1983 

(Do Sr. Mário Juruna) 

• 

• 

Cria a "Comissão do Indio". 

IA Mesa.) 

A Câmara dos Deputados resolve: 

Art. 1.0  Acrescente-se no art. 23 do Re-
gimento Interno o seguinte inciso. renume-
rando-se os demais: 

"X — Comissão do incito." 
Mt. 2.° Acrescente-se no art. 28, o se-

gante parágrafo, renumerando-se os de-
mais: 

"I 10. A Comissão do indio compe-
te opinar sobre assistência ao índio, or-
ganismos relacionados com interesses 
indígenas e reilações do índio com a so-
ciedade. Compete-lhe, ainda, em cará-
ter permanente e em colaboração com 
as demais Comissões da Câmara doe 
Deputados, quando for o caso: a) — re-
ceber e investigar denúncias sobre as-
suntos de interesse do índio; b) -- pro-
por medidas legislativas de defesa do 
índio e da ecologia das reservas indí-
genas; c) -- investigar o cumprimento 
da legislação de defesa do índio." 

Art. 3.° Fica suprimida a seguinte letra 
no 10 do art. 28: 

"f) assistência ao índio." 

Art. 4.° Esta Resolução entra em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário. 

Justificação 

O indígena, como pessoa física de direi-
tos e obrigações relativas, tem sido freqüen-
temente objeto das mais diversas agressões 
contra não só a sua pessoa, mas, princi-
palmente, contra a sua fonna de vida. Pes-
soas que não se conscientharam suficiente-
mente do papel social do índio, aproveitam- 

se da sua situação para a concorrência de-
senfreada que caracteriza a sociedade de 
consumo de massa em que vivemos. 

Com freqüência, tem-se verificado gra-
ves problemas relativos, por exemplo, a 
questões de terra. Outros interesses do ín-
dio que aos poucos vai se aproximando da 
civilização, e que causam mudanças em seu 
equilíbrio social, não tem sido adequada-
mente examinados e estudados. Devemos 
ter sempre em mente o tipo de impacto 
que a civilização terá no conjunto da cole-
tividade indígena e nas suas normas de 
comportamento. 

justarnsnte para o estudo dessas modi-
ficações e na. procura de uma situação de 
equilíbrio estável, durante o processo de 
absorção do indígena à sociedade nacional, 
ou, se existir uma opção consciente neste 
sentido, pela sua manutenção em reservas 
protegidas da ação desta mesma sociedade, 
que a Câmara dos Deputados deve estabe-
'ecer uma de suas Comissões Permanentes 
para o estudo do problema indigeno bra-
sileiro. 

Outrossim, a Câmara dos Deputadas deve 
ser o forum e o veiculo de debate e mobi-
lização dos assuntos relativos, também, a 
esse segmento de nossa gente. 

Existe uma extrema necessidade de se 
realizar estudos especiais e elaborar legis-
lação sobre o problema do índio. Para tan-
to, a Comissão Permanente do índio pode-
rá atender e suprir necessidades, contri-
buindo, de forma ponderável, para que a 
sociedade nacional reconheça o débito ad-
quirido para com aqueles que foram os pri-
meiros povoadores de nossa terra. 

Como membro de uma nação indígena e 
preocupado com os problemas de meu povo 
e da forma como elea devem ser encarados 

1 

9 
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pelo restante da sociedade, acredito que es-
ta proposta de criação de urna Comissão 
Permanente para tratar do assunto repre-
sentará importante passo para que o índio 
seja reconhecido em sua verdadeira posição. 

Sala das Sessões, 23 de março de 1983. — 

Mário Juruna. 

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA 
PELA COORDENAÇÃO DAS 
COMISSÕES PERMANENTES 

RESOLUÇÃO N.° 30, 
DE 31 DE OUTUBRO DE 1972 

da Câmara dos Deputados 

Dispõe sobre o Regimento Interno. 

MULO II 
. Dos orgáns da Câmara 

. CAPÍTULA II 
Das Comissões 

SEÇÃO I 
Disposições Gerais 

.1 

Art. 23. As Comissões *ft 'rmansentes são: 

I — Comissão de Agricultura e Politica 
Rura'; 

XVII -- Comissão de Transportes; 

Art. 28. A Competência das Comissões 
Permanentes é a definida nos parágrafos 
deste artigo. 

II 9.° A Comissão do Interior compete 
opinar sobre: a) — desenvolvimento regio-
nal e organização municipal; b) — áreas 
metropolitanas e urbanização; c) — migra-
ções internas; d) — territórios federais; e) 
— saneamento básico; f) — beneficiamen-
to de áreas e obras de proteção contra se-
cas e inundações; g) — irrigação; h) — 
assistência às populações atingidas por ca-
lamidades públicas; i) — assistência ao ín-
dio; j) — habitação; 1) — sistema fundiá-
rio. 

§ 10. A Comissão de Minas e Eneiji4 
compete opinar sobre assuntos e proposi-
ções referentes a: a) — recursos minerais e 

1 

Centro Gráfico do Senado Federal --- Brasília — DE 
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MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 
FUMA 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO — FUNAI 

Ao Dr Amaral 

Preparar resposta, via Dr Hugo, infor- 
mando ao Dep que estamos "realizando 
o levantamento". 

MOD. 146. FORM. 90x105 

MOD. 123 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 

r0 S. VICFNTE GEIA, IW3A ( 2S-C. Pronuncia n 

- - --- .-.- 

discur:n) - 

Lx-iç.F.?"14•. / Presidente, 	 ) 

O Jornal "O ÇJLOBO", em sua edição de 10 de setembro 
= - 

de 1983, publicou a seguinte declaração do Sr. Deputado rf:Rio JURU 

NA: 

"Segundo o Deputado Xavante (M./.RIO JunuN), a FLEJ,I 

contratou o ex-Deputado ATPOS VIEIRA DE ANDRADE cc.= 

assessor parlamentar, pagando-lhe salãrio 	mensal 

de Cr$- 700 mil. 

- Esse Senhor - disse Juruna - não conhece o proble 

ma do indio e está a serviço da Administração 	da' 

FUNAI, defendendo interesses particulares, como em 

pregos para protegidos de Deputados do PDS, e procu 

rando prejudicar o meu trabalho na Câmara". 

1- Diante desta declaração tão extravagante 	quanto 

absurda, vejo-me diante da honrosa obrigação de defender a pessoa 

cionosoex-colegayrnos virTRA DE ,?;NDRAr`E e sc5 o faço tenzlo 	cm 

vista a renovn5o de mandatos ocorrida nas eleiçOes de 1974,. 	1978 e 

1982, pois) estou certo que esta defesa é desnecessária a todos. os 

Deputados que hoje tem assento nesta Casa e conviveram na ,-,gislatu 

ra 1971-1975 com o ent5o Deputado ATHOS VIEIRA DE ANDRADE. 

L S./ Certamente que 	 o Deputado M5rio Jurunairão 

conhece o Dr. ATITOS VIEIRA DE ANDRADE, pois, se o conhecesse, 	por 

certo[ não cometeria tamanha injustiça. 
• 

Trata-se 0.e u;:a das figuras mais honradas que passa 

ram por este Parlamento, tendo a seu favor uma das mais relevantes 

folhas de serviços prestados à nossa Pâtria. 

GE R }0 01 0050 5 
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• Homem de origem humilde, estudou com dificuldade e 

foi o'primeiro itanhomiense a chegar aos bancos de uma Universidade. 

Sou, com muito orgulho, o Deputado Federal mais vo 

tado em sua terra Natal, ltanhomi, no Estado de Minas Gerais, onde 

goYa.de  invej5vel reputação. 

Professor, adk•ogado, bacharel em Ciõncias Sociais, 

Promotor de Justica, Oficial da Reserva do Exército 	Brasileiro, 

presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil, Grão Mestre da 	Maço 

naria de Minas Gerais (eleito c reeleito), Reitor do Colégio 	Cara 

tinga, escritor, Deputado Estadual em Mina Gerais por três legisla 

turas, Deputado Federal na legislatura 1971-1975, Líder da Bancada 

do Partido Republicano, Vice-Presidente da Assembléia Legislativa 

de Minas Gerais, Representte do Governo de Minas Gerais em Brasi 

lia nas administrações dos :..cluintes Governadores: Aureliano 	Cha 

ves, Ozanam Coelho, Erancelino Pereira e Tancredo Neves; Presidente 

da Orquestra Sinfônica Mineira, Conselheiro da Associação Evançiéli 

ca Beneficente de Minas Gerais, Cidadão Honorãrio (por 'serviços pres 

tados) de " - .os Municípios; participou de delegações 	brasileiras 

em viagens feitas em diferentes datas, a Cuba, Estados Unidos 	e 
e Suiça. Agraciado com a Medalha de Brasília, pelos serviços 	presta 

dos ao Distrito Federal. 

Eis aí alguns dos muitos títulos que honraram 	a 

personalidade do Dr. ATROS VIEIRA DE ANDRADE. 
• •;,. 

Muito infeliz foi o tun4er' Deputado Mano Juruna ao 
• 

tentar denegrir o carater desse ilustre brasileiro. Chegamos ate a 

acreditar que tais afirmativas não correspondem ao pensamento 	do 

nobre Deputado Xavante, pois sabemo-lo pessoa simples e de boa fé. 

Certamente, neste episódio, como tem acontecido em muitos outros, 

sõpl-o de assessores tendenciosos deve ter prevalecido c influencia-

do tais conceitos que refutamos, por julg5-1os inverídicos. 

Tanto assim pensamos que fazemos os seguintes desa 

fios ao Sr. Deputado M5rio Juruna: 

• 

C4612.001M505. 
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19) Indique, pelo menos, um nome de qualquer pessoa/  pro 

tegida ou não de 1)eputados do PDS, que tenh:!. conse 

guido erego na uNA] por sugestão, indicaç5o, re 

comendação ou pedido do Dr. Athos Vieira de Andrade. 

29) Quando, onde, como e em que episódio ou circunstãn 

cias o Dr. Athos Vieira de Andradeprejudicou 	o 
i 	5 , C, N: .0,. . 

trabalho de U..-J__Exr ,Fsnripr'aqui na C5mara ou 	em 

qualquer outro lugar? 

39) Indique quais e de quem os interesses Particulares 

que o Dr. Athos estã defendendo no exercício 
	da 

Assessoria Parlamentar da FUNAI. 

A prop5sitoí li notprnal "Correio Braziliense", 	.de 

Brasília, edição de 16 de outubro de 1983, na coluna "PLANTÃO", 	a 

seguinte nota: 

"O Deputado Mãrio Juruna no é tão ingõnuo como se 

cobrando cachê de cem mil 	cruzeiros 

entrevista. Como aculturado exótico, 

lado folclórico, não faz Por 	menos. 

E não aceita cheque. Tem que ser mesmo Cash". 

imagina. Estã 

para conceder 

seguro de seu 

E o caso de perguntarmos: 

Po que o Sr. Deputado M5rio Juruna n5n responde a 

acusação que lhe faz o responsãvel pelá coluna "PLANTÃO:', do 	'Cor - 
reio Braziliense ao invõs de formular inconsequentes acusações con 

tra uma pessoa por todas os títulos digna de respeito? 

De nossa parte, podemos afirmar com toda tranquili 

dade: 

	4 Muito lucraria esta Cãmara se todos os Assessores 

Parlamentares por por ela credenciados fossem ex-deputados federais do 

nivel, da estirpe, do conceito e da honradez do Dr. Athos Vieira de 

Andrade. 

GE rl ?.? 01 0,7'50 5 • 
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19  L 04  /198_ 

14 35 	no, 

O SR MÁRIO JURUNA (PDT-RJ. Sem révis:io do orador.) - Sr. Pre- , 

si dento, e hoje a nos-C-semana, a semana dó Indio, loi votada do Presidente 

t \n m Vargas, que leorou para poder deixar a semana do indio no escrito piame pra 

nos. É muito bonito eemana do ;:nelio gente, e muito bacana, como acontece 

U/ 
ne,  semana do trabajlpdor, como, acontece com a semana do metaGrgico., 

Ent.a.o, por que o indio no tem uma semana do indio? EnCo, precisa que nes 

oorN...n 
-...rconservar elnii esse semana da gente. Segundo, eu quero pr(»sentar' 	minh 

r 

candidatg mesmo, porque hoje odia ter Deputa7iteb400 anos e podia ter 

e"A"A 
endio ha 1.500 anos pra tras. Podia ter Deputado aqui no Brasil mas nos nau 

• somos culpados. Quem e culpado, e responsável do Brasil e esse pessoa que' 

no oa oportunidade pra indio. .É por isso que nos so aprende, 	eStlId0; 

o primário., Si; nes que aprende o ABC, que nos aprendemone e chamando cwe 
-ce-oshw 

casa boa. Ent5o, e isso que nos no queremos,Entao, h primeir* eu quero 

(Cris) 

IT1 11 20 (7.0000.) 
PVIA 
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Cris  parisia( 	et.'Mario Juruna 	) 	14 ,40 	No  36/1 

falal%m nome do k companheiro triembmaplivellt trabalhador, porque vor'js j a 

mesma coisi:\tfulíndio, j a mesma coisaosseiro, e a mesma cois;
,/a qu 

lavrador e e a mesma coisa 	a tribo. Esse pessoal que esta lá em cima, 

í 
que a gente.‘,.w. ,,eida repressao, da autoridade, esse pessoal, meus coma~ 

art. 	o 
companheiros', 	o pessoal filho do empresário, o filho do Deputado, o 

filho do Senador;—euteessoal que esta Ia em cima e pessoal Filho 

pobre, e , por isso eu quero considerar mais ainda esse pessoal que 

levar,' sacrifrcios, pessoal que sofreu muito mais Ma que a gente que está 

vivendo muito bem aqui na ESmara Federal. (Palmas.) E muita gente que 

achava, quando eu entrei na política, muita gente falava:~ contra 

Juruna, falava : "Imagina, como Áxml, que Juruna vai entrar no plenario: 

imagina, o índio , o que 'j que vai resolver no plenário, imagina, como 

e • que índio vai representar 	E eu quero saber imagina, o que j 

que branco representa aqui no Brasil? (Palmas.) 	Imagina, o que e que 

o branco pode ? Talvez -)armaXP pode representar melhor do que qualquer 

Deputado, qualquer Senador e qualqure Presidente da Repjiblica. (Palmas.) 

DT R 20.,57.0006.7 
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- 

~Warn;o que esta representando Índio brasileiro,porque 

" 
O governo brasileiro nau da oportunidaWr pra incho, porque ele quer 

continuar tutelar toda vida Índio. E nos não somos ** tutelados, somos 

responaveis, nos somos gente, nos somos ser humano. ( Palmasl?)wEsse 

meu candidato muito,. ..trut, 	para brasileiro que tem conscincia. 

Quem não tem consftciencia,a gente me trata como objeto, o.~ a gente 

me trata como boneca. E quando eu passa aqui dentro de plenario e algun,-; 

companheiro: 'a frente de mim e diz cara embureda, ritliculo. F". rio 

vin aqui sil/ma fuxicar com ninguem, eu vín aqui pna traJ ar, pra deiel, 
!'l I 

• 
der povo, eu vn aqui pra lutar, eu vtm aqui pra conseguifbarrefre. lEu 

quero que gente começa a respeita7nome de Juruna. Eu quero que gente' 

, 
• 

tratft  índio brasileiro emais possivel di dentro dO..)nioo./Porque áte 

boijks o companheiro,o Agnald4—a gente falava contra ele: Como ejque 

cantor tem direito pra ser Deputados! Como e que Agnaldo cantor tem 

direito pra ser Deputado?Como e que o negro tem direito pra ser' 

DeputadoT 
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como o branco tem 

direito2  nj)s tamCm tem direito, tem capacidade e nos tombem tem capaci—

dade para assumir.(PalmaJcada um de nos tem consci.O.ncia e cada um de nos 

tem capacidade, ninguem tem menos capacidade‘todos nos tem capacidade e o 

dos nos Cm inteligJ,ncia e ~ti todos nos tem a vontade para assumir don 

de que existe poder. Co ãt1Wt achoji esse ja e frutq,esta~ nascendo 

aqui dentro do Brasil esse j.; i; sinal que esta nascendo aqui dentro do 

plenar• io. 	(Mico iridio que ta falando hoje, unico Deputado ta falando ho 

je‘  fla0 e WM)-; deputado', nao e xrinivro deputado, nao e cinqUenta Deput. ado. 

• tiver 

mesaJP4fMe) 

menos mais cinqüenta Juruna/C o Juruna ja tinha mudadollrira 

esse 4.7.1.w.m &semana passada i que o Presidente da Republica 

tava fazendo provoca para ele contra Juruna ta provocando 	 mesmo0como 

ele tem coragem para dizer aqui dentro do plen:irio que ele t furando a 

lei do NIWW*2 plenario,ele tem que respeitar a lei do plenario,nao e Pre —  

sidente que cria a Lei de Segurança. esse Presidente foi eleito uma pessoa/  

ele foi indicado uma pessoa ele tem reconhecevisso:o Juruna foi eleito 

la. VIA 
OÏFI 20 61.0006 1 
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i,-i-ertErrünenn_.i.stiuni,a,,),_,,, ,t,q,xmnrIvicrtamtzwzrysam por car i oca (Pá 1 mos) 

Agora, como que este Presidente foi indicado por uma p( 	ia e qualquer 

um Ministro indicado por uma pessoa, como e que tem coragem para dizer que 

homem que ganhou por noventa e uma pessoa! Eu no admite e qualquer Presi-

dente da Repu! !ira n;.--;o pode ter coragem para dizer contra companheiro e R4+4.1.4q4 

qualquer um de nos. O Presidente precisa me respeitar o candidato Deputado., 

Agora, tombem a FUNAI á irmã 	do Presidente ilho d9()residente,ue funcioná- 

rios pjihlicos e todos os milicos filhos do Presidente.  (Palmos.) Cse pessoal, 
• 

este Presidente kammx~mmmmomm deve tomar conta do funcionário páhliCa Aonde 

ente recebe repressSo, ponde gente está passando fome, (bonde tem gente que 

está precisando ajuda do Governo Federal. Não á ftwn candidato no. Ele podia 
9 • 

preocupar mais com problema da misária no Brasil, não com o Juruna. 

4051,4,42*  nas galerias.) 

o sr. PRESIDENTE (Flavio Marcilio) - A Mesa chama a atençao 

das galerias ue nao podem/s4manifestar. (Pausa.) 

O RMÁRIO JURUNA - Olha minha gente, eu Otuero 

Robson 

DT fl 20.67.0006.7 	 1.! VIA 
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-,-érpeder favor a voces Cambém) companhciros. Eu tenho muito respeito 

povo que fica em pe em liberdade, que fica sentado em liberdade.Aqui nJeo 

e obrigado que a gente chama atençao do outro, porque temos' que respeitar 

os outros.(Palmas) jAgora,oproblema da FundaçSo Nacional do Índio. 	nus 

`\;5422ir- estamos 	 z'pela FUNAI c'somos considerados como criança e somos me-

norcs da criança e FUNAI c'papaizinho e FUNAI e padastro do indio T  Agora, 

como e que a FUNAI estã deixando Índio Morrendo de fome, como e que FUNAI 

este deixando a terra para fazendeiro, como FUNAI no assume estatuto ao 

---.. 	 I 

do índio e por que nao pode criar outro estatuto, 4,4.tii.er  estatuto repres- 1 
s(!o e contra indin, estatuto e chamado por Estatuto da FundaçSo Naci.onal 

I 

OJts 

 

Militar),(1e,~qúe mudar tudo isso. (0 mi l itarek que est:1 contra --rem 	

1.../ 

1 

I 
Índio lat-e+71:~~014cuutra-us- ..*_‘.". V. 

 

FUNAI 7 	 nao e 

, 

que 4 contra indin, 	 1 
1 

r 	. posseiro e no e fazendeiro c FUNAI esta matando endeo, acabando-aem Índio. 

A gente que estuda bastante ,cria 

ver g' projeto 	 R-  4 anos, porque 4 anos e rapeclo. 

DTR 20.67.0008.7 iq VIA 

lado do índio? Onde este o Estatuto do índio, onde esC a lei do Estatuto 

giu, ) • 

projeto rapedo, a gente quer rcsol- 
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lfi 	"111  frecI0ai Ana ct. 	Jlrun3 	 No  

pler~-41T-~-4=4141.4torlf*,erojeto'Ntrrnir aprovadc todo dia
) 	

mlanR7, 
' 

de tarde, projeto iMa anda mais prã frente, ti7M=D"'M nae ,ficyLna reve- 

ta. :linçuEm pode estudar com projeto, porque projeto E f7lcil pra resol- 

a. 
ver•a sçE falta capacidad,, ,p=z, que 	-,ente assume rararev;.-r .,rojete. 

PoriquL o Crasil est$ na miseri3,'!'rasil 'est:i na inf1ec-a- o91  • 9 

n t" na fwio. 	rque aqui não teN 	mpn  de ,cAracidade, rnrr,,w 

) 

'verno Irasilciro 5 corrproneti.4 	•• -er7t X5Zir3Zzlircirczn ic-,...—ur , 
/— 

como brasileir, Dc:,,d:Z~//homem -1=.itn  

,Governot7reetIblica não pode ser indicada', 2ur uwamxesnra. 	Presi- 

( 

, 

(.. J.1.,-, 	9........._. 	 1 

dente da :".eprillicazet-emr WiS votado C011 povo brail3iro.(215) 

Iiro iu1 	bed -.íse. antes de O nrasil t1n%1 inito ouro, era ir 

41 	exao 1 $ 	L.  
sagraJo e hoje nrasil não tel mais ou -n-rt- tÃ.  

O' 
ouro. Quem estrá.  estragand(Perasil,Vrõprio noverno red2r21., 

Presidente da Republica 	-estã eptrojando nessinrasil,,jun-.o co 

12‘tt° 6r~Z.P, 
Delfim, esse responsãvel 

DT Ft 20.G7.0006.7 	 1 0  Vil, 



?55- 410, 	ru,  

" CAMARA DOS DEPUTADOS 
• • 

. 	• ri') • • . 1--• 	DEPARTAMENTO PE TAQUIGRAFIA, REVISÃO E REDAÇÃO 	
C 

-----1  
	/ 198_..' 

ROMULO Cont. o Sr. Mário Juruna 	 14 	52 	No  42/1  
1 

O SR. IDUARDO MATARAM) SUPLICY - Permite V.Exa, 

um aparte, nobre Deputado Mario Juruna. 

O SR. MÁRIO JURUNI - Muito bem. 

O SR. EDUARDO MATARAllO SUPL1CY 	O Partido dos 

Trabalhadores, nobre Deputado Wirio Juruna, considerando a import5nCia 

do egior depoimento 
1 

V.Exa., como representante'dos povos 

indígenas do Brasil e do mundo, considerando que dita temos extraordinN;rias 

liçoes a aprender corrirerw4.0,m muito tempo, nao foi considerado como ser 
, 

humano\  na sua inteireza, niirCzniN-chr=inerrl..c.a1qtrt-har.zrzfp.; Vem ceder o tempo 

de 12 minutos a que teria direito, para que possamos aprender mais com 

V.Exa. d.( Palmas prolongadas.) 

O SR. DÉLIO DOS k SANTOS - Companheiro Jururu], ena 

pergunttfse mereço ocupar agora a tribuna para fazer um aparte. 

km-xmtimuNdexRal~lhaf 

O SR. MÁRIO JURUNA - Pois nao. 
• •••••,... 
de••••••••  

O SR. DÉLIO DOS SANTOS - Em nome do Partido Demo-

crático Trabalhista e do Covernador. Leonel Brizola quero congratular-me com 

o companheiro Wirio Juruna, que, neste momento, traduz a autenticidado da 

causa indigena.¡Exa. está demonstrando, neste momento, 67a sua,compreensS, 
utt-j; 

.0ke.enmshrobIemas 	tT~Rb- _Www¡Rffinn-tiktffimámiem isso,foo Sr. Presi- 
\\(---__) 

dente da Republica que o indio Mario Juruna conhece mais osproblemas do 

Brasil 

()In 70.67.0006.7 (<- 'Rvv, 
Teresa 

ser, 
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que 	o -onhoce—ire- -on-:.:prciVem.r.-.-->dpitw que o próprio Presi-

dente.cien.á=0=Za. (Pa)mas). Companheiro Mário Juruna, quando V.Exa. 

afirma, com muita precisão, que o Indio está tutelado, reprimido e e 

ameaçado no dia-d--dia em suas terras, diz tambem, come.-propriedade, 

que estão tutelados os trabalhadores brasileiros, estão tutelados os se±,  

vidores palicos, estio tutelados todos aqueles que, no Brasil, almejam 

a construção de uma Pátria soliàária, humana e justa. LMim, tutelada 

está a Nação, porque há vinte anos vivemos sob a gide de um regime que 

foi imposto por uma minoria e não eleito pelo povo. (Palmas).  Em nome 

do mem nosso partido e do Governador Leonel Brizola, congratulo-me com 

napi 
•.a. nossa esperança e que um dia surja em nossa 

V.Exa., dizendo-lhe querrmiemme10~~mirfrini.ram~emrm-unAm~:~exi+. 

Pátria um 
sol capaz de libertar o povo brasileiro, inclusive os IndVos, 

da opressão em que vive hoje. (Palmas).  

O SR PRESIDENTE (Flávio MarcIlio)  - A Mesiediltó/tió-s-;—;s. 

Deputados a devida compreensão, pois todos os partidos indicaram seus 

representantes para falar em nome de cada um deles. 

PTB 20.67.0000.7 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS 

DEPARTAMENTO DE TAQUIGRAFIA, REVISÃO E REDAÇÃO 

a Mesa está dando a S.Exa. um tempo muito alem dinar que teria direitocom 

os apartes de Deputados de partidos j5 inscritos para que falem os seus repre- 

C=At:Loina....~ o 

sentantes, não Ntelft~esgatatio tempo do Deputado Mário Juruna, mas Amá=sep 

~atuda o tempo da sess5o, prejudicando os7iráos,~11.1ovami... Peço, pois, 

aos meus colegas Deputades\especial atenãõi 	que falem apenas os seus re- 

presentantes nesta sessão, que e-VG-enagem ao "Dia do Índio". Agradeço a 

todos a compreensão. (Palmas.) 

ct>onalavramp•--Deputado- rzLer_73,u~rai. 

O SR. wiwAR MalEUZM PALIA - Deputado Mãrio Juruna, peço a V.Exa 
„ 

ataiVe rt72!nef 	• 
30 segundos para um aparte, sem otesrespeitar a Meg -do nobre Presidente Fla- 

\"11M=7.9"70~Milint 

vio Marciii-J:Gpenas para dar ciênciaoyriorlf:ftr=r~sTrTrIfeeretCau 
o•-o 	 (Ao_ 

que está sendo assinado agorai no Ministerio do Interior
/ 
 um conv&nio 

entre o BNH e a FUNAI)no valor de um bilhão de cruzeirosj para 4onstrução de 

sete mil casas destinadas ã d comunidade indigena. Sabemos que é pouco, mas 

é alguma coisa. 

DT/170.67.00OG./ 
VIA 

Fátima.------ 



ciencia Apenas para dar 
• j 

disso, porque e importante, o~ tombem 

LA_ amamos os Índ ios desde nossos tempos escolares, efixi, 

senta projeto ud/incio 4.mportante, porque eu)aqui dentro do 

ixtzl  

P5S. 4-80/  f.56 /3 4-4- 
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Fetima Ana  (cont. o Sr. M:irio Juruna 	)  14 58 	45-1  

Q 4_7:  gewa.iympauí 
_ 	. 

O SR PRESIDENTE (FI:ivio Mareilio)  - A Mesa przWas 

'0212 ::-,g)4U0s 
galerias que no se manifestem, 

O SR WILMAR PALIS - Cdncluo, Deputado Mrio Juruna, 

V.Exa. , r.,.42yrIcej~ por mim o respeito que sempre tive para com V.Exa. 

em nossos coraçoes Omt.thl este sentimento petrio de amor aos irmms 

'de V.Exa.,que sá:" Ynossos irmaos. 142.fitmmghndirmolmkR 

.•/ 
O SR MÁRIO JURUNA - Gostaria tambem deixar liberdade 

a qualquer ira.) pessoa ou Deputa 	 or. disse/  tenho grande 

respeito aos companheiros. Quem quiser pode falar, uem esta Man- 

aprender comigo.) V.Exik. 	falando sobre o ?rojeto, 

c4"4-1" 
OMinistro do l'Werior tem Pecipqn-u- stOoStr-z.vrarcv. para mim proje- 

oJ- 
est.; criando projeApeloca 	 fazerradia para 

loca 	uero que ele explica para mim, quero que ele apre- 
f 
ancho) 

plenar• io nao quero que gente esconde o projeto.,  atraves do Deputado 

‘15/ 
Juruna quero acompanhar todoVprojet5ppnde o Gdverno vai aplicar di- 

nhoiro,vonde o Governo vai fazer moradia para Ar indio (Palma,..) 

nuero 	 f.-u.ph;.m\4-mprjpis!4o com autoridade.  
011120.67.~.7 

4./Miranda '\\ 

I 	. 

.1-4-94,tre 
t - \ 	

J-4-,— 	(44-4, 
do na mesa e Juruna., ntao

)
14-~eswevir todo nlyndoJ Aprendi 

Voces e 
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Eu nao quero que gente so bate pop, eu nao quero que gente mpmetx apresente 

.projeto sem aprovar nada. (Palmas.) Como eu ja disse, quero falar 4-o pro- 

blcma de Brizola. Ati! todo mundo\rnSo e todo mundo, ate milico que e contra 
-  

rizola. Agora, o Brizola e le0 homem, foi cassado, como acontece com o 	- Í n- 

/ 
dio, e por isso apioo Brizola e por isso eu quero dar liberdade para Brizo-

la, porque, como acontece'com o posseiro, como acontece com o indio, o 

Brizola foi expulso ~a do Brasil, sem necessidade. E por que o Governo 

- 
nao expulsa outro agora? Expulsa todo o Ministerio, tira todinisterio. 

(Palmas) Wa~ bota na rua todo mundo) (Palmas.) Se o Governo Federal, 

ele tem capacidade, ao lado do povo, se o Governo federal assume, como ho- 

mpm, tira meia dUzia de Ministro que atrapalha o nosso Brasil. Tirava meia 

clUzia, o Presidente da Replica, qualquer um de nes apoiava ele. Nes apoia 

vá o Presidente da RepUblica e nes levava para crescer mais ainda o nome 

dele. Desse jeito, ninguem vai apoiar o Presidente. Ninguem pode apoiar 

sujeira. Eu mesmo r1:3'o pode apoiar .c.mjm;**a sujeira (Palmas) porque eu quero 

que o Presidente muda o nosso Brasil. Porque o Presidente e responsavel da 

Naç.jo, o Presidente e jurmido povo, o Presidente e o pai do povo, o pai do 

Brasil. Agora, como esta hoje
) 

S/Odet: 

DTR 20.67.0006.7 1.1  VIA 
, 
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Carmeni Odete  (  cont. Mario Juruna 
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~vcr-orst-z-r-hts-j9, o Presidente e pai do povo? Não existe pai do povo, 

no. Aqui no tem pai do povo no. (Palmas.) É por isto que gente 

esta passando fome e por isto lede gente que vive com inflaçao 	e 

por isto que povo esta passando necessidade, porque o Presidente 

110 
no e do povo. O Presidente foi eleito com empresario, Presidente 

foi compromiso com multinacional, com fazendeiro, com empresario e 

, 
grande empresario. E do pobrezinho no tem povo, no. No tem gen- 

r 	 Ar 

te, nao., 	04‘ Presidente paiR, . Presidente laca4 segurava toda 

barra que esta acontecendo no Brasil. E aqui gente ta morrendo. 

E por que? Porque nao tem Presidente, não tem autoridade. E toda 

autoridade c; comprada, toda autoridade est:1-se vendendo, quer o 

dinheiro, quer ganhar dinheiro. (Palmas.) 

Eu quero que voces companheirorjt-, nao tou falando, ri 

Ar 

souPresidente    di" CP"I i ca,"o. Cada ti Illde vocs delle~sar 

ra 	isto no presta? Ser a so o Presidente que presta? Sara que o Pre 

sidente não presta? Eu tambem no presto? Cada um de voces, compu 

nheiro, deve pensarnao e so Presidente. Defeito; as vezes, Presi 

010,a2,t, 

dente e bom e assessor, luem engana o Presidente, assessor q uc ndo 

leva verdade para Presidente. Por isto que Presidente passa malas

sessorado. Se tiver assessor bom, se tiver diretor bom que levava 

recomendaçao do povo lacredito que Presidente ..~4yevAatendiaF 

ao pedido do p, 	Por isto l companheiro),quero recomendar voces,~,. 

Dinnix,/~ 
'11-0-c—pwsra—stp-iThe 

P! VIA 

-r 
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- 

Ç
orque nus, o. gente esta querendo fazer eleiçao direta, eleiço do po 

vo, eleiço livre, eleiço de liberdade. O Governo brasileiro fica 

deixa direçao. Porque essa liberdade do povoe cada um povo vai assu-

mir compromisso dele, onde povo vai votar. EnCo, o Presidente, ele 

no pode furar qualquer consciencia do povo, e por ; .sso apoin.  povo 

brasileiro. Ent5o, como sou homem do povo, sou homem de campo, sou ho 

-  mà
°17-9 
fui criado do mato, fui criado no sertao, quando me criei no en-

contrei nem um branco, n:"Io encontrei nem um aviam, nem automj)vel, nem 

estrada; onde me criei era serGo, eu sc.) escutava canto do passarinho, 

e hoje eu encontro muito pressao contra indi o e invasor e estrada. 
1 

O chefe do transporte quer fazer estrada, quer tirar-sstno. do indio, 

quer acabar terra do indio. Qgente esta recebendo muitos pressao. En-

tao, a gente quer acabar com isso, e nos no podemos prender. Esse 

que acontece da repressao diante do gente. Eu quero o)companheirose 
Á 

V.Exa., Sr. Presidente, vamos pensar direito. Quem vai ser Presidente 

da Repálica? Sera você) cada um do voce)?i Sr. Deputado? Voce no vai 

venfer seu consciencia. Ser voce no vai ser enganado? Eu acha que 

10,‘ 
gente pode indicar eimgmatito sem comprometido. Olk gente no tem que ver 

com estrangeirol  Ogente brasileirek  que quer assumir independente. O 

brasileiro tem capacidade. (Palmas.)  Por que brasileiro nao assume 

sozinho? 

DT R 20 /.0006.7 I? VIA 



Banana fc>tnpk43i) no ano passadol  Mau vai dar mais fruta. Que adianta 

macaco velho, não aceito o saco velho 0  mesmo coopt 	
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1  vsmilittrerz-i-nill:. 	O' Governo br asilei r- ,..'6liars,s-tr 

viver ã custa do estrangeiro. 0 estrangeiro e o mondador pra Umasitsimr 

brasileiro, c o Governo e recebedor do estrangeiro nao esta lembrando 

o nosso povo; no quer lembrar o nosso povo. Por isso no aceito o 

7 
vai 

que nos vamos conservar ow_gar-i-~ 

qp.2! a gente plantou a bamana, no ano atrajjaCi'(Depois, nao vai dar mais 

cacho. O que adianta, O c.1•411.- 	nos vamos querer d macaco velno. ? 

Este pessoal não sabe mais trabalhar, não sabe mais atender ;4 pessoas, 

este pessoal tem que ser aposentado; cuidar da aposentadoria, em casa . 

O coronel militar, ele tem (lJe voltar para o quartel, onde e\iste o 

, 
lugar dele. Nau C para tomar 0 dinheiro do civil, no c para tomar a liber- 

dade do civil. Quem esta trazendo inflaçao e a fome e o proprio Governo 

OS militares, Policia Federal, Governo do Estado, Governo do Regional, 

esse pessoal que esta trazendo a miscria para o povo brasileiro. E por 

isso, durante o meu mandato, no admito que povo passe necessidade. N!ero 

pedir a ajuda de voes, companheiros de cada Partido: do PDTMDB, PDS, 

01 fl 20.67.0006,7 
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Quero que voces pensem juntos. VamiSAIrjudar o regime do Brasil. flCis 

vamos mudar a nossa mentalidade. Vamos buscar a nossa inspiração e 

vamos assumir ma s\érr 	 NOs no podemos praticar a sujeira 

que acontece diante de nas. 

• 
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	 No 	 

f fU 

Nes podemos virar o nosso Brasil e n5s pode,virar a mesa-redonda e va- 

mok•norar'a casa e vamos pegar vassoura e vamos levar sabonete para o 

terreiro .Lu mesmo não aceitrIjmais que o joverno assume. Eu não accitc.7' 

mais. 

O SR PRESIDENTE ( rlãvio MarcTlio) - Deputado Mârio Jurun,:, 

(s 

a Mesa comunica a<V,:5.- 6xW.. que V.xa. 	usou 35 minutos 4-a(Igma.‘r.egirl-a--- 

eftt&n.C'Hã cinco outros oradores inscritos que vão prestar homenagem 

ao Tndio
i
c ha ainda a homenagem que ser ã prestada pela !c.a) referente 

ao projeto da Comissão do Tndio que V.xa. apresentou. Nestas condi- 

\ •Ko 
çaes , a Mesa solicita a V.)t,xa. que termine o seu discurso para que 

os outros oradores tamhem possam falar. 

O SR MARIO JUPUNA 	Jâ falamos bastante e(íã aprendeu muita 

rft 

coisa.NT,,anigr,,gente -gr,avar" Eu permito que companheiros -0--e pode 

tambem pedir um aparte, eu deixo livre. (Palmas). 

O SR GERSON PERES - V.Exa. me concede um aparte? 

O SR PRESIDENTE ( 

m 	

flãvlo MarcTlio)- Peço ao Nobres Deputa- 

dos

_

17 

que mçae no insista, tr5 o tempo do orador já" terminou e o Presi- 

dente1 btgado 
	 j("i por uma tolerância excessiva deixou que o nobre 

atuL/Deputado Juruna falasse ppr)j stás do tempo devido. 

DTtl 20.67 OVI-iõ 7 	

la VIA 

( (.Mesquita) 
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A continuar,‹s aportes, termina o tempo regulamentnr e nao falam os outros 

oradores. 4.5;:aWZ 	a compreensao dos nobres Deputados e solicito ao 

nobre Deputado M5rio Juruna que encerre o seu discurso para que possamos 

ouvir os outros oradores. É o apelo que faz a Mesa,* a. ioc44-' 

O SR GERSON PERES - Atendo ao pedido dó-Ronaai.éiamk~de V. Exa., 

Sr. Presidente. 

O SR PRESIDENTE (Flãvio Marcílio) - Muito obrigado, nobre 

Deputado Gerson Peres. 

O SR MÁRIO JURUNA - Ora, esse projeto no vou ler. Quero apre-

sentor)porn V. Exa. )erem-o(mudar esse Regimento da FINAl\pajpoder ter a> 

4  conselho ud 	indigena trabalhar na FUNAI, criar a FundaçSo do klffri 

No e Fundação Nacional do índio, FundaçSo do índio. Quem vai admi- 

nistrar a FUNAI e índio, não 	pessoa aposentado, no 	pessoa reservado. 

(Palmas.) Sr. Presidente, eu ja vou deixar mesa. Quero encómendar a compa-

nheiro5YV. Exa. eu tenho encaminhado projeto moias^ cimissao pe.to índio. 

Quero que voces ajuda. No vai me ajudaro interessR de mim, riso. 	V4os 

ajudar a comunidade indigena e vamos criar o projeto que voe atender comu-

nidade brasileira. Entdao ele no chama brasileiro, ele no chama ser humo 

no, ele no chama mesmo natureza. A gente não pode ser melhor que outros. 

E nos vamos ver todo mundo igual coi-T-Wu tive na Holand\Opaís,pequeno 

1 0,h,
j 
 beituuts".., 	 I • ....p.i.,'  y, 

VIA 
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Cleudia  / Elay  (conclui 11:-irio  Juruna 

./1 
aqui grasil e muito grande e muita gente cwra~te precisando\*'terra. Aqui, 

eu quero pedir V.Exa, Presidente, vamos pensar juntos, vamos reforma Ra nos- 

a sa Brasil)viu. Vamos dividir)
„tvic terra

/
e para posseiro, é terra para 

Aaambaiaaa fazendeiro, ê terra para índio, * vamos dividir a nossa terra. 

muito obrigado(oces,companheiros. (Palmas prolongadas!) 

>e- 
	 X 

Lall 20.G 7.0006.7 
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619 de abril de 1983. 

	dSr. Presidente c.leãmarn 4 Deputados, 

a„minha voz representa a de mi- 

lhares de irmãos índios que-nesta hora e neste dia se levanta 

contra quatrocentos anos de extermínio. 

A minha voz vem das selvas dos-

conhecidas, dos longiouos sertões e fala como se fosse uma bu-

zina avisando que ainda existem índios sofrendo perseguiç6es e 

sendo vitimas das mais cruéis atrocidades cometidas pelo inva-

sor desalmado de nossas terras. 

A minha voz representa o choro 

e o grito de dor de mães, índias que viram seus filhos ser0 / 

assassinados pela mão criminosa do invasor. São clamores 	de 

r esposas que viram seus maridos morrer g,tk fulminados pela bala / 

do caçador de índios. 

A minha voz representa os mes-

mos índios que receberam o colonizador de braço aberto e com / 

festas; Os mesmos índios que ensinaram ao colonizador os cami-

nhos deste territõrio chamado Brasil. Representa o mesmo povo 

que entregou aos colonizadores as nossas riquezas. Representa 

Unhem aqueles que,imesmo oferecendo ajuda nos colonizadores • 

foram traIdos e cruelmentenortoSltraiçoeiramente • 

GER 20.01.0050.5 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS 

-2;))  

Sha~ Presidente, a minha voz neste 

congresso,tem um significado muito importante para o meu povo. 

Depois de mais de quatrocentos anos de colonizaçãoje a nrimei-

ra vez que um nativo, um índio, como somos conhecidos)chegac'on 

de cheguei, em condições de falar o que aconteceu o vem aconte 

cendo com o meu povo. 

As noticias sobre os índios e as 

denúncias sobre os crimes cometidos contra o nosso povo, só / 

et/ 
chegavaVao conhecimento desta casa atraves de porta-vozes não 

índios e que isoladamente tentavam denunciar o que ocorria nas 

nossas aldeias e com o nosso povo. 

Agora eu estou aqui. Estou aqui para/ 

falar a todos. Para denunciar as atrocidades que ocorrem ainda 

com os meus irmãos. Estarei sempre aqui para denunciar o que / 

estã acontecendo com os povos indígenas habitantes no Brasil e 

nó mundo. 

Sr. Presidente, quero aproveitar este 

dia, o dia do Indio, para DENUNCIAR a situação do meu povo no 

Brasil. 

Quero denunciar que o índio continua/ 

sendo perseguido pelo colonizador e caçado a bala como aconte- 

ceu desde a chegada do primeiro não índio a esta terra. 

Quero denunciar que o índio continua/ 

sendo expulso de seu territ6rio.3 como vem acontecendo\a-quatro-

centos anos. 

Quero denunciar que os territórios in 

digenas continuam invadidos por fazendeiros e por empresas 

agrce;pecuãrias e muitas delas de capital multinacional. 

GER 20.01.0050.5 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Fls.III 

Quero denunciar aqui e agora que os índios 

no Brasil continuam morrendo de sarampo, de gripe, de febre e de 

fome e de outras doenças evitáveis e transmitidas pelo não índio. 

Denuncio tambem que o órgão de assistência 

aos índios - FUNDAÇKO NACIONAL DO ÍNDIO- FUNAI, continua _ 	inope- 

rante,no cumprindo a sua finalidade, gastando vultosas somas / 

com salários pagos a 2.300 funcionários que nada fazem em favor/ 

do índio. 

Denuncio, Sr. Presidente e peço providên : 

cias:~ o descalabro administrativo que & a FUNAI, cuja admi-

nistração está entregue a um grupodou melhor;a um destacamento / 

militar, composto de 22 coronóis da reserva e mais de uma dezena/ 

de militares de patentes inferiores, que 5encastelados nos cargos 

de direção do órgãcvometem todo tipo de desatino e perseguem/ 

sistematicamente os índios. 

Denunciojaindaja utilização desonesta dos 

recursos alocados para a FUNAI, quea pretexto de garantir a vi-

tória do PDS, o partido do governo, nas eleições de novembro de 
o  tA. 

1982, gasta—zi soma de 80 milhões de cruzeiros na transferência / 

provisória dos índios PATAXQ5na Bahia,de seu território para uma 

fazenda de experimentação agrícola do governo do Estado da Bahia. 

Denuncio a participação da FUNAI no escân- 

dalo CAPEMI, quando cedeu toda a arca PARAKANK, que será inunda- _  - - 

da pelas ãguas do lago que será formado com a barragem de TUOU - 

RUI, para a própria CAPEMI, para extração de madeira, cedendo in 

elusive a propria serraria adquirida com recursos das comunidades 

indígenas. 

GER 20.01.0050.5 
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Fls. IV. 

DENUNCIO a invasão,por garimpeiros, da 

ãrea indígena IANOMAMI, interditada por decreto presidencial 2/ 

sem que a FUNAI tenha tomado nenhuma medida para impedir a in-

vasão e afastamento dos invasores. 

DENUNCIO a invasão do território dos In-__ _ 

dios KAIAW, por 04 frentes de garimpos pertencentes a empresas 

chefiadas por militares da ativa, que usam suas patentes para / 

intimidar os que se colocam contra a delituosa invasão. 

ACUSO o Governo Brasileiro/ de entregar 

mais de 1/3 da reserva indígena WAIMIRI- ATROARI a empresa de 

minoraç5o PARANARANEMA, que.atravós de ação corruptiva, conse- 

guiu a extinção da reserva WAIMIRI ATROARI e a possejde forma / _ 

ilegal,de 526.800 hectares de terran,e lã se instalou e se en 

contra explorando a grande jazida de estanho existente dentro 

do território WAIMIRI-ATROAPI. 

ACUSO empresas multinacionais de invadi-._ _ 

rem os territórios dos índios SATER1-MAU2 e MUNDURUKU, destru 

indo parte de seu ecossistema, fazendo prospecção petrolífera. 

ACUSO o sistema economico vigente neste 

pais, que promove sistematicamente a invasão dos territórios / 

indígenas e,através de sua influência,destrói todo o sistema / 

economico-social das comunidades indígenas que mantem contato 

com as frentes de expansão brasileira. 

ACUSO a Fundação Nacional do /ndio-FU - 

NAI, de tutora infiel, que vem sistematicamente traindo os / 

seus tutelados através do medidas antl-índio e contra os prin- 

GER 20.01.0050.5 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 

Fls. 	V. 

ACUSO n FUNAI de no cumprir a Lei / 

6.001/73, Estatuto do Incho, não demarcando as terras indige - 

nas ate o ano de 1978:  como era previst/V naquele documento. 

DENUNCIO a morte de 21 indios WAIMIRI-

ATROARI vitimas de sarampo transmitidos por transeuntes da es-

trada MANAUS-BOA VISTA, sem que a FUNAI tomasse nenhuma provi-

dencia para socorrê-los. 

DENUNCIO a falta de assistência na à-

rea de saúde e educação por parte da FUNAI, que)apesar de sua 

grande estrutura administrativa, não atende as comunidades in 

digenas dentro;de-anecessidadesi 

Quero ainda protestar contra as pala 

vras do General Figueiredo, quando referindo-se a minha elei 

ção pelo Estado do Rio de Janeiro, criticou o povo carioca de 

não saber escolher os seus representantes nesta casa. PROTESTO, 

pois não vejo nele,no Presidente Figueiredo, autoridade 	para 

criticar os 31.000 eleitores que me elegeram Deputado Federal, 

principalmente ele, que foi escolhido por um único voto solità-

rio o do seu colega GENERAL GEISEL. 

O General Presidenteldeveria utilizar - 

o seu precioso tempo e seu espaço politico para tomar medidas / 

em favor do tão sofrido povo brasileiro, que está' desempregado 

e passando fome, devido a sua política economica desastrosa e 

incompetente. 

GER 20.01.0050.5 
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REVERENCIO os índios assassinados, ANGE-

LO RRETAN, ANGELO PEREIRA PANKARARÉ QUIRIM). KAINGANG, MA - 

TEUS GUAJAJARA, MOREIRA GUAJAJARA S/MÃO MRORO e JOÃO CAMI 

LO WASSU, que foram mortos quando estavam defendendo as suas 
e 

proprias terras. Os assassinos destes índios continuam impu- 

nesfsem que sejam molestados. 

Esta é a situação dos índios no Brasil. 

Uma política GENOCIDA encontra-se em pratica desde o dia em 

que o primeiro colonizador pôs o pe nesta terra. somente uma 

reforma total na política indigenista colocada em prática pe 

lo Governo Brasileiro(r poderá' reverter esta situação de des-

graça. 

Peço o apoio de todos os DEPUTADOS desta/ 
- 	- 

Casa e dos Senadores/ para que, juntosiposnamos tentar modi-

ficar todo este sistema que se encontra montado para o exter 

mínio das populaçOes indígenas. 

De imediato, proponho o seguinte: 

1) Que se demarque'as terras dos índios 

para por fim aos conflitos de terras 

existente entre índios e invasoresy fz.v com que as comuni-

dades indígenas tenha' a tranquilidade necessária para a sua/ 

sobrevivância. 

2) Que se faça uma reformulação completa/ 

na estrutura administrativa da FUNDA 

ÇA0 NACIONAL 00 INDIO - FUNAI e na política indigenista colo 

èaddketii ',tática pelo governo brasileiro. 

GER 20.01.0050.5 
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c 

Fls.VII. 

3) Que retorn&I'Para os quartéis, ou para 

os seus pijamas, o mais rápido possí-

vel, os militares reformados que se encontram refugiados na ac-\ -

liministração da FUNAI; 

4) Que a administração da FUNAI/ seja / 

entregue para índios e indigcnistas / 

realmente voltados para a causa do índio; 

5) Que se crie na FUNAI - em substituição 

ao Conselho Indigenista atual, que 	é 

inoperante, um novo Conselho,composto por líderes indígenas es-

colhidos pelas comunidades indígenas; 

6) Que os projetos faraônicos de desenvol 

vimento comunitário, feitos atualmente 

pela FUNAI através de seus técnicos e burocratas, sejam entregues 

a pessoas que realmente conheçam a realidade indígena e com a / 

participação das comunidades interessadas. 

7) Que a pesí6a do índio seja rel;peitada/ 

e considerada como raiz da sociedade e 

do povo brasileiro; 

8) Que seja aprovada), com maior urgencia/ 

possível por esta CI.kS4, o PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 16/83, que / 

cria a "COMISSÃO DO INDIO", mecanismo indispensável para equa - 

cionar os problemas das comunidades indígenas diante da atual / 

realidade. 

rç.) 
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S'"' G r‘,  Smter Presidente, 6enhord* Deputados . 

muito obrigado pelo apoio. 

GE R 70.01,0050.5 
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CÀMARA DOS D.EPUTADOS 

Brn,:ílta, 

C_-T-J--(T.;rl'a.í.'.: dr l9C3. 

1:lni3tro  

va-nitnaçj.o eo índio no TWasil e 

a assletnela que vem zend..) dispcnsadz. 	
est;c:s nilvícolau, por 

part2 eu :Srgão tutor, a Furv\ro  	
TNWIO 	FU1Z;tI, 

sido G3'jC'.:0 de an;ilise e ctie, tanto r;r parte cios própros 

iudics CO por 2asseas çer, de tnrA fozna (Al e.e outrr., trn in - 

torne° 17.or essa questão. 

Quando 11e5 rafimos c (!:;, 13Y:y 

hittAtvc, n5o queremos dimensonar e nem CJ,;assoelar (inesti 

dó IticUt) como sendo ui prrhlemn qun envol%e sómnte L 

00b11/ 	Zorça drs wireunstaneirs)t:nderialã 

O ::A/1::0-tuteizo, o c;:e¡áo doeoix:,:lito pai o ;71:.o, tiío 47.1 

plemow:22 Civzigteo c ini:o:.7cznnhte p:Ira o extf..nto Serço de 

t.ecEe r.os 2r.5.'.00. 2 1=ntím21 que em.u: 10Gia ainda 	 n 

caboçu o por consequóncia nos atos da muito "prpai-qrrnde' ho- 

je no governo. 

D ND ZA 

ESTA ) FX) IN' 

DRPA. 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 

A verdade é que os tc..¡.os mudaru.a)  

não & diferente para nós índios. festas ú1t4r.ns 	adas, so-e 

mos todos os tipos de rev7;zes c conflitos tan'.-s cem fazende - 

ros e empresas agrotpecuãrias inescrupulocas ou p=-;) 

bora bem intencionadan,cm atendimento a ema 

gração do governo, deixaram OJ centros urbana';  
vc.~. 

busca de dias melhorer-•fiis zís distz.,ntes lurjr= 

vença do índio era constante. Dosta 	 _ 

para nós - aquôles que sobrevive= ura 

forte de o "papai grande" que dirige ncsso 

4Ftler> que promove o nosso -J,xtrw:nio. 

A FUW.Y, desde sua 

tuiço ae Serviço de Proteção ao índio 

política indigeninta oficialf a uma total de: 	 t..  

to a nível nacional/ como internacional. Cs c.,.:;:or. que s.:2 2: .:- 

ram durante esses dezesseis anos de e::ist'ène. 

tantos e de tão alta gravidade, que hoje, 
At 

mais distante que ele esteja de sua consciênc 	 - 

tos, não demonstra nenhuma credibilidade no 	c2e 

eia. 

Nessa condição, assistiraos,f 

. dias, as discrepâncias, o distancla=ento entra e orgw) zetz-nr c. 

A realidade indígena e o desínterêsse em estahloa..,,r *1a pai- 

tica indigenista oficial que corresponda aos 	co.oc ecn 

nidades e que nos assegure aquilo que entã leual;aonte 

do pela lei 6.001 - Estatuto ao índio. 

GE ft 20 01.0050 5 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Como índio e como Deputa("Ao.Fede - 

ral,Sr. Ministro, main Co que nunca estou convencido da necesnia 

de do r, fazer urgentemente una mudança,sul)ctancial e co1sc1ent9 

da ent::utura e na filosofia do 'órgão chrsnado FUWW.7.0  NACIOUr, 

O propósito e o eo2pir:alvss 

wverus cri garantir os tU...^eilos c a nobrevivê.:noia dos povDs 

ç genan, cn•,:a(cu:prens 	ear-Cyna própra erinstituiçao %io nosso 

pais. Mas)cm contrapartiCm FUNAI tem usado dos nvlis vw:iados 

cubterZeçlos para erimr-ne de sua rosper.rmbliida:',e, àesrespcita: 

do ate m-Jnms a prOpria Ccu2.-.tItuição. 

No dr2s2'jo d2 sensibilf::ar V.ExON., 

e colal=ar para que o çov:.:rno recupere a eredibil:tdad.:: pane 
c 

Os 	O que eprenc::to 	 consíderana o cone:4 

to de it:a.:awv.::a.da rua, a citua0e real d.-2 cada ropresent!..nte 

o nua 	 CCter, raf:!rJMC,:: ::epreseni:anten de wr. pons: 

Ce via uc 

O cnco.no ou opinião  

• :2.2.2erente a eadn ::epJeseutante da ruum, 	fru-:.:J de uma art 

pia penzW.sa  coletada junto a vlirlas comunidades inW.geaas ou>Ockl 

jàn)1oolaCinmontsde cada udio que chega até..2 Brasrlia. 

Annise s e comentrios cobre os dirigentes da FUNAI 

1. CO=6;1 Paulo M=Yra Leal.- Presidente da FUNAI. 
s5-*" 

a) Ea maioria das vezes, recusa'M receber on Chefes de 
^ 	 • 

Ce...aunidadcs indlgenan que vem a DrasIlla a procura c 

de soluço de problemas mais graves. 



P55. 4-SO, 	 _ 

Fls. 

Weunndoceobs, teva confessado que não tem capacidade e 

nen meios para d:e: ::.cluçao a qunstao do Inalo; 

c)r.c) ten censibiliCade e nem co,i±ccimento pAa crstão 

C. 
o Udio. Continuw.r.onte ameaça Ge wandar prende:: 'Ale

-

foz Ge comunidaCos, cue insistem Ï:a solução 
(C3 :r;.Uri 

rwoblenns; 

G)cau:.sso no cumprimonto da 1123. contra corrupção Cc.: fun- 

cenârion Ca rUNAY.. 

C) 
Co Indlos não c cs.;nhecem, apess.: ecanto te.npo no 

3. 	
- ilsnesc-.70!3 da PresiGênc. 

F. 	
Ass. da Ur:••sid5ncia 

7:nre: Lemos 	
Ass. da Presid&nei..: 

excc 	
do Cel. Anael LealeN, todos o: oassenr•J- 

WW., CO 	não OS conhec,n.l. 	
cso do Cel.:nac:1, trr,- 

n-so de pessoa que jã foi espanc:..do.e 	
di z.; v5 

^ 

zes(Rrea Xavante e ãrea Kaingançeo) e os In,7tio• 
	ver 

G7r1ro desprCzo por sua pessa. 	
conhec!Az) e ré.,...nONO por 

sua esp2cialidaCe cm depor chefias de comunidaes que 

ta, contrariando es valores e tradlçUes tribaIS. 

4. 9.
922.tão de Fragata Uullborto da Costa Couto - Chefe da Asses- _ 

coria de Informaço - ASI. 

2:asessoria totalmc,nte inoparant?. Não S2 
antecipa aos con- 

flitos entre Udios e brancos. Conhecido peloa 5:nd1os, co-

mo casa de "funica". 

*i.van Pinto r.Pinvc, - Chefe do Gahinet da runt;idi:;ncia 
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Ncl=o 	 - Chefe da Assessoria do 

- h:WMi 

coe-Jnç-:egedci5/13  economistes aue nunca 

aldclut :'xiMgcne.s. Onde sn elabora proje'...os 'te 

dec,=olvimento comvntaríof rem consultar previuMnte 

ti o=nnidadco 	 :Alteressedus. Para nórichoc, 

• assessorr de=la se responsabilizada peies grnn 

f.*.nestimentos eplicrdos em construes e comp;: 	de 

çue cc twnan totAmente obsoletas e nãe tem 

pa= os  

••••••••••••••-• •••••••••••-••-•-• 

;01;C:)," 	che.:. pelo CoïomA V.T.nani )5 (---,:isUr.
-)dr. 

1:0s? 11%:;sT.ndos)
como cr.do Mntorr 	rjO 

cyc 1.Dje to:flou con'J.a 	rt=. 	• • 	 

✓ . 7,cla nnIclritiva 

- ZosC:r.leo esse mo....st:..o cm co ;: .c.L 	cL.ebi1J.2e.ç5.0 dC. 

ÇYa..:5Mé: Corenol nn..tuni voltou ao r.taguu 

mons'.=so "crit'ério dc 	 2  que 

nada mais é Co qu2 UI tentativa de emancipar n6s)indios., 

Nove,áloWeo W.:ravés do Cen;.1.nc1as e vressiir,s públicas esse ) 

l. 
 lie2210" gol ongavztedo. No entanto,hoje, eleiZanoW., 

! 
.td 	utrua c3m a prc=ç50 au um curno nobre "o que é..! índio 

.5(st:iterado" 

EDo coá:,)w-A,La'cerca e.'.o 3 anos atras, um grupo de :;ndios 

nc.antes e;:umlsawem-no Iiirbliewlente da skie da FUNAI. Tomsn 

Co Ca oeu 'braço fizevem-no descer Cán 79 and;!r ati- 	pritio 

• 

de,  
'‘'.enanj. 	- 
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c 	rt A i) o s L) 42-PUTADos 

C.Z.r. 0 da FUN:1:, diante de vaio n reporte
,:en 

lis'eau. Ne,  ontanto atô 'nojo nenhuma providi
..- 

u a 2o tomadn po..2a çue nndiosi)sejamos :f..isv_11- 

Gz,3 de ti-:u 	 rrJesença. 

7. A'jor:o Mo=ais Pro=ndo: Jurldice Cr. FUNAI 

na;ul 	 Y.udlos nRo 3abeaeo 

Tc:dar; Ln çun3t5ses a -alve (.10 

• n53 pe:••Csa.• 	asr:,aslu.;:s dos .:11e;.17 

pwe 	11‘vco. tasão coadenado3. 

O. 	 errlen Co= . 	Diretr*..7 

ex-xUnurannto (2o c:nsonel conrcce 	
ca 

• esta2u de vulicanc:nte gue 

•-•••,.'-j' 	
, . 

C")11M.,. MIO 
• Ma. 11114 	 • .... 	• 	1.11, 	 iué.m.• 	 • at 	 • 	• . 	. • •••-• • 

4 
4.4.44..40e$40.4•040  

'.eestn Ilçad2 	1-olitica Co r.jaO de 5.re 

o oZ,*n1ouW.o - #1 4,.0[,
)
CO40 3endo ) 

	

'Magano, qt. 	da FU'lçnIt  

ct-ieá..upgEo. 

(uvirumr; - L.:7;artarlento enral de Conrace  

• erntwente cx=7.1.1-. o D,(.O. )  
N53 )

nSo O conhece- 

UDU. 
.• 
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ATUAÇÃO DA  1.'UNAT . 

Sobre donc=e:;.o das tr=s 

A FUUAIpar 2c:ça de ici -(1;.;± 

deveria ter demarcado tcdnc es reéls tndçon,*: 

demarcou nem ).01:', do torri'..o çcupadc 

F vol):' nlewjc: 	 : 

des 	 - 

transfcmnd4 em"recure 	;5:G7J::Áoo:' a 

sas sup12rfleas . O saldo et: V:::::;N! 
	 • 

nas -Recursos Pré:n:10:31;C° 	Co ".9U1, 

gular pelo eor....refadon::e 

adquiriu nm p?.-Sdio no =0:: 	 C2 

servir cl:! 	adminiutratAvr. Ca FUNA. 

Segundo e v:::32rla 

ãreas indlgesp a serem dcruarci..de5cca 

lhes de hectares. 

No ano posc,:do#a 

car,82 arev.s consideradas priwitílzlenc2. 

clarações do prõprio presidc....2o da ronm, 	 e,9,A 

dlopOe de verba suficientes ::ara cumprir o ..?w. 

Afirma o C. Lal çuo 

ihUB plra demrcar as ãrcas tIdas como 

ft@bébbitave t14 1,5 bilhSes d2 cruzeiros. 
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Ou seja, pol.:: rrevis7o Co 

nbuma àrea indlgena será demr=da. 
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MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO iNDIO - FUNAI 
Gabinete do Presidente 

OFICIO N? 1(  S./pprs/Arr 	 Brasília, .°,3R 1983 

Do: Presidente da Fundação Nacional do índio/FUNAI 

Ao: Chefe de Gabinete do Ministério do Interior/MINTER 

Cumprirrientame Vossa Ecelência e encaminhamos, pele) presente, uma 

carta assinada por Sua Excelência o deitado mário :bruna (PDT-R1, datada de 25 
de abril último, reiterando um md.idc de informaç8es sobre a serraria instalada 

antiga base avançada de Purucuí. 

A 	Cumpre-nos informar que ,de acordo com instrução ministerial, a respcx 
ao nobre parlamentar foi enderecada a essa Chefia de Gabinete, Of. n9 389/PPES/7 

datado de 18 de abril. último. 

Aproveitamos a oportunidade para reiterar os protestes de perfeita 

estima e distinta consideração. 

• 

imante, 

../f;
PAULO PEIRA KCAL 

PPECIDENTE 

00(5.: Carias 
carta do deputado M5rin 	uv Jura (°3-0Ln3) 

Ofício n9 339/ 1 /AS ar Chefe Ce Cab/=EP ().04.83) 
aorta do deputado Márcho (Turma (25.04.83) 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 

Brasília, 

25 de abril de 1983. 

J-- E.ini.'-`,1 :2.-_Ci3AE3 

E 

Senhor Presidente, 

Pela presente, venho reiterar o pedido de 

informações sobre a "serraria de Tucurui", encaminhado a V.Sa., 

em 03 de março p,passado e que até a presente data não recebi / 

nenhuma resposta a respeito. 

Esperando a resposta com maior brevidade-

possivel, firmo-me mui, 

Atenciosamente. 
,),/ (1,) 

MARIO JURUNA 

DEPUTADO FEDERAL 

AO 

Ilmo.Sr. 

Cel. Paulo Moreira Leal 

Presidente da Fundação Nacional do Índio - FUNAI 

BRASILIA - DF  

%- 	 _2514 ív, 

(6cv 
‘kik 

GER 20.01.0050.5 
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MINISTCRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO iN1C - UNA I 
Gabinete do Preslcilante 

 

OFÍCIO N9 './PRES/ASS 	 Brasilia, 

Do: Presidente da Fundação Nacional do Índio/FUNAI 

Ao: Chefe de Gabinete do Ministério do tnterior/MINTER 

Assunto; Informação 

Cumprimento Vossa Excelência e info 	RJ haver recebido carta do 

1  deputado Mário Juruna (PDT-RJ), datada de 17/03/83, em que tece considerações 

em termos que lá se tornam costumeiros, sobre o "Projeto Xavante", e solicita 

explicações a respeito de medidas administrativas tamadas pela Ajudãncia Autônoma 

de Barra , do Garças e da 7a. Delegacia Regional. 

1. 	Criada em março de 1978, a Ajudãncia AutOnama de Barra do Garças 

tinha sede na cidade de Barra do Garças e jurisdição sobre as seguintes unidades: 

. PI Kuluene 

. PI Marechal Rondon 

. PI Rio das Mortes 

. PI Xavante 

. PI Areões 

. Reserva Sangradouro 

. Reserva São Marcos 

Além do pessoal destes Postos Indígenas e dos quatro funcionários 

citados na carta do deputado Mário Juruna, o efetivo da Ajudáncia era de mais 75 

servidores integrantes do Projeto Xavante. 

Caie  a expansão do Projeto e a transformação da Ajudãncia em Delegacia, 

conta esta, desde 30 de junho de 1980, época em que o administrador era c Senhor 

Cdenir Pinto de Oliveira, com o total de 128 servidores, acrescidos, nestes quase 

três anos, de apenas 17 para atender aos reclamos daquela unidade. 

Do total de 145 funcionários, 46 são Indios. 

2. 	Na avaliação do Projeto Xavante devem ser considerados pelos menos 

dois aspectos: o sacio-econêmico e o financeiro. 

Sob o aspecto financeiro e mesmo educacional, em que 1-12SC ter sido 
wnsideraio como exemplo, o Projeto Xavante foi uma das mais nefastas experiência 
de desenvolvimento comunitário, porque, totalmente financiado pela FUNAI cem uma 

Mod. 110 

• 

• 
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MINISTCRIO DO INTERIOR 	 2. 

	

FUNDAÇA() NACIONAL_ DO IN I 	- I UNAI 

Gabinete do Pr,i;s1clente 

mínima participação da comunidade na sua execuçáo física, tinha a totalidade do 

resultado financeiro bruto canalizado pelas lideranças que o manipulavam de 

acordo com as suas convoliencias. 

A cada ano, a FUNAI voltava a "financiar" investimentos e custos sem 

o menor retorno, o que vinha criar a nentalidade de que o õrgão tutelar era 

obrigado a arcar com todas as despesas de produção e as comunidades com o direito 

a todo resultado bruto. 

3. Em outro trecho da carta, o deputado Mário Juruna diz: "Hoje, Sr. 

Presidente, a 7a. Delegacia Regional conta com um contingente de aproximadamente 

150 funcionários (...) São pessoas voltadas para o interesse pessoal e desonesto". 

Trata-se de uma acusação da maior gravidade, sobre a qual 

encareceríamos ao deputado Mário Juruna a apresentação de provas. 

4. Quanto à situação do índio João Wódu, tratorista da aldeia São José, 

leffibramos que ele e os demais índios que emprestam a sua forca de trabalho à 

execução do projeto não devem ser pagos pela =I e, sim, com recursos gerados 

pelo práprio projeto. 

Diante do exposto, conclui-se que as criticas do deputado Mário 

Juruna tão totalmente infundadas e que fazem parte de uma ação bem definida, 

que vem sendo executada por entidades e pessoas indiretamente ligada aos indígenas, 

utilizando o referido deputado no sentido de desencadear uma campanha difamat6ria 

contra a direção deste órgão e, mais especificamente, contra a política indigenista 

oficial, procurando desacreditar a FUNAI junto às comunidades indignas e a 

opinião pública nacional. 

Aproveito a oportunidade para reiterar os protestos de perfeita estima 

e distinta consideração. 

Cordialmente, 

1 Ta M () hl d LUAr-11VVE- 
RESIT)PIVIE 

LA/lol 
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UNPUTIDAÇÃ.0 NACIONAL DO INDIO - FUNAI 
GABINETE 00 PRESIDENTE 

9FICT-0 ti"N irRESASS 
	

Brasília, 0\4-0,5.3 

4: Presidenete da rundacão Nacional do Índio/F1Jt-1 
AV: Chefe de Gabinete do Ministério do interior/MINTER 
ikstanto: Catrunicação 

Cunprimento Vossa Excetência e comunico haver ~ide, cam data de 
111.0.3.83, nevo pedido de inforraces do derutado Kário Junina (PDT-RJ), constante 
de 12 Itens, sobre vários aspectos da constituição e da atividade desta Pundacãe. 

A propósito do referido docurente, cuja cópia estou ercarinhando 
kte ã presente, ir l.foTro estarem em curso os necessãrics levantarentes. 

Aprrveito a oportunidade para reiterar a V.bca. os protestos de 
cita estirre e distinta colniderarÃe. 

Cordialrne e, 

PACTIV 

,d. 120 - FOrrfl. 210 x 297 
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MINISTÉRIO DO DO INTERIOR 

	 P55,4-90, f131/34-f 
do. 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - FUNAI 

OFÍCIO N9 504 /PRES/PJ/83. 	 Brasilia, 	Cz„. 05 

Do 	: Presidente da Fundação Nacional do Índio - FUNAI 

Ao 	: Exmo. Sr. Ministro de Estado do Interior 

Assunto : Carta do Deputado Federal Mario Juruna, 

de 04.05.83. 

Em atenção 	carta em epigrafe, através da qual o Deputado Federal 

Mario Juruna solicita desse Ministério providências junto a esta Fundação, infor-

mamos a Vossa Excelência que o indio xokleng Eliseu Caxias Popõ encontra-se reco 

ihido 	Penitenciaria Regional de Curitibanos, no Estado de Santa Catarina, 	no 

cumprimento da pena de 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, como incur 

so nas sanções dos artigos 157, §39, in fine,  c/c o art. 44, II, alínea "i" 	e 

art. 25, todos do Código Penal Brasileiro. 

Inicialmente, o Juiz de Direito da Comarca de Ibirama, Santa Cata-

rina, condenou-o a 17 (dezessete) anos de reclusão, a ser cumprida na Penitencia-

ria Estadual de Florianópolis, SC, não lhe concedendo o beneficio da suspensão 

condicional da pena, requerido pelo advogado do Riu. 
- 

Exma. Senhor 

Dr. MAR IO DAVID ANDREAZZA 

DD. Ministro de Estado do Interior 

Esplanada dos Ministérios 

BRASÍLIA - DF 

Mod. 126 - 210 x297 
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MINISTERIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - FUNAI 

Em 16.05.80, o defensor do Réu impetrou Apelação Criminal ao Egré 

gio Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, para reformar a decisão do 

Juízo de primeira instãncia. Concomitantemente, o advogado da FUNAI impetrou or 

dem de Habeas Corpus em favor de Eliseu Caxias Popó. 

O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, em Segunda Cã 

mara Criminal, ã unanimidade, deu provimento parcial ao recurso de Apelação, pa 

ra absolver os acusados Elias Caxias Popó e Glor indo Caxias Popó, também índios, 

confirmando, no mais, a pena do silvícola Eliseu Caxias Popó. Por sua vez, o mes 

mo Tribunal, em Cãmara Especial, ã unanimidade, denegou a ordem de Habeas Corpus 

impetrada em favor de Eliseu. 

Posteriormente, foi pleiteada a redução da pena carcerãria do úl-

timo Réu, através da competente Revisão Criminal, invocando-se dispositivo do Es 

tatuto do índio. 

As Cãmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de 

Santa Catarina, por votação unãnime, deferiram o pedido supracitado para reduzir 

a 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses a pena reclusiva imposta ao Réu. Quanto ao 

beneficio da prisão albergue requerido pelo defensor do silvícola, o MM Juiz de 

Direito de Ibirama indeferiu-o com base em parecer do Ministério Publico. 

Atualmente, a Procuradoria Jurídica da FUNAI estuda a viabilidade 

jurídica de requerer ao Juízo de Execuções Criminais de Florianópolis que o 	ín 

dio Eliseu cumpra sua pena em Reserva Indígena. 

Do acima exposto, resta provado que a FUNAI tem exercitado, a con 

tento, a defesa de seus tutelados, posto que conseguiu a absolvição, em grau de 

recurso, dos índios El ias Caxias Popo' e Glorindo Caxias Popó, permanecendo a re-

primenda prisional apenas contra o silvícola Eliseu Caxias Popó, ainda assim, re 

duzida em 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses. 

Quanto ao índio Epifãnio Vasques, acusado de homicídio contra ou 

tro silvícola, informamos a Vossa Excelência que, por intervenção de advogado da 

FUNAI, o mesmo foi posto em liberdade provisória sob a custódia desta Fundação,' 

tendo, porem, evadido-se para lugar incerto e não sabido. 

Finalmente, informamos a Vossa Excelência que acham-se lotados na 

Procuradoria Jurídica desta Fundação, em Brasília, 08 (oito) advogados, exatamen 

te o número previsto em seu Quadro de Pessoal, e não 13 (treze) advogados, como 

afirma em sua carta o Deputado Federal Mãrio Juruna. 

Mod. 126 - 210 x297 
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FUNDAÇÃO NACIONAL 00 1/411)10 
Auessorla de Comunicação Social /A C S 

Comissão aprova o 
projeto sobre Funai 

Da sucursal de 
BRASÍLIA 

A Comissão de Constituição e 
Justiça da Câmara aprovou ontem 
projeto de lei do deputado Mário 
Juruna (PDT-RJ) modificando o con-
selho diretor da Funai, que passará a 
ser integrado por pessoas apontadas 
pelas comunidades indígenas com o 
critério de serem índios ou reconhe-
cidamente indigenistas. Pelo proje-
to, o conselho diretor será fiscalizado 
por um conselho indígena composto 
de cinco líderes índios. Além disso, a 
proposta submete os representantes 
regionais da Fund à fiscalizações de 
outro conselho, também de cinco  

membros, indicado pelas lideranças 
indígenas da região. 

Na justificativa, Juruna salien-
tou que, "além de expressar o desejo 
das lideranças indígenas, a proposta 
harmoniza-se com o Estatuto do Ín-
dio no que se refere à preservação 
dos seus direitos fundamentais como 
pessoa humana e como brasileiro". 

O fato de o projeto ter sido apro-
vado na Comissão de Constituição e 
Justiça não significa, porém, que se-
rá transformado em lei. Agora, será 
examinado pela Comissão do Inte-
rior e, se aprovado, irá a julgamento 
no plenário, quando precisará de 
apoio do PDS e do PTB. Os partidos 
de oposição — PMDB, PT e PDT — 
votarão a favor da proposta. 



FUNDACÃO NACIONAL DO INDIO 
Assessdia de Comunicação Social /A C 

FOLHA IE SÃO PAULO 	 ss, 4207  {), 1 3 b7'3 
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Proposta 
de Juruna é 
aprovada 
BRAstuA _ O projeto 

de lei do deputado Mário 
Junina (PDT-RJ), que cria 
um conselho diretor para 
administrar a Rural, for-
mado por pessoas apon-
tadas pelas comunidades 
indigenas e que sejam In-
dios ou reconhecidamente 
indigenistas, foi aprovado 
ontem pela Comissão de 
Constituição e Justiça da 
Câmara dos Deputados. 

A proposta agora será en-
caminhada à Comissão do 
Interior e, caso seja 
aprovada, irá a votação 
pelo plenário da Câmara. 
Segundo o projeto, além do 
conselho diretor haverá um 
conselho indígena, compos-
to por cinco líderes índios, 
que fiscalizará o conselho 
diretor; e em cada unidade 
da federação funcionará 
um conselho indígena, de 
cinco membros, para fis-
calizar os atos dos repre-
sentantes regionais da 
Funai. 

Segundo Juruna, com a 
criação do conselho diretor 
surgirão novos aspectos 
positivos na integração en-
tre brasileiros indlos e não-
índios. 

O deputado ressaltou 
que sua proposta expressa 
o desejo das lideranças in-
dígenas e harmonizam-se 
com o Estatuto do Indio, 
que se refere 'a necessidade 
de promover o desenvol-
vimento da raça Índia. 

veículo: 
data: 	 
ipa'gi na: 
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PARECER N? 	 /PJ/83  

Ref: Projeto de Lei n? 661/83 

do Dep. Mãrio Juruna. 

Vem a esta Procuradoria Juridica, para exame e pronunciamento , 

o Projeto de Lei n° 661/83, de autoria do Deputado Mãrio Juruna, objetivando al 

terar o artigo 49  da Lei n° 5.371, de 05 de dezembro de 1967, que autorizou 	a 

instituição da Fundação Nacional do Tndio, para estabelecer que referido Orgão 

passe a ser administrado por um Conselho Diretor. 

A Fundação Nacional do Tndio, foi instituida por iniciativa do 

Governo Federal, com as finalidades fixadas no artigo 19 da Lei n? 5.371, 	de 

05.12.67.; 

Assim o fez o Governo, para melhor proteger o silvicola brasi 

leiro, com o propõsito de preservar a sua cultura e integrã-lo, 	progressiva e 

harmoniosamente, ã comunhão nacional, garantindo-lhe, e de modo mais efetivo, a 

posse sobre as terras que habitam. 

Dentre as finalidades para as quais foi criada a FUNAI, inclui-

se o exercido dos poderes de representação ou assistência juridica inerentes ' 

ao regime tutelar do 'índio, na forma estabelecida na legislação civil comum ou 

em leis especiais, a exemplo da Lei n° 6.001, de 19.12.73, que, incontestavel - 

mente se apresenta como o Estatuto exemplar diante de todas as legislações exis 

tentes, relativamente ã defesa dos povos indigenas de todos os Paises sugnatã - 

rios da Convenção 107, de Genebra. 

Vê-se pois, que a FUNAI se constitui num órgão 	governamental, 

que se mantem com Recursos da União, criado pela União, para proteger, assistir, 

orientar e fiscalizar os atos dos silvicolas nacionais, representando a 	União 

na condição de Tutora, sabido que os indios são considerados relativamente inca 

pazes. 

Incabivel, inaceitãvel e ilógico, pois, admitir-se que os tute-

lados venham a assumir a condição de TUTORES, passando a FUNAI para o lugar de 

tutelada, tendo os seus atos fiscalizados pelos indios, e mais do que isso: os 

indios na posição de seu próprio tutor 

Mod. 126 - 210297 
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Com efeito, se o indio, as lideranças indigenas podem partici-

par do Conselho Diretor de que trata o Projeto de Lei, ou mesmo indicar seus re 

presentantes, estarão exercendo o poder de decisão. Poder de decisão e direção, 

de um Orgão que o Governo criou para, traçando a sua politica indigenista, as - 

sistir as comunidades indigenas. 

A intervenção dos indígenas na administração da FUNAI, conforme 

prevê o projeto de lei do Dep. Mário Juruna é tão indébito, tão esdri:ixolo quan-

to indébito e esdrUxolo seria a participação de diretores da FUNAI, de antropõ- 

logos ou pessoas por estes indicadas, para constituirem o conselho tribal 	de 

uma comunidade indigena 

Tem-se que convir que são duas sociedades diferentes, pelo me - 

nos na atualidade: a sociedade indígena, com seus usos, costumes e cultura pró"-

prios, e a sociedade envolvente, que do mesmo modo tem seus costumes, suas nor-

mas, suas leis, sua administração, em suma, uma sociedade evoluída, e que jus-

tamente se propõe trazer para o seu seio, para o seu convívio mais direto,aque 

la gente que merece de todos nõs a admiração, o respeito e a ajuda fraternal , 

porque em verdade sao nossos irmãos. 

Quando chegarmos a um estágio em que os 'índios possam se auto-

administrar, possam agir independentemente da tutela da União, ai então terá de 

saparecido a razão de existência do órgão Federal de Assistência ao Índio 	nos 

termos em que foi criado, porquanto os índios já estarão convivendo com o 	não 

indio em igualdade de condições, dispensando o tratamento especial que lhe con-

cede a legislação, partindo do principio de que, nos termos da Constituição Pá-

tria , todos são iguais perante a lei. 

preciso ressaltar que a FUNAI foi instituída para absorver to 

dos os encargos da assistência ao indio, da gestão do patrimOnio indígena e da 

concepção da política indigenista brasileira, objetivando, tendo como alvo a ser 

obtido, a plena integração do silvícola ã comunhão nacional. 

A curta experiência demonstrou a inviabilidade de ser a 	FUNAI 

administrada por um Conselho Diretor, mesmo composto de pessoas de ilibada repu 

tação, representantes de Orgãos pUblicos ou entidades interessadas, o que justi 

ficou a alteração do artigo 4°, e seus parágrafos, da Lei 5.371, de 05.12.67,pe 

lo Decreto n° 423, de 21.01.67, fazendo desaparecer o Conselho Diretor. 

Mais inviável ou mesmo impossível será conferir a um 	Conselho 

Mod. 126 - 210x297 
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integrado por indígenas, ou pessoas por estes indicadas, a direção da Fundação 

Nacional do índio. 

Se assim dizemos com relação ao Conselho Diretor, não serã ou- 

tro o entendimento quanto aos conselhos indigenistas previstos no Projeto 	de 

Lei em comento. 

Seria o caos! Os inúmeros Conselhos Regionais, quase duas deze-

nas, compostos, cada um, de cinco indígenas a fiscalizarem um Conselho Diretor, 

também constituido por indígenas ou pessoas por estes indicadas, jamais permi-

tiriam o funcionamento do Orgão de assistência aos silvicolas. 

Alem do mais, não se justificaria que o Governo Federal, cria-

dor e mantenedor da Fundação Nacional do índio, se despojasse de uma autoridade, 

de um direito que lhe é peculiar, de administrar o Orgão assistencial. 

Se a FUNAI não estivesse atendendo ãs finalidades para as quais 

foi criada, ou se ascomunidades indígenas não mais precisassem da assistência, 

da tutora; da colaboração prestadas pela FUNAI, então seria o caso de sua sim - 

pies extinção, cabendo ãs comunidades indígenas dai por diante, o mesmo trata- 

mento dispensado aos demais brasileiros, sujeitos ã legislação comum o 	que 

não acreditamos seja o desejo das comunidades indígenas que são aldeiadas, que 

habitam as terras que lhes foram reconhecidas e asseguradas em lei. 

E o nosso parecer. 

Brasília, 31 de maio de 1983. 

PJ/RC/ers. 
Mod. 126 - 210x297 
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PORTARIA N9  R2S/N, de OS de 	kj,"\-Al.),Z 	de 1.981. 

O PRESIDENTE da FUNDAÇÃO NACIONAL do ÍNDIO, em 

obediência ãs finalidades legais da FUNAI, quais sejam as de: 

- "estabelecer as diretrizes e garantir o cumprimento da 

política indigenista, baseada nos princípios a 	seguir 

enumerados.:: 

- respeito ã pessoa do índio e ãs instituições e co 

munidades tribais; 

- preservação do equilíbrio biol6gico e cultural do 

índio, no seu contato com a sociedade nacional"; 

- "promover levantamento, anãlises, estudos e 	pesquisas 

cientificas sobre o índio e os grupos sociais 	indíge 

nas"; 

- "exercitar o poder de polícia nas ãreas reservadas e nas 

matérias atinentes ã proteção do índio"; 

no uso das atribuições que lhe conferem os estatutos vigentes, e 

• 
ainda, 

CONSTATANDO 

- que a expansão incontida e inconteste da fronteira cultural bra 

sileira tem aumentado em velocidade e intensidade; 

"çue ç contato dessa fronteira cultural com as populações indíge 

nas desencadeia um processo de interação historicamente irrever 
— 

sível; 
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, que tal interação é tanto mais conflitada quanto mais diversifi 

cados forem os agentes de contato; e em razão disso, 

ADMITINDO 

que a diversificação qualitativa e quantitativa desses agentes é 

função da priSpria diversificação da sociedade que envolve as po 

pulações índias; 

. que as tens5es sociais internas dos grupos tribais, em conseqüen 

cia, aumentam com as pressões da sociedade envolvente; 

19_ que essas pressões refletem, em maior ou menor grau, as tensões 
internas da sociedade envolvente; 

- que essas tensões internas são aliviadas em moldes e canais nem 

sempre desejáveis do ponto de vista da ética social; e assim, 

RECONHECENDO 

- que é inevitãvel o contato entre as populac"Ces índias e as 	res 

pectivas sociedades envolventes; 

aa- que o relativo isolamento em que vivem as populaçOes 	indígenas 
gIF tem sido penhor de garantia de seu equilíbrio biolOgico e cultu 

ral; 

- que tal isolamento não deve, no entanto, significar impedimento 

Tio processo de integração progressiva e harmoniosa ã comunhão na 

cional; e mais: 

CONSIDERANDO 

' que todo o indivíduo não-índio é um estranho ã cultura indígena; 
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. que  qualquer estranho presente em área cultural indígena é 	um 

agente de mudança cultural; 

. que  a cultura indígena sé será preservada na medida em que 	fOr 

conhecido o processo de mudança cultural; 

oue o conhecimento desse processo de mudança cultural requer tra 

balho científico de estudo e de pesquisa; 

a finalmente, tendo em vista: 

_ a diversidade de objetivos dos pesquisadores, trabalhadores, es 

tudiosos, visitantes e demais estranhos que demandam as 	terras 

1 indígenas, constituindo-se em pontos de contato com a sociedade 

não- índia 

- a necessidade de pronta normatização desse fluxo permanente 	de 

agentes de mudança cultural, em consonãncia com as 	peculiarida 

des culturais e étnicas das múltiplas populações indígenas brasi 

leiras; 

- a conveniência de hierarquizar as respectivas autorizações segun 

do os princípios organizacionais de DIRECÃO centralizada e EXECU 

ÇA0 descentralizada; 

49 -o imperativo de agilizar a capacidade decisOria nos níveis admi 

nistrativos diretamente ligados aos fatos inter-culturais; 

RESOLV E: 

Regulamentar a PRESENÇA DE NÃO-ÍNDIOS em TERRAS IN 
DIGENAS, como 

segue: 

Art. 19. A presença de elementos não-índios em terras in 
dígenas sé poder ã ter lugar mediante autorização 

explícita de autoridade competente da FUNAI. 
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Art. 29. Todo e qualquer indivíduo não-índio em terra in 

dígena estã sujeito ao poder de polícia 	da 

FUNAI nos termos da Lei n 9  5.371 de OS de Dezem 

bre de 1967; 

Art. 39. A competência de que trata o Artigo Primeiro e 

a seguinte: 

- Presidente: autorizações para 	estrangei 

ros, pessoas físicas e jurídicas, 	qual 

quer que seja o caso; autorizações 	para 

nacionais, pessoas físicas e 	jurídicas, 

em expedições de cunho científico, cultu 

• ral, assistencial, técnico, jornalístico 

e comercial; 

II - Delegados, Administradores de Parques 	e 

Ajudantes: autorizações para os demais ca 

sos, por delegação de competência do Pre 

sidente; 

§ único: em casos fortuitos, eventuais e 

contingentes, os Chefes de Postos Indí 

genas têm competência para conceder au 

torizações aos membros da sociedade di 

011, 	
retamente envolvente âs populações indí 

genas sob a jurisdição do 	respectivo 

Posto. 

Art. 49. As autoridades de que trata o Inciso II do Arti 

go anterior poderão baixar normas internas com 

plementares ã presente Portaria, regulando 	en 

trada, permanência, trânsito e saída, no âmbito 

da respectiva área de jurisdição. 
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Art. 59. Os casos omissos serão resolvidos pelo Presi 
dente da FUNAI,r:yrgadas as disposições 	em 

contrario. 

./ACESP/dcs 

P.LIEL!.:ADO NO A   

1 D 	 0G 
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OF. n 9  16/82-A51/FUNAI 	 Brasília-DF., 145JUN.82 

Do: Chefe da ASI/FUNAI 

Ao: Sr. Diretor da DSI/MINTER 

Assunto: Ãanifesto de MÁRIO JURUNA 

Para conhecimento dessa Divisão encaminho, em 

anexo, ca xerox do manifesto, no qual MÁRIO JURUNA convida 

líderes indígenas a lutarem pela participação de índios na Admi 

nistração da FUNAI. 

Atenciosamente. 

TÁVORA 

MOD. 129 - 210x297 
	 COM iOENCIAL 
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OF. N902/ /83-PRES/ASI 	 brasília-DF., 1..JUN.83 

Sr. Diretor-Geral, 

Mais uma vez dirijo-me a V.Exa. para co-

municar atitudes agressivas de índios que vGrA ocorrendo em diversas 

áreas indígenas. 

Desta feita, informo minha apreensão quan 

to a Comunidade Xavante. 

O cacique AUGUST) XAV,)NTE, sobrinho 	do 

Nputado MÃRIO JURUNA, da Aldeia SX:GRADO1 M, por ocasião da Semana 

do índio (l) de abii1 intimo), em nraçn 	 nn Cidade de Cuiabá/ 

MT, referindo-se ao oroblema de invasores do suas terras, disse 

U se  não vier um decisão rãoidn vou chapar 
	

irrãos 

venenar flecnas e expulsar iitvasores" (em nnexn, ccinin da renortn,em 

publicada na Revista CONTATO). 

dm 10.JUN.S3, o mesro cacique, acornanha- 

do de outros índios esteve dom o Diretor do Denartamento Geral 	de 

Operações-DGO/FUNAI, nesta 

Sr. 

Cel MOACYR COiA,H0 

DD. Diretor-Geral do DPF 

NLSTA 

MOO. 129 - 210x297 

Cnnital, e, ao exoor suas reivindicaçes, 
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foi aconselhado a aguardar o resultado do estudo, em andamento, que 

oajetiva viabilizar uma solução justa para o problema da Reserva SAN 

GRADOURO. Não satisfeito com as exaustivas explicações do Diretor, 

afirmou, em tom veemente e ameaçador, que, caso não fosse dado ura 

solução favorãvel âs suas pretensões, iria deslocar-se até Cuiabã/1T 

com a finalidade de agredir fisicamente o Sr. Seeretãrio de Justiça 

	

do Estado de Mato Grosso, o qual participa, também, da solução 	do 

problema. 

Ainda, com referencia aos Xavante, infor-

mo que, em reunião ocorrida dia 12.06, na Aldeia São Jose - RESaRVA 

SA0 MARCOS.; com a presença de diversos caciques, ficou acertado que 

os mesmos deveriam deslocar-se a esta Caia1 a fim de obterem raio-

res recursos para seus projetos, criticar « a Administração 

gado Regional (7a. Delegacia Regional - .\ra-arcas-GO) e, inclu-;iva, 

pedirem a extinção desta Fundação. 

Pelo exnost,,, ,Jiaando nrevenir a C,-)St11-

meiras atitudes aaressivas dos índios uuarAo chegam em grande niirero, 

solicito a V.Exa. a colaboração desse :),..)qrtameuto no sentido do nron 

• 
to atendimento a esta Fundação caso tais fatos vennam a ocorrer. 

	

Na oportunidade, apresento a V.Exa. 	pro- 

testos de estima e distinguido apreço. 

PAUL() 

	

	 -SAL 
PU. NTE 

MOD. 129 • 210)(297 
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Ao AünP 

Cor,tactar com Do Depertarvntos e 
Aessories para una cvm[;leta res- 
pcta - item por iten - e pedir r;ue 
o'peputado apresente as provas da 
corrup;dc e nf-J.r-:.es.ci o que, nao 
paderemo i'vn-1c 	in eft 

MOD. 146 FORM. 90x105 



4.4 
MINISTERIO DO INTERIOR 

DIVISÃO DE SEGURANÇA E INFORMAÇÕES 

INFORMAÇÃO N°  22/0782/G-3/83 

.1. 	DATA 

2. ASSUNTO 

3. ORIGEM 

4. REFERENCIA 

5. ÁREA 

: 20 JUN 83 
	 essi +eo, • 1 0/34+ 

: ESTRATÉGIA DO nFPurAro =Em MÂRIO JURIJNA (PEVRT) 

: 

6. DIFUSÃO ANTERIOR : 

7. DIFUSÃO 	 : EXMO. SR. MINISTRO DE ESTADO DO INTERIOR 

8. ANEXO 

1. Esta DSI vem acompanhando os movimentos do Deputado MA 

RIO JURUNA, mantendo com o próprio e aqueles que o cercam freqüen 
tes contatos. 

2. A partir de JAN 83, a Presidência da FUNAI tem respon 

sabilizado o Deputado e assessores por muitos dos problemas enfren 
tados pelo órgão. 

Segundo as convicções deste OI, não possui aquele Depu 
tado, e muito menos, os assessores (02), possibilidade, neste momen 
to, para criar e/ou manter ativos mais de 40 -focos de conflitos em 
áreas indígenas, conforme o quadro atual de tensão social entre In 

dios e não-índios. 

Ao contrário, o exame caso a caso, e, ~ialliremte,quan 

do avaliada a conduta da Administração da FUNAI, gera o convenci 
mento de que a responsabilidade pela presente conjuntura é fruto 

da própria FUNDAÇÃO e também, possivelmente, reflexo das intenções, 
muitas vezes não expressas, de seu Presidente, que, todavia, funda 
mentam sua ação contraditória. 

3. A liderança de JURUNA, de inexpressiva quando recém e 
leito, tende a ganhar força dentre as variáveis da problemática in 

digenista, tanto mais com a cessão de espaço que lhe vem dando o 
órgão tutelar. 

Com a evolUção dessa situação, JURUNA, de natural por 

ta-voz das reivindicações das comunidades indígenas, polarizará as 
lideranças em torno de si, ganhando forte expressão nacional. 
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de 19 83. 

04. 	 A mente de JURUNA, índio XAVANTE, meio-aculturadO já 

acalenta esse objetivo político, verbalizando-o freqüentemente,em 

bora, no momento, inexista tal situação. 

Por outro lado, a conjuntura indigenista, naturalmen 

te, está propiciando as oportunidades para a sua configuração a 

curto prazo. 

A conduta do Deputado concorre para isso, conduzindo 

ação política, que a largos traços, se poderá expressar na seguin 

te estratégia: 

- numa fase, em curso, procura manter-se informador= 

todos os meios possíveis, índios e não-índios, oficiais ou particu 

lares, da situação ou da contestação; e aguarda ou procura o con 

tato com indivíduos ou grupos indígenas, e o mantém, alimentando 

seu 'canal de informações; 

- numa segunda fase, ainda incipiente, o Deputado e 

seus assessores, visitarão os grupos indígenas, particularmnt2 os 

reivindicatórios ou conflitados; e 

- numa terceira fase, atrairá os grupos em conjunto ou 

isolados para fazer pressões junto aos Poderes Constituídos, 	na 

gradação e seqüências ditados pela oportunidade, que, a grosso mo 

do, diz ser: FUNAI, MINTER, Palácio do Planalto. 

A ação junto ao Parlamento é permanente, onde se lhe 

oferece a Tribuna utilizada por JURUNA quando julgar conveniente.' 

O grau de aculturação de JURUNg, em relação à socieda 

de evolvente, é fator agravante da situação, pois sua visão ainda 

permanece basicamente XAVANTE em fase de integração, sendo por ve 

zes infantil e inconsistente, podendo,entretanto,ser influenciado 

por um trabalho de persuasão a longo prazo ou então ser incitado 

a decisões momentâneas cujos resultados por sua incapacidade par 

cial ele não possa avaliar dentro de sua perspectiva limitada. 

Nesse quadro, a atuação da variável composta pelas or 

ganizações ditas pró-índio, ainda é obscura para avaliação deste 

OI, mas é indiscutível que saberá apropriar-se das vantagens que 

JURUNA possa oferecer ã sua causa, tão freqüentemente a serviço 

da pura contestação. 
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RELAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO RETIRADA PELOS ÍNDIOS XAVANTES DO GAINE 

TE DO SR. PRESIDENTE DA FUNAI, EM 23.06.83, E DEVOLVIDA NO FINAL 

DA TARDE. 

1. COpia Telex n 9  GM/1035, de 23.03.83 - retransmite telex da Divisão 

do Brasil do Banco Mundial, ao Sr. Ministro Delfim Neto, referente 

ao POLONOROESTE. 

2. Documento referente ao financiamento do Banco Mundial - Admissão 

de pessoal para a FUNAI. 

3. Relação de membros do GT ref. ao  Vale do Guapore (02 FLS). 

4. Pasta
4 
 de documentos referentes ao Vale do Guapore (22 fls e 2 ma 

pas). 

5. Memo 078/83-ASI/FUNAI, de 11.MAI.83 - ref.aproveitamento de Demo-

thenes da Silveira Lobo. 

6. COpia rdg. 28/1a.DR, de 04.05.83 - CONFIDENCIAL - ref. Dep., digo 

ex-deputado Federal GUIDO ARANTES - alvará de pesquisa. 

7. COpia rdg. 205/DGPI, de 09.MAI.83 

8. Carta de Jose Pio Tapirape, solicitando munição. 

9. COpia dos Ofícios n 9s 345/DGO/PRES, de 30.03.83 e 356/PRES, de 

06.04.83, ref. autorização para aquisição de armas. 

10. RelatOrio de Ana Maria da Paixão - viagem à 4a. DR, cananexos es-

pecificados (38 fls). 

11. Memo 031/AS1, relatOrio de viagem ao PI CARAMURU/PARAGUASSU, anexo 

c6pia rdg 111/PI CARAMURU, de 15.03.83, cOpia 108/CARA, de 14.03., 

Memo 035/PRES, de 15.03.83 - Memo 036/PRES, de 15.03.83, Ata de 

Reunião PI Caramuru/Paraguassu - 19.03.83. 

Mod. lie 
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12r Abaixo assinado dos capitães das comunidades indígenas de Yuaure 

te - Alto Uapés. 

13. RelatOrio do I Encontro dos lideres Karajã, 19.04.82. 

14. Informação sin 9/DG0/82, ref. Papeleta Pres sn 9  de 28.04.82, Plano 

de reestruturação da comunidade Karajâ. 

15. cópia do Memo n 9  210/SETAD/7a.DR/CONF 

16. cópia do memo n 9  11/CSF/3a.DR, 30.03.83 - PI Cocal 

17. COpia rdg. 285/DG0, de 08.02.83 TP n 9  060/83, de 12.01.83 - 

Oficio n 9  004/C.2.SFIDT/DMB, aquisição de produto controlado pelo 

Ministério do Exército.- cópia Of. 14/99/DGO/PRES, de autz para 

aquisição de armas - TP 2765/82, de 07.12.82 (telex s/n 9 , do che 
4 

fe de vendas - MX2 Amadeu Rossi Ltda.), anexo catãlogo n 9  04. 

18. Carta s/n 9 , de 20.06.83 do Delegado da 13a. DR (Conf/Pessoal) 

19. cópia Memo 1734/DG0, de 20.12.82 - AI Guaimbé e Jacaré. 

20. cOpia memo n 9  014/DGO, de 06.01.83 - Memo 284/GAB, de 03.12.82, 

ref. ligações interurbanas - Memo 1744/82, e Memo n 9  304/GAB/82 

21. Telex n 9  137/GAB/3a.DR, 17.03.83 - relaxamento de prisão do cai-

que Severino Fernandes. 

22. cOpia of. n 9  422/PRES/81, de 09.11.81 - PQARA - desl.indicos. 

23. TP n 9  265/83, de 03.02.83, anexo rdg. 327/1a.DR, de 02.02.83 e 

Informação n 9  229/83/DGO - aquisição de munição. 

24. recortes de jornais (04 fls) 

25. Memo n9  166/ACS, de 22.06.83, encaminha recortes de jornais • 

26. Projeto ASPLAN - PROTABA. 

27. Memo n 9  691/5a.DR, de 14.12.82 - instrumento particular de trans 

ferencia e direito de posse. 

28. COpia carta s/n 9  do Sindicato de trabalhadores Rurais do Polo 

Sindical do submedio São Francisco PERNAMBUCO/BA 
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29. Programa de Viagem do Sr. Presidente n 9  2 2 / 8 2. 

30. Livro sobre o vocabulário Bakairi 

31. Memo 309/P/82, de 10.02.82 - transferência do DDC para a ASPLAN 

- anexo relação de servidores do DGO. 

32. Projeto para exploração de látex (PI JARINA e KRETIRE). 

33. Projeto para proteção da comunidade indígena - POLONOROESTE 

anexo: cõpia of. 353/PRES, de 04.04.83. 

34. cõpia memo 028/DGO, de 14.01.83 e 029/83-DGO, de 14.01.83 (área 

Caramuru/Paraguassu). 
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OFrCIO N? 	/PPES. 
	 Brasília 	de Junho de 1983. 

Senhor Ministro, 

Passo ãs mãos de V.Exa. o RelatOrio do Chefe do Gabi 

nete da Presidência da FUNAI, IVAN PINTO TANCREDO, sobre os 	aconteci 

mentos do dia 23 do mês corrente, que culminaram com a invasão da sede 

da FUNAI, por um orppo de Deputados Federais, 	frente 0 Denutado Mario 

Juruna, e por um nruoo de índios Xavantes. 

Da leitura do relatcirio, Senhor Ministro,constata-se 

a gravidade de tudo o que se passou naquele dia, quando um grupo 	de 

Deputados, manipulando um nunhado de índios, incautos e ouros, levaram 

o terror, a insegurança e a intrannuilidade a nuantos trabalham no cum 
_ 	  

primento das diretrizes do noverno Federal, para a oolrtica indigenista 

Assusta-nos a vioUência do episõdio, pois, nuando te 

mos a tranquilidade do dever curnr/do, na anlicaro dos recursos finan 

ceiros, que são oostos 	disnosiOc da FYN 15.1, e na observencia dos nos 

tulados da política do ooverno, septil,r,s nve h5 um movimento ornanIzado 

e de grande amplitude, Para desacreditar publicamente, perante 	toda 

a nação brasileira, o órgão tutelar e seus 	e..t.'3. 

Entendemos nue se o noverno, como um todo, não 	ado 

tar providência!-, dresticas, diante dos fatos ocorridos no dia 23.p. pas 

sacio tornar-se- í muito difícil, talvez atê impossível, ã FUNAI e 	aos 

seus dirigentes, proseeguirem na execucZo das diretrizes da política go 

vernamental refereete ao índio. 

Ilustríssimo Senhir 

Doutor MARIO DAVID ANDREAZA 

DD. Ministro de Estado do Interior 

Brasília - DF 
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Pedimos a V.Exa, que semprennos anoiou, que conhece 

o nosso trabalho, uma reflexão profunda sobre os acontecimentos relata 

dos e que conte com a nossa solidariedade incondicional, e com a nossa 

disposição de colaborar com o seu Ministrio para uma solução que 	a 

todos satisfaça. 

Se uma substituição dos atuais Diretores e 	Assesso 

res da Fundação, ã frente o seu Presidente, representar uma solução pa 

ra pacificação do índio brasileiro e para um trabalho mais eficiente em 

favor do nosso silvícola, estaremos todos irmanados a V.Exa. nesta 	de 

cis5o, 

rntandemos, contudo, nue um paquenn aruno de índios 

Xafantes perve:,amente iianohrado ror 	ru.elho de aqitddoaes, 	esta  

londe de representar, aquilo que realmante pensa e quer a maioria 	da 

comunidades indroenas do Prasil. 

^ fechamento da FUNP,I alvez caia una soóuçã-o 	para 

aqueles que vivem nacidades, ,eomodaopr -a, a naolorarem a imagem 	do 

índio, mas, não nara o índio autãntica, ouro, indefeso, que viven 	nas 

suas malocas, exoostos ã sanha dos eynloradores, e nue 5(5 tem o 	Srgão 

tutelar, o Governo rederal nara mItizar apus dofrimentos, nara amenizar 

as suas agruras e tentar solucionar os seus problemas. 

Cremos, Senhor lin:;tro, que urge uma medida 	'`irme 

e corajosa contra aqueles que, a custa da.,  índio, nratende promover-se , 

ainda que exnondo a integridade física e a or6aria viia dos que 	traba 

lham com idealismo e sinceridade de prooésitos em favor dos sílvrcolas. 

PAUL-0 MOREIRA LEAL 

PRESIDENTE 
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Giablnéato do Presidente 

RELATOR IO 

Senhor Presidente, 

Passo a relatar a Macia os lastimãvels acontecimentos ocor 

ridos no dia 23 p.passado, que culminaram com a invasão da sede da 	Fundaçã. 

Nacional do rndio - FUNAI, por Deputados Federais e índios, e quando fui com 

puisoriamente retirado da minha sala de trabalho por índios Xavantes, enquan 

to respondia, em substituição, pela Presidência, na sua ausencia, que se 	en 

contrava na cidade do Recife para representar a Fundação na reunião do Conse 

lho Deliberativo da SUDENE. 

Tentarei obedecer, tanto quanto possível, a ume 	cronologia 

dos fatos. 

No dia 22, ãs vesperas, poraanto, da invasão da sede do 	dr 

gio, o Antropólogo Cláudio Romero comunicou-me que recebera de um índio Xavan 

te da Aldeia Namunkuri, da Reserva indígena de São Marcos, a informação 	de 

que os Xavantes, no dia seguinte (dia 23) iriam fazer uma "bagunça" na 	sede 

da FUNAI. 

Adiantou o índio, na sua conversa com o Antropólogo ClaGdio 

Romero que haviam se comprometido com o Assessor do Deputado Mário 	Juruna, 

Odenir Pinto de Oliveira, a chegarem a Bras lia na terça-feira, dia 21, para 

a "marcha" contra a sede da FUNAI. 

A falta de recursos financeiros, entretanto, para a cobertu 

ri das despesas de viagem, retardara a "operação", que assim estava 	marcada 

para o dia 23, quinta-feira, p.passada. 

Ao tomar conhecimento do propósito belicoso dos índios Xavan 

tos, através de ClaGdio Romero e Walaer Pratas, Assessor do OCO, reuni-me com 

o Chefe da Assessoria de informações - ASI - e com o assessor dessa Presiden 

cia, Armando Taboada, para ouvi-los e discutir as providencias que 	poderiam 

der adotadas, com o objetivo de evitar qualquer espécie de confronto. 

Ficou acertado que o Chefe da ASI, Ari Luz Lima, faria 	con 

tacto com o DOPS e transmitiria a informação ã Polícia Federal. 

Ficou acertado, ainda, que se tentaria obter mais 	informa 

çOes que confirmassem a ameaça dos rndios Xavantes, para que se pudesse pedir 
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medidas mais efetivas aos Orgãos de segurança. 

No dia 23, quinta-feita, cêrca das 7:30 horas chegaram 	al 

guns índios Xavantes ã sede da FUNAI, num automõvel "Opala", cor verde, diri 

gido por uma Senhora, segundo depoimento do Chefe da ASI, Ari Lima. 

Este grupo de índios dirigiu-se ao Departamento Geral 	de 

Operações - DGO - e foi recebido pelo Assessor Walter Prates. 

Fui cientificado, através de telefonemas internos, que 	os 

Índios estavam calmos e percorriam os diversos Departamentos da Fundação. 

Ao chegar "à FUNAI, por volta das 8.00 horas, fui informado, 

por Claildio Romero, da presença dos Índios Orestes, Emílio, Simão, 	Camilo, 

Josué, Tibúrcio, Zé Maria e outros, e que dois deles portavam bordunas. 

Decorridos DOUCOS minutos que eu chegara ã minha sala 
	

de 

trabalho
1 
 ali entraram, em atitude aparentemente amistosa, os Índios jã cita 

dos, que me perguntaram pelo Presidente da FUNAI. 

Ao informi-los da ausência de V.Exa, e colocar-me ã 	dispo 

sição para ouvi-los, recebi do Índio Tibúrcio um documento contendo 	algumas 

reivindicações para a ãrea indígena de São Marcos, entre es quais: 	projetos 

e pagamento de õleo diesel e sacaria. 

Ao ler o documento, convidei os índios a se reunirem comigo 

e com o Chefe da Assessoria de Planejamento, na sala de reuniões da Prestam 

cia, para discutirmos as reivindicações que me eram apresentadas, e que 
	

se 

riam levadas ã decisão de V.Exa. quando do seu retorno. 

Antes de concluir o que dizia, quando entra um fotOgrafo na 

sala, fui surpreendido com a atitude aqressiva de um dos Índios, cujo 	nome 

não recordo que, portando uma borduna, postou-me ã minha direita, enquanto o 

Índio TibUrclo em tom imperativo e hostil segurava-me, fortemente, pelo 	bra 

ço, afirmando que eu teria de sair, escoltado por eles, e não deveria 	retor 

na r. 

Ato contínuo, mais dois índios seguravam-me pelos 	braços 

deteribinando que os acompanhasse. 

No percurso entre o 39 andar do prédio e o pátio de .P=tarI-

namento, tive de pedir com energia que soltassem os meus braços. 

Jã no pãtio do edifício, fui levado em direção a um dos car 

ros ali estacionados, quando o índio Tibtircio Xavante tentou empurrar-. 
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força, para o interior do veículo, determinando que eu me retirasse e 	no 

mais voltasse è FUNAI. 

Naquele momento, Clíudio Romero tentou intervir e 	dialogou 

com os índios, quando foi repelido com empurrões pelos índios Josué, Simão e 

Marcel. 

Senti naquele momento, diante do quadro que se esboçava dian 

te de mim, com dezenas de funcionírios tensos, a presenciar aquelas 	cenas 

de arroOincia e violência dos índios, que eu teria de retirar-me urgentemente 

com toda a humildade e equilíbrio emocionai, para evitar um conflito de 	con 

sequanclas imprevisveis. 

E assim o fiz. 

Entrei no carro, dirigido pelo índio Daniel, Motorista 	off 

dial da FUNAI, que verberou contra o procedimento dos índios agressores. 

Acompanharam-me ainda, num gesto de apoio e 	solidarieda 

de, os índios Sebastião Terena e Estevão Taukane e o AntropOlogo Ciíudio Rome 

ro 

Ao transpormos o portão da FUNAI, quando jí havíamos percor 

rido uns 10 metros, decidi descer do carro e retornar ã sede da Fundação. 

Naquele exato momento presenciamos a chegada de dois carros, 

que conduziam os Deputados Federais Mírio Juruna (PDT-RJ), Haroldo Lima (PMDB 

-BA), Dente de Oliveira (PMDB-MT), Cleunir Ramos (PDT-RJ), Aldo Arantes (PMDB 

-GO) e Artur Virgílio Neto (PMDB-AM), que estavam acompanhados do assessor do 

Deputado Mirto Juruna, Odenir Pinto de Oliveira. • 	Os Deputados subiram ao 3? andar do prédio, rumo ao Cabine • 	te da Presidência, sendo convidados por Clíudio Romero, que conseguira 	8COM 

panhã-los, a se dirigirem ã sala de reuniões. 

Ali reunidos, com a presença e o apoio ostensivo dos índios, 

numa atitude de Indescritível arrogãncia, os Deputados Invasores 	discutiam 

e interpelavam, verberando contra a FUNAI e o governo, impedindo que os 	prõ 

prios servidores da Casa, como o Chefe da Auditoria, tivessem acesso í 	sala 

de reuniões. 

O Deputado Dente de Oliveira perguntava pelo Presidente 	do 

õrgão tutelar, enquanto o Deputado Caleumir Remes perguntava ao seu 	colega 

Mírio Juruna se o Presidente da FUNAI não fora avisado da "visita" para espe 

ri-los. 
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Mario Juruna respondeu que V.Exa. rio fora avisado da "visi 

ta", quando Clãudio Romero disse que o Presidente não fOra avisado, não pode 

ria estar ali, para aguarda-los. 

Mário Juruna comunicou aos presentes ã sala de reuniões, que 

aguardava a chegada de um representante do Ministério do interior, com 	quem 

deveriam debater alguns problemas ligados ã FUNAI e aos rddios. 

Ao ser Interpelado por um dos presentes, sobre o 	represen 

tante do Minter, disse o Deputado Juruna tratar-se do Cel. rcio, o que 	foi 

confirmado pelo seu assessor, Odenir Oliveira. 

Efetivamente, poucos minutos depois chegava o Cel. rcio, a 

quem eu não conhecia, até então, pessoalmente. 

Ao chegar, o Cel. rcio foi recebido pelo índio Zé 	Maria. 

com quem se dirigiu ã sala de reuniões, no 3° andar. 

Em ali chegando, conversou, inicialmente, com o Deputado Ma 

rio duruna e o seu assessor Odenir Oliveira, em particular para, em seaulda, 

iniciar a reUnião com os índios e Deputados. 

O Cel. rcio fez ver aos Deputados a responsabilidade 	que 

eles assumiam, ao invadirem um õrgão do Governo Federal. 

Foi contestado pelo Deputado Artur Virgílio Neto que 	verbe 

rava contra a acefalia da FUNAI; nuM dia útil, ao que retrucou o Cel. 	ra-clo 

que se o õrgão estava acéfalo, era porque o seu Presidente estava no 	Recife 

em viagem oficial e o Chefe do seu Gabinete, que o substituia, fora 	expulso 

pelos índios, momentos antes. 

O Deautado Dente de Oliveira, esmurrando fortemente a mesa, 

disse ao Cel. rcio que a presença deles, mesmo naquelas circunstãncias, era 

normal, pois estavam na Casa do índio, e tinham o "direito de ir e vir". 

Ao concluir as suas palavras, o Deputado Dante de 	Oliveira 

foi aplaudido pelos índios Xavantes, enquanto os índios Tiburcio, Emiti° 	e 

Josué seguravam o Cel. rcio pela mão, para rettrã-lo da sala, o que foi evi 

teclo pelo Deputado Mãrio Juruna ao determinar, falando em língua Xavante: 

"Mared toan" - "Não, solta le". 

O Cel. rrcio falou do relacionamento amistoso que sempre man 

tivera com Juruna e com Odenir (assessor de Juruna), com quem mantem contacto 
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diírlo. 

Explicou que não estava ali como advogado de defesa de nin 

guém, mas, como observador do M1NTER, e que os problemas reclamados 	pelos 

rndios seriam resolvidos a seu tempo. 

Insistindo, maldosamente, que a FUNAI estava acéfala e 	In 

terpelando o Cel. Ertio sobre a sua competéncia para representar a FUNAI, os 

Deputados Irritaram o observador do Minter, que ameaçou retirar-se. 

O Deputado Haroldo lima (PMDB-BA),reagiu ã sarda do Cel. Ér 

cio, exigindo a sua permanância no recinto, pois ele tinha de ouvr-lo. 

Ao final da reunião, o Deputado Mãrcio Lacerda que, como 	o 

Deputado Abdias Nascinento e o Ex-Deputado Cetulio Dias, chegara depois 	dos 

outees parlamentares, disse que não adiantaria permanecerem ali falando 	com 

Coronel, Capitão, Cabo e soldado, mas, sim, falar com o Ministro. 

Naquele momento, o rndlo Simão atireu e -:Nre a mesa de 	reu 

rifões as pastas e documentos oficiais que eles haviam retirado do 	Gabinete 

da Presidência, assim como um molho de chaves de salas do prédio, dizendo: 

'esta vez eu estou devolvendo. Estas chaves são do Presidente e da ASPLAN. 

Devo dizer, a bem da verdade, que os fatos ocorridos na sala 

de reuniões me foram relatados por servidores, como o antropólogo Claúdio Ro 

mero - que ié estiveram, pois, eu mesmo não estive ali, em nenhum momento. 

Isto porque recebera orientação do Dr. Luiz Urquiza, 	Chefe 

do Gabinete do Ministério do interior,que não comparecesse ali, enquanto não 

chegasse uma Comiiião de Deputados que seria enviada pelo lrder Nelson 	Mar 

chesan. 

Precisamente, naquele momento, cegava o Cel. rcio ã sala 

do DGA, que me disse que queria falar com o Dr. Ilrquiza. 

Após perguntar-lhe de quem se tratava, pois, como jã disse, 

não o conhecia pessoalmente, passei-lhe o telefone. 

Após faiar com o Dr. Urquiza, disse-me o Cel. Ereto que 	es 

tava retornando ã saia de reuniões, e se eu não desejaria acompanhã-lo. 

Respondi-lhe que não, em face de orientação do Dr. Urquiza, 

de que eu devia aguardar a chegada dos Deputados que seriam enviados 	pelo 

1rder Nelson Marchesan. 

O Cel. Creio, após ouvir-me, retornou ã sala de reuniões. 
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Conclusões: 

Estes, Sr. Presidente, os fatos lamentêveis que 	vivenciel 

naquele 23 de junhé, quando a FUNAI foi invadida por um grupo de 	Deputados 

Federais e de rndios que espuseram os seus dirigéntes ali presentes, a 	toda 

sorte de humilhações e ã execração pública. 

Posso afirmar, sem fàlsa modéstia, que se não fosse a 	hu 

ml Idade e equilibrio emocional que eu consegui manter naqueles momentos difr 

°eis, estarramos a esta hora, lamentando acontecimentos bem mais graves. 

A medir daquele dia, a situação na FUNAI, entre os 	seus 

servidores ê de insegurança e intranquilidade. 

Posso assegurar que tudo foi maquiavelicamente 	planejado, 

com a participação do Deputado Mãrio Juruna e dos seus coleees Deputados, cu 

jos nomes são citados neste relatgrio, Piem dos assessores de Méréo Juruna. 

Os rndios, como sempre, forem usados, com maldade e 	pro 

pósitos escuros, entre eles, o de desestabilizar, de desmoralizar publicamen 

te, nacionalmente, o órgão federal de assistência ar rndlo. 

A presença da imprensa, escrita, falada e televisada, desde 

es primeiras horas do dia, na sede da FUNAI, provam que tudo estava 	prepara 

do, e muito bem preparado, para mostrar ao Lrasil inteiro, as cenas degradan 
e-- 
tes que o "Jornal Nacional" exibiu na noite daquele mesmo dia. 

Emobra tendo conhecimento, ãs vêsperas, que ààgo pOderia a 

contecer, eu não poderia supor que os invasores chegassem aos requintes 	de 

planejamento, que marcaram toda a operação. 

Eu que vivi todo aquele episódio, inclusive a empãfia de Na 

rio Juruna, ao falar ã imprensa, jã vitorioso, apontando os seus 	ceadidatos 

a presidência da FUNAI — Pedro Paulo Fatorelli Carneiro e Cel. Décio Cunha — 

acreditamos que o propósito é de desacreditar os dirigentes da FUNAI e o pró 

prio Governo Federal como um todo. 

A participação acintosa e agressiva de outros parlamentares, 

que não o Deputado Juruna, me pareceu sumamente grave. 

Tudo o que afirmamos neste relatório pode ser provado 	atra 

vés de gravações, fotografias, testemunho pessoal de inúmeros servidores que, 

atónitos e temerosos assistiam ãqueias cenas de vandalismo. 
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Gabinete, do Presidente 

O preSprZo "tape" do "Jornal Nacional", da TV GLOBO, do 	dia 

23 p.passado, é uma prova contundente do conteddo deste relatõrio. 

erasrlia, 	de Junho da i9e3. 

IVAN PINTO TANCREDO 

nefe de Gabinnte 

• 
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REUNIÃO 

- Às 15:40 hs do dia 27.06.83, reuniran-se na Presidência desta Fun 

dacão, liderancas de várias tribos indígenas - ERENA,KARAJA,KAIA 

Pó, GUARANI, TXUKARRAMÃE, XAVANTE e outras, que prestaram apoio 

ao Presidente da FUNAI. 

- Os índios solicitaram do Presidente que a innrensa não nartici-
passe da reunião, Pois costumavam deturpar os fatos. 

- Em primeiro lugar falou o líder de una comunidade de Mato Gros-

so do Sul que exnlicou ter vindo ji Brasília para chegar a um acor 

ao e que os caciques teriam que ter um se pensamento, una se cabe 

ca; depois falou o cacique CELES=0  (Xavante que se encontrava 

fintado); falou em seu prenrio dialeto, tendo sido traduzido pelo 

ALEXANDRE,  índio Xavante representante de PARABUBUPE, demonstran-

do anojo e amizade ao Presidente (Ia "TIN/\I e sendo contrário a ati 

tude do gruno Xavante que invadiu a =AI no (lia 23.p.P. e exnres • 

30U Evni nedido aos demais índios para no atrapalharem o desenvol 

vimento dos trabalhos dos funcionãrios, dos Diretores, das Delega 

cias, pois os índios não saberiam administrar; o que deveria ser 

feito era reivindicar nor escrito ao T'residente; que o Presidente 

não deveria ser trocado, que sua troca dependeria do Ministro do 

Interior e do Presidente da Renilblica; que as comunidades indíge-

nas deveriam se comunicar nor escrito e quando estivessem de acor 

do ai sim, noderiam nedir para trocar o Presidente; e que,quem ha 

via dado nara o índio era a MINAI; 	quem, estava ajudando ín-

dio era a FUNAI, que índio não entendia de lei, para ver se as ati 

tudes do Presidente estavam certas ou erradas. 

(Palmas) 

- O cacique RAONI - falou em seu preprio idioma (traduzido pelo ín-

dio MEGARON):  disse que desse jeito não dá para trabalhar direito, 

porque MARIO JURUNA não deixa, que está sennre brigando com FUNAI.; 

que ele não estava bravo, mas que quando houvesse algo errado os 

caciques deveriam comunicar e juntos discutir o Problema, mas não 
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fazer como foi feito; que ele não quer que o Presidente neca de- 

missão, que o Presidente 	bom. O que ele quer e mais escola, pr.° 

fessora, medico e enfermeira. 

(Palmas) 

- O cacique RAMÃO, líder dos TERENA, falou que confia na FUNAI, em 

bora existam falhas, com nroblemas de terras, citou BODOQUENA,mas 

que confia no Presidente, ressalvando que se unira a outros ín-

dios se os problemas não forem resolvidos. 

(Palmas) 

- Após, falou o índio Kadiweu - renresentante dos índios de Bodoque 

na - representante dos índios estudantes; apoiando o Presidente e 

dizendo que desconhecia o Deputado mAnio JURUNA como representan-

te das comunidades indígenas. 

(Palmas) 

- Asqim, sucessivamente, foram falando os lideres como: 

- NtLIO de Cachoeirinha, cacique DIONTSIO, índio do Xingu, um filho 

do cacique KAIAPne ADÃO cacique,de AREÕES, todos ratificando 	o 

apoio ao Presidente da FUNAI e o repúdio a atitude dos XAVANTE que 

invadiram a FUNAI. 

- O índio CARLOS TAUKANE que coordenava a reunião deu então a pala-

vra ao índio Xavante Zt MARIA, Secretario do Deputado MARIO JURU-

NA, que se encontrava na sala; este iniciou sua fala dizendo: "eu 

não permito que o Denutado MARIO JURUNA seja objeto de filantrópi 

ca", Nós reconhecemos a administracão do LEAL mas eu não nermito 

que falem mal do nenutado Mário Juruna. Da Administracão do LEAL, 

uns falam bem, outros falam mal. Eu não permito que falem mal do 

JURUNA que não foi eleito pelos índios, mas sim nela sociedade em 

volvente, comunidade do RIO DE JANEIRO. O que nós fizemos aqui não 

foi um ataque, foi uma esnecie de alerta. Não foi um ataque 	aos 

outros índios. Nossos grupos indígenas estão divididos. Recebemos 

muitas cartas do sul e de todo o nais falando da FUNAI, no nosso 

Gabinete. Eu não estou contra voces, estou dialogando, e nroblema 

muito comnlexo. 

- Não e XAVANTE de São Marcos que foi responsavel nela abertura da 

BR 080, não 5 Xavante de São Marcos nue foi responsavel nela extra 

ção de minerio da 'área indígena Kaianó, nem nelo massacre dos Kain 

gang, nem pela morte de um cacique Patax5. A culpada e a FUNAI. 
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- Os índios KAJABI prenderam avião pedindo demissão dos coroneis. 

- O índio 5 minoria, o índio e massacrado. 
- Agradeço a vocês terem deixado eu falar. 

(PALMAS) 

- Índio Terena LtSIO, de Taunav - respondeu a zn MARIA dizendo que 

ninguém ali estava contra o Deputado MARIO JURUNA, que ele achava 

que a base de todo trabalho era o resneito, apenas o que ele fez 

foi errado; que ele tambem tinha una renresentacão política e nem 

por isso se achava no direito de adentrar a aldeia dele modifican 

do as coisas, pois quem conhecia os Problemas eram aqueles que ali 

moravam; que MARIO JURUNA tinha nas maos a maior arma - a Lei - 

que era se usa-la com descencia e resneito, assim ele poderia fa-

zer muito pelos seus irmãos índios. 

- Criticou a atitude não se do Deputado riÂnio JURUNA, mas também 

dos (Atros deputados que se incorporaram, nois apesar de sua au-

toridade existe um preceito legal. 

(Palmas) 

- IAMUCULA - índio do Xingu, disse fazer parte da liderança da ala 

jovem do Xingu, que apoiava o Presidente da FUNAI, que todos apoia 

vam o Cel LEAL para ficar mais 2 anos 3 anos, mas queria que 	o 

Presidente se comprometesse com toda a lideranca ali reunida em 

tirar os maus funcionririos; que os índios haviam dito que tinha 

dentro da FUNAI funcionários que não trabalhavam direito; investi 

nar, apurar, quais os funcionSrios que não estão trabalhando bem 

e serio e colocar uma pessoa seria para que esse apoio fique mais 

forte. 

- Antigamente eu trabalhava fora nara a comunidade, agora estou 

trabalhando na FUNAI, para poder ajudar. 

(Palmas) 

- O índio CARLOS TAUKANE falou sobre a deilicaeão do Cel PAULO LEAL 

aos índios, dizendo inclusive "vamos ,anoiá-lo porque ele ama o In 

dio". Disse da necessidade do Cel Leal e Cel ',1rancredo continua-

rem ã.  frente da rum', que o Presidente já havia feito muito me-
ios índios antes mesmo de vir Para a ruNAi e que em sua adminis-
tração estava fazendo o melhor para as comunidades indinenas "va 

mos apoia-lo". 

(Palmas) 
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- O índio OLAIR (estudante) nediu.a palavra e solicitou a permissão 

para declinar os nomes dos maus funcionários que existem na FUNAI, 

não tendo feito nor interferência do índio LTSIO,de Taunay, 	que 

disse que o assunto ficaria para outra reunião. 

(Palmas) 

- O índio MARCOS TERENA falou que se encontrava no ACRE quando sou-

be do incidente ocorrido aqui na FUNAI que ficou muito preocupado 

com a situação do índio, principalmente sobre o futuro, o amanhã 

do índio, pois o índio ja era considerado irresnonsavel e que com 

atitudes semelhantes estava justamente comprovando isto; o que 

não correspondia realidade. O índio aqui no Brasil tem muita 

liberdade, índio pode viajar, morar na cidade ou na aldeia, pas-

sear na cidade. 

- Eu falei com os índios hoje de manhã, o que ser ã que o índio 

quer, Flaro nós queremos nosso desenvolvimento dentro da aldeia 

queremos nosso progresso. Como ve nós precisamos da FUNAI. MARIO 

JURUNA, hoje disse que não precisa mais da FUNAI, ele não precisa 

e nós? Temos que nensar. 

- Amanhã ou depois quem sabe vai ter índio aqui dentro ocunando 

cargo de Direção, índios medicos, índios advogados. E comsera 

que vamos conseguir isso? agredindo as nessoas?não, você- E; ja nen 

saram se nós fossemos todos aqui e invadíssemos o Congresso e que 

brasse, e entrasse nelo Gabinete dos Deputados, ser ã que eles iam 

achar bom? Por isso temos que pensar; branco resneita muito o pa-

pel, porque esta gravando, porque o branco resneita o que esta es-

crito, e essa gravação é uma prova, isso tambem e documento e bran 

co respeita isso, tem medo disso. Nós temos que conversar. Eu co-

nheço Juruna h5 muito tempo, andamos juntos aqui, hoje ele esta no 

Congresso e eu estou aqui, no entanto narece que alguém esta crian 

do uma barreira entre nós, pois ontem ele me disse que não podia 

mais confiar em mim, mas tem alquem criando barreira entre a gen-

te. Nós temos que tonar muito cuidado com isso, nós temos aqui ago 

ra varias tribos aqui juntas, e nreciso que cada cacique converse 

um com outro, ouvir o outro, se não for assim não vai conseguir na 

da. É preciso ter respeito, e respeito e isso que a gente está fa 

zendo aqui, commrsando. Cada um de nós tem uma ideia uma maneira 

de nensar e se a gente não pode chegar, um índio aqui e dizer va- 
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mos mudar tudo, não pode. Temos que respeitar as autoridades fe-

derais. Pediu para não ter mais a violencia e pediu para haver paz 

entre os índios pois nes jã somos poucos, aqui tem bons funciona-

rios e maus funcionários, todo lugar, no Congresso tambem tem bons 

e maus Deputados. 

(Palmas) 

A reunião foi encerrada com a palavra do Presiden 

te da FUNAI que, entre outras coisas disse: 

- Nes conseguimos congregar, reunir, o dialogo, o dialogo e muito 

importante, aqui nes estamos vendo renresentantes de varias comu-

nidades indígenas, meus amigos, comnanheiros de muitos anos que 

aqui deram uma demonstraeão viva de paz, de amizade, de muito res 

neito para retirar essa figura sinistra da comocão social; que os 

índios estavam vindo aqui para brigar entre si, isto não existe. 

Os índios aqui vieram para dialogar, saber o que estava_sp_nassan _ _ 
do de errado. O Presidente da FUNAI não nrecisaria, nem precisava, 

nem precisa mandar pedir índios para lutar com outros índios, se-

ria um ato inominavel, eu Presidente da FUNAI, responsável pela 

tutela, ser contra o tutelado. Nes nrecisamos de dialogo, diálogo 

amigo, franco, e ontem eu vi mãos sendo anertadas. Eu jamais come-

terei uma injustica sabendo que a estou fazendo. O nosso Denutado 

MARIO JURUNA quando ele quis viajar nara o estrangeiro para levar 

uma mensagem ... 

- Na minha administração o índio MARCOS TERENA, de maneira humilde, 

veio saber do Presidente da FUNAI se autorizaria uma viagem dele ã 

EURÃSIA. Eu disse MARCOS voce 	um cidadão brasileiro, tem o direi 

to de ir e vir. Eu se quero apenas que você com sua inteligencia 

analise e observe o que 	o Brasil, esse gigante que vocês índios 

nos deram. No seu regresso voce me faca um rola-teria, eu não lhe 

vou aconselhar, use a sua inteligencia para tirar suas conclusões. 

Ele fez a viagem, no seu regresso, ele me anresentou uma pagina his 

terica e eu fiz questão de difundir este documento a várias autori 

dades deste Pais, a oninião de um índio brasileiro, ele comparou 

as dificuldades vistas e encontradas com as nossas liberdades. 

- Eu hoje vejo nossa casa, reunidos vários comnanheiros, estudan 

tes, porque eu sei quando assumi a FuNAI eu vi. Saúde, Educacão, 
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Desenvolvimento Comunitário. O índio tem que estudar. Enquanto 

eu puder ajudar o índio eu vou ajudar o índio para que ele se for 

me. Nós temos 9 (nove) estudantes aqui em Brasília, são meus pu-

pilos tutelados, então o índio tem que estudar. Veja o ZÉ MARIA, 

rapaz inteligente, futuro líder representante da comunidade Xa-

vante, nós já discutimos bastante, trocamos ideias; Deputado MA-

RIO JURUNA nosso conhecido companheiro de muitos anos, ele me co 

nhece. A minha missão e extremamente política, uma das mais difi 

ceis missão que se pode confiar. Já disse varias vezes. É muito 

difícil conseguir harmonia de dois lados. A FUNAI tem a canacida 

de de endossar os dois lados ... 

- Infelizmente eu não sei falar algumas línguas aqui de vocês na 

ra me expressar nas suas línguas para nos entendermos melhor. Vo 

ces falaram nos funcionários da FUNAI eu aqui agradeço, sensibi-

lizado, a não citacão de nomes, por uma questão de ética, eu agra 

deco. 

- Porque 5 sempre citar os nomes sai incompleto, isso clã tempo, 

mas me constrange tomar a decisão sob pressão, sem ser preciso... 

- Eu hoje aqui estou falando não sei como, estou sem dormir des-

de sexta-feira ... 

- Então devido ao adiantado da hora eu só posso agradecer a todos 

voces. Nós vamos reunir outras vezes, mais dias, e eu, sensibili-

zado agradeço a imprensa por não estar presente que não foi deci-

são minha, não estar presente na sala, os índios tem medo de dis 

torcerem os fatos, agradeço penhorado tambem a presença de todos 

nesta reunião que eu considero das mais imnortantes havida 	na 

FUNAI, porque só sabe o significado disso aquele que entende a cul 

tura indtGENA, a sensibilidade indígena. Porque ser índio e ser 

aquele algo mais. Então muito obrigado a vocês todos. 

(Palmas) 
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NOTA PARA IMPRENSA 

Nós chegamos pela 18:00h aqui em Brasília, então a Kombi 

foi apanhar nós no Aeroporto Internacional de Brasília para levar até 

a Casa do Ceará'. Jantamos logo que chegamos naquela Casa. 

Depois do jantar fizemos uma reunião junto com o Dep. Mlà 

RIO JURUNA e o pessoal de São Marcos. O Dep. JURUNA fez uma pergunta 

ao Cacique CELESTINO. O que você veio resolver em Brasília? O Cacique 

respondeu que queria saber o que vocês fizeram  com a FUNAI. O Cacique 

falou assim com o pessoal de São Marcos. O Dep. JURUNA falou com nós: 

- "Então vocês vieram aqui para defender a FUNAI. Então a FUNAI é o 

pai de voáês! A FUNAI está matando os índios, a FUNAI quer acabar com 

todos índios no Brasil. 

O Cacique CELESTINO respondeu que vieram para defender _ 

o Presidente da FUNAI e que o Cel. LEAL continuasse na Presidência 

da FUNAI. 

Continuando o Cacique disse que ninguém pode mandar embora 

o Presidente da FUNAI. 

Foi assim que todos nós falamos com o Dep. JURUNA. 

O Dep. JURUNA falou que nós não enxergamos o serviço da 

FUNAI. Que a FUNAI está roubando nós, e todos os 'índios brasileiros. 

Falou também que iria escolher gente boa para trabalhar 

no lugar do Presidente da FUNAI Cel. PAULO MOREIRA LEAL. 

Falou também que nós somos bobos, que nós não sabemos a 

Cultura do Branco. 

Então o Cacique CELESTINO disse ao Dep. JURUNA que ele 

aprendeu a cultura e os custumes dos brancos. 

Então o secretário da aldeia PARABUBURE, índio CARLOS 

DUMHIVn fez este relatório. 

CARLOS DUMHIVn 
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Brasília-DF., 29.06.83 

Do: Chefe dabstituto da ASI/FUNAI 

Ao: Sr. Diretor da DSI/MINTER 

Assunto: Reunião 

Sr. Diretor, 

Em atenção ã solicitação dessa Divisão, enca 

minhamos, em anexo, o relatOrio da reunião de 27.06.83, cuja gravação 

sofreu algumas falhas. 

Aten 	mente, 
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A BEM DA VERDADE 

A FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - FUNAI - em respeito à opi - 

nião pública nacional, cumpre o dever de repOr a verdade no seu devido 
lugar, a respeito da noticia publicada pelo Jornal do Brasil, ã página 

06, sob o título: "JURUNA RESPONSABILIZA TRES CORONrIS POR MORTE DE TN 

DIO". 

Se, efetivamente, o Deputado Mário Juruna, em documento en-
tregue ao Exmo. Sr. Ministro da Justiça, responsabilizou fies dirigen- 

tes da FUNAI pela morte de 	índiono :arlue Nacional do Xingú,por o- 

missão de socorro, como noticiou o Jornal do Brasil, 5 forçoso 	dizer 
que o parlamentar fêz uma acusação leviana e inverídica. 

Não é verdade que tenha morrido qualquer índio do Xinga. 

Faleceu ama índia MEKRANOTIRE, do PI MFKRANOTIRF, dl juris-

dição da 2 Delegacia Regional da FUNAI, no Estado do Pará, a bordo de 

um avião do órgão federal de assistência ao índio, hã poucos minutos de 

Brasília, quando era transportada para esta Capital, em busca de socor 

ros mêdicos. 

Não é verdade, tambêm, a relação de causa que o Deputado Má 

rio Juruna faz - segundo a notícia do jornal - entre a apreensão 	de 

um avião particular, pelos índios do Xinga c a presença dos servidores 

da FUNAI, Roberto Guaranys, Ivan Zanoni Hausen e Waldemar Ferreira, na 

• 
arca. 

O avião,de propriedade particular, foi apreendido pelos ín-

dios do XingG, no dia 02 de junho, por volta das 10,30 horas, quando os 

servidores já'referidos, havi 	dih rasília naquele mesmo dia, às 

cerca das 08 horas, 02 noras , 	:::nto, antes do fato. 

Não é verdade, aincL, que 	.ervidores se encontrassem no 

XingG, "para um fim de semana turístico , como refere a notícia do Jor-

nal do Brasil. 

O Diretor do Departnto eal de Operaçiies, Roberto Guara-

nys, fazia uma viagem de inspeção às aldeias do Parque Indígena do Ara-

guaia e do Parque Indígena do Xingii. 

O Assessor-Chefe da Assessoria Geral de Estudos e Pesquisas, 

Ivan Zanoni Hausen, ali ee encontrava em viagem de serviço peeparando 

uma expedição que na época, estava programada, pelo cientista Jacques 

Cousteau. 
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O médico Waidemar Ferreira, Chefe da Divisão de Saúde, nèm 

se encontrava na arca, mas o médico José Luis Gonçalves de Vilhena,que, 

acompanhado de duas enfermeiras, prestava assistência medica as popula-. 

ções indígenas do Xingli. 

Estavam no avião a esposa do Diretor do DGO, Roberto %ara-

nys, e a esposa do Chefe do Posto indígena Tapirape, que eram convida - 

das da Comunidade Indígena Tapirape, Para participarem de um ritual tri-

bal, que se raalizaria naquele dia. 

.Não se tratava de uma vilegiatura de dirigentes da.  Fundação 

com suas famílias, com os dinheiros públicos, como a nota insinua mali-

ciosamente. 

Era o dever de atender um convite oficial e insistente dos 
líderes indígenas. 

A aus8ncia das senhoras representaria um desapontamento rara 

a Comunidade, que refura.importante, de acordo com os costumes tribais ,a 

participação ,das esposas.. 

Outrossim, durante opperiodo qu que permaneceram .nas zíreas 

dos Parques do Xingú e Araguaia', as aeronaves da PINAI realizaram diver- 

sas missões de socorro, dentre as quais o resgate de uma criança dó Pos-

to Indígena DiauarUm para o Ilha do Babanai, dois doentes em estado p:ra-

,"ve do Posto Indígena Mekranotire para a 11.fia do Bananal e dal para Bras 

lia, em vôo noturno. 

Esta é a verdade do que realmente aconteceu. 

A FUNAI lamenta que o seu tutelado, Mario Ru-una, com a du - 

pla responsabilidade de índio e de membro do Congresso Nacional, não te- 

• nha, ainda, se apercebido da seriedade e da nobreza da sua condição de. Deputado Federal. 

Quando faz aclisações sem neni 	Hrvio Io v2rdade - como pu 

blícou o Jornal do brasil - o Deputado 	ci luvuna expõe-se ao deser. - 

cnto da opinião pública e aa prúpria impIens.? que compromete a'sun condi 

ção de Parlamentar e.  a pr6pria imaÃem do (f.on ...zresso 

A FLMA1 espera que o Dcmutado 	jurunn 'cumpra ,com o seu. 

dever como Indio. e como representante do povo, dentro dos postulados da 

verdade e da justiça. 

--"------,, ,--,~ 

lirasília 

IVAN VIU() TANCREDO 
_}" 

,// de julho de 1983. 

Cíiele da Gabinete 
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1. 

,Funai refuta versão 
de Junina sobre 
invasão em Brasília 

Brasília -- A Fundação Nacional do butio 
gou A imprensa, ordem, nota refutando informações 

# contidas no relatório tine o Deputado Mario Junina 
;• (PDT-RJ) entregou na .Uitima quinta•feira no Minis-
e tro da Justiça, Ibrahim Abl-Arkel. A nota, assinada 

• pelo chefe de gabinete. Coronel Ivan Timeredo, diz 

• ' que R R10141110.111 (h) I1V1110 pelos botina enionis oáo 

tem quidquer ligação com A morte da bulia e nega 

que as aeronaves da Fintai tIVI'S51'111 5111)) 

' parai -tint nm 	semana turístico", 

A nota é a Seivititete 

"A prenwe;ito de malcria publicada na edição de 
hoje, dia I", pelo JORNAL, DO illt MUI., sob o lauto 

, "Junina ItesponsabilL'a 'Fres enrimeis por Morte de 
bafios", a Flinal eSel'irc(e: 

I. A noticia refen,  se si rel.itót to que leria sido 
entregne pelo I)epiii alio 1%lario J!nuria ao Minist ro da 

• Justiça, do qual forneceu copia à Imprensa. 
2.. Embora signardando encaminhamento enviai 

it  do relatório, a Fuma!, peio b.ito de ter sido alitarlda 

pU blicamente. sente 	no dever de repor a yen lade 
.1, 

em relação As drounelas fornellart. r .:. 
3. No inicio do ines de junho, epoen apontada nas 

' 	denuncias, nao ()coroai nenhuma omite de IP‘ lb) no 

• l'arque do :inani por falia de aterulimenlo medico. 

4. Verifleouse, fora do parque. no pe e# indirelm 
Atekninotire, sul do 1.:!1:icio do i'ara iiaeravaineute, 

' 	ca 	tie sande de tuna índia do riltilri , tendo n 
i 	Fin,al deslocado uma aeloillive ( in t. se 'povoo!? 10/SI (11) 

pira.  remove ia ate itram 	-- já mie 0 clum 
reopiella afendaoroto hospitalar, Ape..nr iii ps esfor. 
ços, Balla velo 	ii.hot do do V11111110, 100 001 Ii 

• minutos antes do puezo roi 1Hasilia. 
5. 131`51111.111e R F1111111. (011t055111), 	iwzionly,r1 

. 	de (1114` 8 ill)rv4.11.:31) (te 	ovh() rirt le111111" pol411 

• IndloS ('I11111)1S lenha qualquer liraçao C11111 (019 

ar..1111)). 
11eim, 	0011'11 111111(1, (111P 115 11,91)1151,1•5 (1:1 

F1111111 11VV1i51•111 81110 111111Z1111115 11'11)1 -.11111 fim AI. • 

scumma 1111181ln," . As 111•1011111:1•11 C1110101 v‘v 

' 	serviço, transpottando servido! 	c(0111,011wili 1)3 e 

mediramento:; vira as áleas do, pai 	(1„ i n" 

(11) Ainftliala !imante o permeio em cole permanece-
lani IleS8115 1111'05, /1,11111n1111 V1111115 1111:.5,  05111' 1..01'111'• 

rn, entre as quais o renate de uma criança rio posto 
indigenn de piau:num para a Ulla do i:inanal, e dois 

, 	doentes em estado 'lave dopo isto indir.roit ivi(*rit ro, , 

• tire para it Ilha do ihnumal, e dai para itraNina, ein 
vôo noturno. 

'Lamenta a Eunat que falsas denuncias ennti- 
; IllIPM a ser tormidadas contra a entidade, empenlin• 

da em dar toda as.:Isiencia as comunidades 
nas, de acordo rom 113.direti1'r.,  do Cl ,  'verti° Federal 
e em obedlencla ao Estatuto do índio." 
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MINISTÉRIO DA JUSIIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 

PARECER N9 040/83/DOPS/CCP  

REF.: PROC. N9 16.650/83/MJ.  

ASSUNTO: PROBLEMAS OCORRIDOS COM ÍNDIOS EM DIVERSAS RESERVAS.  

Senhor Coordenador, 

Através de correspondência enviada 

ao Exmo. Sr. Ministro da Justiça, datada de 30 de junho 	do 

corrente ano, o lider Xavante e Deputado Federal MARIO JURU 

NA, relata seis ocorrencias envolvendo comunidades silvico - 

las, com o propOsito de demonstrar o "tratamento que está sen 

do dispensado pela FUNAI aos seus tutelados". 

Felismente, nessa oportunidade o 

referido Parlamentar poupou o D.P.F., direcionando suas cri 

ticas tão somente á Fundação Nacional do Índio, divergindo , 

assim, de suas costumeiras comunicaçoes. 

Dos eventos narrados, com exceção 

da detenção do avião particular, por indios Kayabi, do 	Par _ 
que Nacional do Xingu e a invasão da sede da FUNAI, em Brasi _ 
lia, pela comunidade de origem do Parlamentar, tem o Departa 

mento conhecimento de providencias policiais ou judiciais a _ 
dotadas por Orgãos governamentais. Vejamos: - 

a) No conflito ocorrido nas reservas de 

Guarita e São João de Irap5a, no Estado do Rio Grande do Sul, 

o D.P.F. instaurou o competente Inquérito Policial, através 

da Delegacia em Santo Ãngelo, que levou o numero 14/83, 	o 

qual encontra-se em fase pericial. Inobstante inexistir qual 

quer elemento preso, procura-se apurar as responsabilidades 

penais dos envolvidos no episódio; 
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b) Com relação a prisão doindio HIGI 

NO e seu irmão, da comunidade PataxO/BA, não tem procedencia 

os argumentos do Deputado, quanto a ordem da FUNAI para a re 

ferida medida, haja vista o estado de flagráncia com que fo 

ram surpreendidos, redundando , em consequência, na 	lavra 

tura do Auto de Prisão em flagrante - IPL n9 45/83/DPF/IL , 

com apreensão do objeto utilizado para a consecução do deli 

to. 

Ainda carece de razão o nobre De 

putado quando afirma que a FUNAI mandou que a Policia Fede 

ral de Ilheus prendesse os indios NAILTON e SANADO, sob 	o 

pretexto de terem participado daquele delito, pois o que efe 

tivamente ocorreu foi suas permanências na Divisão de Ilheus, 

para garantir a integridade fisica de ambos, conforme solici 

tação da FUNAI, em temor de represálias por parte da tribo ' 

(rádio anexo),e jamais estiveram algemados ou niis sob ameaça 

dos Agentes, conforme quer fazer crer o ilustre Parlamentar o 

que seria, obviamente, incoerente. 

c) Quanto a prisão do lider SEVERINO 

FERNANDES DA SILVA, da tribo Potyguara, no Estado da Parai 

ba, temos à ressaltar que efetivamente a medida ocorreu 	e 

foi plenamente legal, em decorrência do ato ter sido objeto 

de determinação do MM. Juiz de Direito da Comarca de Rio Tin 

to/PB, em pedido de prisão preventiva requerida e__M Inquérito 

Policial instaurado pela SSP, em decorrencia de prática dos 

delitos capitulados nos artigos 155, 163 e 286 do Código Pe 

nal, cuja medida foi transformada, apôs, em prisão domicili-

ar, a ser cumprida naquela tribo. 

d) Finalmente, com respeito às 	pri 

sOes dos silvicolas ALCIDES TEIXEIRA, GALICIO e AMnRICO 	da 

aldeia Wapixana e habitantes da maloca Barata, ém Boa Vista/ 

Roraima, as mesmas não ocorreram simplesmente "sob a acusa - 

ção de terem impedidos a construção de uma estrada que cruza 

ria as terras do grupo Xapixana", como assevera o Deputado , 

e sim pela tentativa de homicídio qualificado, decorrente de 

DPV_241 
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uma emboscada que efetuaram contra o posseiro EPITACIO LUCE- 

NA , resultando na decretação de prisões preventivas 	pelo 

MM. Juiz de Direito Dr. ANTONIO ANUNCIAÇÃO NETO, em 24.06.83, 

para garantia da ordem pública e conveniencia da instrução ' 

criminal, em processo regular. 

Assim sendo, Sr. Coordenador, não 	vis 

lumbramos no caso "sub oculis" qualquer irregularidade 	no 

âmbito do Ministério da Justiça, que esteja direcionada 	ao 

Departamento de Policia Federal, de tal sorte que sugiro a 

devolução do expediente àquele Ministerio, pois não nos com 

pete apreciar as acusações dirigidas ã FUNAI, quanto a culpa 

bilidade ou não de seus membros, nos eventos narrados 	pelo 

Deputado Federal MARIO JURUNA. 

A judiciosa apreciação de V. Sa. 

BEL. APARECIDO LOPES FELTRIM 

Diretor da DOPS/CCP 

em exercício 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

Oficio 131/83/DOPS/CCP 	Brasília, 15 de julho de 1 983 

Senhor Coordenador, 

Em anexo estou restituindo a V. Sa. o 

expediente encaminhado a esta DOPS/CCP, protocolizado sob o rd-1 

mero 016.650/83/BSB, o qual foi alvo de análise e pronunciamen 

to por parte desta Divisão. 

Ao ensejo, reapresento a 	meus 

protestos de estima e consideraçao. 

BEL. APARECIDO LOPES FELTRIM 

Diretor da DOPS/CCP 

em exercício 

Ilmo. Sr. 

Dr. Helio Romão Damaso Segundo 

MD. Coordenador Central Policial 

Nesta 

DPF-767 
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Juruna pode causar 
• 	revolta dos índios 

• 

O líder Tukand Gabriel Gentil, dis-
se ontem' que cT)rr--  a visita do de-
putado federal Mário Juruna, no 
próximo mês de agosto, ao mu-
nicípio de lauaretê, Alto Rio Negro, 
poderá surgir uma revolta dos li-
deres indígenas amazonenses, 
devido ao descaso por parte das 
autoridades brasileiras com relação 
à demarcação das terras silvicolas. 

Para Gabriel Gentil, essa situação 
criará futuramente mais problemas e 
se tornará num prenúncio de mais 
mortes entre indios e brancos. 
Gabriel citou que, uma das alega-
ções sempre feitas para a impos-
sibilidade da demarcação das terras 
indígenas era a falta de dinheiro. 
"Todo mundo fala, disse Gabriel, 
que o Brasil têm grandes reservas 
disso e daquilo, que o Brasil é rico 
etc., mas o que se vê atualmente é 
totalmente o contrário, o Pais de-
vendo a Deus e ao Mundo; enfim, 
um Pais cada dia mais pobre. E com 
a falta de dinheiro o indio teme que 
suas terras jamais sejam demar-
cadas. 
Gabriel Gentil destacou que a 

eleição de Mário Juruna à Câmara 
dos Deputados representa urna 
autentica confiança e esperança 
depositadas pelos eleitores do Rio 
de Janeiro, pois reconheceram que 
não só os brancos têm -direito de .  

levantar a voz em busca de seus 
direitos, embora muitos deles re-
conheçam os direitos dos índios 
que continuam lutando pela sua 
igualdade, liberdade e justiça. 

Na opinião de Gabriel Gentil, o 
branco continua sendo seu maior 
inimigo e uma barreira implacável 
contra os interesses indígenas. Ele 
cita que os "senhores brancos", que 
vieram da Europa empurrados pelo 
vento, aqui chegaram em 1500, e 
desde lá cercaram os nativos, in-
clusive os únicos sobreviventes nos 
dias atuais, ocupando suas terras, 
roubando e invadindo. 

Gabriel fez uma indagação, que 
diriam os senhores brancos se os 
indios Invadissem a Europa toman-
do suas terras? Mas, aqui no Brasil, 
a maioria deles se julga com o di-
reito de tudo isso e fica impune. Es-
te tipp de comportamento está cer-
to? Pergunta Gabriel Gentil. 

Finalmente, o líder Tukano men-
ciona que o 3rasil deve aos estran-
geiros e, c.. iseqüentemente, deve 
aos índios também. "Este quadro, 
para os brancos, disse Gabriel, é de 
rir porque já ganharam muito di-
nhèiro com as *erras indígenas, en-
quanto que para os indígenas a 
situação é de chorar, uma vez que 
são pobres, explorados, massa- ' 
crados e enganados. 
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• 
* * * A FUNAI Já está 
preocupada com a próxima' 
presença na região do cacique-
deputado Mário Juruna. O 
parlamentar xavantlno promete 
estremecer as tribos de 
Amazônia. 

• 
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL 

MJ-DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 
COORDENAÇÃO CENTRAL POLICIAL  

OFICIO N9346/83-CCP/DPF 	 Brasilia - DF 

Em 20 de julho de 1983 

Ilb 	 Senhor Chefe do Gabinete. 

Tenho a satisfação de dirigir-me a V.Sa. pa 

ra restituir o processado n916650/83-MJ, iniciado com correspondên- 

cia do Deputado Federal MARIO JURUNA, denunciando a existência 	de 

conflitos em reservas indigenas. 

Outrossim, esclareço a V.Sa. que o assunto 

foi analisado por setor competente deste Departamento, que se pro-

nunciou pela inexistência de qualquer irregularidade que esteja di-

recionada ao Departamento de Policia Federal, fugindo tambem a es-

te õrgão apreciar as acusações formuladas ã FUNAI. 

Uso do ensejo para renovar a V.Sa. protes-

tos de consideração e apreço. 

_) 
-bEtró DOSS-ANTOS 
Coordenador Central Policial 

- em exerci- cio - 

Ilmo.Sr. 

Dr. EUCLIDE PEREIRA DE MENDONÇA 

M.D. Chefe do Gabinete do Ministério da Justiça 

BRASTLIA 	- 	DF  
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MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO INpio - FUNAI 

REUNI 

- Às 15:40 hs do dia 27.06.8 , reuniram-se na Presidência desta Fun 

dacão, liderancas de varia. tribos indiqenas - mERENA,KARAJA,KAIA 

PÓ, GUARANI, TXUKARRAMÃE, , VANTE e outras, que prestaram apoio 

ao Presidente da FUNAI. 

- Os indios solicitaram do Presidente que a innrensa no partici- 
_ 

nasse da reunião, nois cos umavam deturnar os fatos. 

- Em primeiro lugar falou • lider de uma comunidade de Mato Gros-

so do Sul que explicou ter vindo ã Brasilia para chegar a um acor 

do e que os caciques teria que ter um s.c.) nensamento, uma s6 cabe 

ca; depois falou o cacique CELESTINO (Xavante que se encontrava 

pintada); falou em seu nr6 rio dialeto, tendo sido traduzido pelo 

ALEXANDRE, índio Xavante representante de PARABUBURE, demonstran-

do anoio e amizade ao Presidente da flITAI e sendo contrario a ati 

tude do gruno Xavante que invadiu a rlimAI no dia 23.2.p. e expres 

sou seu pedido aos demais indios para mão atrapalharem o desenvol 

vimento dos trabalhos dos 

cias, pois os indios não s 

feito era reivindicar nor e 

uncionários, dos Diretores, das Delega 

beriam administrar; o que deveria ser 

scrito ao Presidente; que o Presidente 

e sua troca denenderia do Ministro do 

Rennblica; que as comunidades indige-

or escrito e quando estivessem de acor 

nao deveria ser trocado, q 

Interior e do Presidente dc 

nas deveriam se comunicar 

do ai sim, noderiam nedir p 

via dado nara o indio era 

dio era a FUNAI, que índio 

tudes do Presidente estava 

(Palmas) 

- O cacique RAOUI - falou em 

ara trocar o Presidente; e que, quem ha 

FUNAI; que- quem, estava ajudando in-

nao entendia de lei, Para ver se as ati 

certas ou erradas. 

seu próprio idioma (traduzido nelo in- 

  

dio ME(ARON): disse que desse jeito não dá para trabalhar direito, 

porque MÁRIO JURUNA não deixa, que está semnre brigando com FUNAI; 

que ele não estava bravo, as que. quando houvesso algo errado os 

caciques deveriam comunica e juntos discutir o nroblema, mas não 
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aios se os problemas não f 

(Palmas) 

- Anes, falou o índio Kadiweu - representante dos índios de Bodoque 

prem resolvidos. 

Pss.+80, ilt/344 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO IN4IO - FUNAI -2 -; 

fazer como foi feito; que 

missão, que o Presidente é 

le não quer que o Presidente peca de-

bom. O que ele quer e mais escola, pro 

  

fessora, médico e enfermeira. 

(Palmas) 

- O cacique RAMÃO, lider dos TERENA, falou que confia na FUNAI, em 

bora existam falhas, com noblemas de terras, citou BODOOUENA,mas 

que confia no Presidente, ressalvando que se unirá a outros In- 

na - representante dos ind 

dizendo que desconhecia o 

te das comunidades indlgen 

(Palmas) 

- Assim, sucessivamente, 

'os estudantes; apoiando o Presidente e 

Deputado mfiduo JURUNA como renresentan-

s. 

foram falando os líderes como: 

- NÉLIO,de Cachoeirinha, cacique DIONTSIO, índio do Xingu, um filho 

do cacique KAIAPMp ADÃO ca 

apoio ao Presidente da FUN 

invadiram a FUNAI. 

- O índio CARLOS TAUKANE que 

vra ao índio Xavante ZÉ MA 

NA, que se encontrava na s 

não permito que o Denutad 

ciquede AREõES, todos ratificando 	o 

AI e o repúdio a atitude dos XAVANTE que 

coordenava a reunião deu então a pala-

RIA, Secretário do Denutado MARIO JURU-

ala; este iniciou sua fala dizendo: "eu 

MARIO JURUNA seja objeto de filantrOpi 

ca", Néis reconhecemos a administracão do LEAL mas eu não nermito 

que falem mal do neputado Mário Juruna. Da Administracão do LEAL, 

uns falam bem, outros falam mal. Eu não permito que falem mal do 

JURUNA que não foi eleito 

volvente, comunidade do R 

foi um ataque, foi uma es 

outros índios. Nossos gru 

muitas cartas do sul e de 

Gabinete. Eu não estou co 

muito comnlexo. 

- Não e XAVANTE de São Na  

pelos índios, mas sim nela sociedade en 

O DE JANEIRO. O que nes fizemos aqui não 

ecie de alerta. Não foi um ataque 	aos 

os indígenas estão divididos. Recebemos 

todo o pais falando da FUNAI, no nosso 

tra voces, estou dialogando, e nroblema 

cos que foi responsável nela abertura da 

BR 080, não 	Xavante de Erão Marcos nue foi responsável pela extra 

ção de minerio da área iniejena Kaiane, nem nelo massacre dos Kain 

aang, nem pela morte de um cacique Pataxe. A culpada a FUNAI. 

MOD. 126 - 2I0x297 
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FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - FUNAI 	 - 3 

- Os índios KAJABI prender .m avião pedindo demissão dos coronéis. 

- O indio é minoria, o indo é massacrado. 

- Agradeço a vocês terem d ixado eu falar. 

(PALMAS) 

- Índio Terena LtSIO, de Tau av - respondeu a zr MARIA dizendo que 
ninguém ali estava contra Deputado IIÂRIO JURUNA, 

que a base de todo trabalh era o resneito, anenas 

foi errado; que ele também tinha una renresentação 

nor isso se achava no dire to de adentrar a aldeia 

do as coisas, pois quem co hecia os nroblemas eram 

moravam; que MÁRIO JURTTNA inha nas mãos a maior arma 

que era s6 usá-la com desc ncia e resneito, assim ele 

zer muito pelos seus irmão indios. 

- Criticou a atitude não sé do Deputado miirao JURUNA, mas também 
dos ()aros deputados que s incorporaram, nois apesar de sua au-

toridade existe um preceit legal. 

(Palmas) 

- IAMUCULÃ - indio do Xingu, 

jovem do Xingu, que apoiav 

vam o Cel LEAL para ficar 

Presidente se comnrometess 

tirar os maus funcionãrios 

dentro da FURTAI funcionãri 

gar, apurar, quais os func 

e sério e colocar uma pess 

forte. 

- Antigamente eu trabalhav 

trabalhando na Fm/mi, para 
(Palmas) 

- O indio CARLOS TAUKANE fal 

aos indios, dizendo inclus 

dio". Disse da necessidade 

rem ã frente da FUNAI, que 

los índios antes mesmo de 

tração estava fazendo o me 

mos apoiã-lo". 

(Palmas) 

4,  que ele achava 

o que ele fez 

politica e nem 

dele modifican 

aqueles que ali 

- a Lei - 

poderia fa- 

MOD. 126 - 210:297 

disse fazer parte da liderança da ala 

o Presidente da FUNAI, que todos apoia 

ais 2 anos 3 anos, mas queria que 	o 

com toda a lideranca ali reunida em 

que os indios haviam dito que tinha 

s que não trabalhavam direito; investi 

onãrios que não estão trabalhando bem 

a seria nara que esse apoio fique mais 

fora para a comunidade, agora estou 

poder ajudar. 

u sobre a dedicação do Cel PAULO LEAL 

ve "vamos anoiá-lo norque ele ama o in 

do Cel Leal e Cel rirancredo continua- 

o Presidente iS havia feito muito ne-
ir nara a FUNAI e que em sua adminis-

hor para as comunidades indigenas "va 



• 
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- O índio OLAIR (estudante) nediu a palavra e solicitou a permissão 

para declinar os nomes dos maus funcionãrios que existem na FUNAI, 

não tendo feito por interfe rencia do índio LISIO,de Taunay, 	que 

disse que o assunto ficarial para outra reunião. 

(Palmas) 

- O índio MARCOS TERENA falo ti que se encontrava no ACRE quando sou-

be do incidente ocorrido aqui na FUNAI que ficou muito preocupado 

com a situação do índio, pr 

do índio, pois o índio jã e 

atitudes semelhantes estava 

incinalmente sobre o futuro, o amanhã 

ra considerado irresponsável e que com 

justamente comprovando isto; o que 

não correspondia à realidade. O índio aqui no Brasil tem muita 

liberdade, índio pode viajar, morar na cidade ou na aldeia, pas-

sear na cidade. 

- Eu falei com os índios hoje de manhã, o que será que o índio 

quer, glaro nós queremos nnsso desenvolvimento dentro da aldeia 

queremos nosso progresso. Como ve nós precisamos da FUNAI. MliRIO 

JURUNA, hoje disse que não : precisa mais da FUNAI, ele não precisa 

e nós? Temos que pensar. 

- Amanhã ou depois quem sa e vai ter índio aqui dentro ocunando 

cargo de Direção, índios m dicos, índios advogados. E com será 

que vamos conseguir isso? gredindo as pessoas ,não, vocês j5 pen 

saram se nós fossemos todo aqui e invadíssemos o_Xongresso e que 

brasse, e entrasse pelo Ga mete dos Deputados, será que eles iam 

achar bom? Por isso temos rue pensar; branco resneita muito o pa-

pel, porque está gravando, porque o branco resneita o que está es-

crito, e essa gravação e uma prova, isso também e documento e bran 

disso. Nós temos que conversar. Eu co- 

andamos juntos aqui, hoje ele está no 

no entanto narece que algum esta crian 

pois ontem ele me disse que não podia 

m algum criando barreira entre a gen-

to cuidado com isso, nós temos aqui ago 

s, e preciso que cada cacique converse 

um com outro, ouvir o outr4, se não for assim não vai conseguir na 

da. É preciso ter resneito 

zendo aqui, commrsando. C 

e respeito e isso que a gente está fa 

da um de nós tem uma ideia uma maneira 

  

de nensar e se a gente não pode chegar, um índio aqui e dizer va- 
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co respeita isso, tem medo 

nheço Juruna h5 muito temp 

Congresso e eu estou aqui, 

do uma barreira entre nós, 

mais confiar em mim, mas t 

te. Nós temos que tomar mu 

ra várias tribos aqui junt 
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mos mudar tudo, não pode. emos que respeitar as autoridades fe-

derais. Pediu para não ter mais a violência e pediu para haver paz 

entre os índios nois nOs j somos poucos, aqui tem bons funciona-

rios e maus funcionários, odo lugar, no Congresso tambám tem bon 

e maus Denutados. 

A reunião oi encerrada com a palavra do Presiden 

te da FUNAI que, entre out as coisas disse: 

- NOs conseguimos congrega reunir, o diálogo, o diálogo e muito 

importante, aqui néis estamos vendo renresentantes de várias comu-

nidades indígenas, meus amigos, comnanheiros de muitos anos que 

aqui deram uma demonstrarão viva de paz, de amizade, de muito res 

peito para retirar essa figura sinistra da comoção social; que os 

índios estavam vindo aqui para brigar entre si, isto não existe. 

Os indjos aqui vieram para dialogar, saber o que estava se passan 

do de errado. O Presidente da FUNAI não nrecisaria, nem precisava, 

nem precisa mandar pedir índios para lutar com outros índios, se-

ria um ato inominável, eu Presidente da FUNAI, responsável pela 

tutela, ser contra o tutelado. NOs precisamos de diálogo, diálogo 

amigo, franco, e ontem eu 

terei uma injustica sabend 

MARIO JURUNA quando ele qu 

uma mensagem ... 

- Na minha administração o 

veio saber do Presidente d 

EURASIA. Eu disse MARCOS v 

to de ir e vir. Eu só' quer 

analise e observe o que e 

nos deram. No seu regresso 

vou aconselhar, use a sua 

Ele fez a viagem, no seu r 

t rica e eu fiz questão de 

dades deste País, a opiniã 

as dificuldades vistas e e 

- Eu hoje vejo nossa casa, 

tes, porque eu sei quando  

i mãos sendo apertadas. Eu jamis come-

que a estou fazendo. O nosso Denutado 

s viajar para o estrangeiro para levar 

índio MARCOS TERENA, de maneira humilde, 

FUNAI se autorizaria uma viagem dele ã 

ce á um cidadão brasileiro, tem o direi 

apenas que você com sua inteligencia 

Brasil, esse gigante que vocês índios 

você me faca um relatOrio, eu não lhe 

nteligencia para tirar suas conclusões. 

gresso, ele me apresentou uma página his 

difundir este documento a várias autori 

de um índio brasileiro, ele comparou 

contradas,com as nossas liberdades. 

reunidos vários comnanheiros, estudan7 

ssuni a FTJUAI eu vi. Sailde, Educação, 
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Desenvolvimento Comunitãri . O índio tem que estudar. Enquanto 

eu puder ajudar o índio eu vou ajudar o índio para que ele se for 

me. Nós temos 9 (nove) estudantes aqui em Brasília, são meus pu-

pilos tutelados, então o índio tem que estudar. Veja o ZÉ MARIA, 

rapaz inteligente, futuro líder representante da comunidade Xa-

vante, nós jã discutimos b11stante, trocamos ideias; Deputado MA-

RIO JURTINA nosso conhecido companheiro de muitos anos, ele me co 

nhece. A minha missão e exremamente política, uma das mais difí 

ceis missão que se pode cohfiar. J5 disse varias vezes. É muito 

difícil conseguir harmonia de dois lados. A FUNAI tem a capacida 

de de endossar os dois ladOs 

- Infelizmente eu não sei 'alar algumas línguas aqui de voces pa 

ra me expressar nas suas línguas para nos entendermos melhor. Vo 

ces falaram nos funcionãris da FUNAI eu aqui agradeço, sensibi-

lizados, a não citação de rImes, por uma questão de ética, eu agra 

deco. 

- Porque 6 sempre citar os nomes sai incompleto, isso d5 tempo, 

mas me constrange tomar a decisão sob pressão, sem ser preciso... 

- Eu hoje aqui estou falan'rlo não sei como, estou sem dormir des-

de sexta-feira 

- Então devido ao adiantado da hora eu só posso agradecer a todos 

voces. Nós vamos reunir outras vezes, mais dias, e eu, sensibili-

zado agradeço a imprensa pOr não estar presente que não foi deci-

são minha, não estar presente na sala, os índios tem medo de dis 

torcerem os fatos, agradeço penhorado tambem a presença de todos 

nesta reunião que eu considero das mais importantes havida 	na 

FUNAI, porque s6 sabe o si ificado disso aquele que entende a cul 

  

tura indIGENA, a sensibilidade indígena. Porque ser índio e ser 

aquele algo mais. Então m ito obrigado a vocês todos. 

(Palmas) 
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Do 
	Coordenador de Assuntos Parlamentares-MINTER 

Ao 	Secretãrio Geral Adjunto/SG 

• 

Assunto : Chefe de Gabinete do Ministro da Justiça encaminhou 
cópia do processo n9 016664/83, contendo correspon-
dência do Deputado MARIO JURUNA-PDT/RJ. 

Ler,. a 
,A4 

akt,uue-- 4'14' 'r 

° 

Prezado Senhor 	 03... 

Deu entrada neste Ministério o expediente 

anexo, do Parlamentar em referência, que encaminhamos 	a 

V.Sa. encarecendo o obsequio de mandar examinar, 	infor- 

mando-nos em seguida, a fim de que o Senhor Ministro possa 

comunicar ao interessado. 

Atencios4ment 

, 
Coordenado 

Hug6 W. Braga 

de Asstntos Paramentares 

Anexos : À FUNAI, de ordem, 

tgf 

7614_4_ 

Jc_ ipy{c_ 

ver.m2„ . 

CLVVC.- 	 CN 

6/14".40 	 AC  

flYfç J1 2  

Trk' 3  

. para as medidas convenientes. 

cwcarge,19 
ia Pucci Pinto 

Coordenadora de Apoio Operacional 

ASI/FUNAI 

N.opm €3 
E vpq 	B3 
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OF/GM/SA 	
n 	

Em 	de 	 de 1983. 

Senhor Chefe do Gabinete 

Encaminhe a V.Sa, de ordem, para conhecimento e 

providencias , cOpia do prOcesso MJ - 16 650/83, originado de expe 

diente endereçado ao Titular desta Pasta pelo Deputado Federal e 

Líder Xavante MARIO JURUNA, contendo acusações contra a FUNAI. 

O assunto j-ã. mereceu a devida apreciação do 	De 

partamento de Policia Federal. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V.Sa.pro 

testos de estima e apreço. 

/ / 
EUCLIDES PEREIR 

Chefe d Gabinete 

Ao Senhor 

Doutor LUIZ CARLOS DE URQUIZA ABREGA 

Chefe do Gabinete do Ministro do Interior 

Ministério do Interior 

NESTA 

  

MEND9NÇA 
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30 de junho de 1983. 

/11WASi 

Senhor Ministro Ibrahim Abi-Ackel, 

Preocupado com a situação dos índios / 

no Brasil e o tratamento que estg sendo dispensado pela FUNAI aos 

seus tutelados, tomo a 1 iberdade de dirigir-me diretamente a Vos-

sa Excelencia para levar ao conhecimento desse Ministério de Jus-

tiça os seguintes fatos: 

1.No dia 02 de junho, as Reservas Indígenas de Guarita e São 

João de Irapoã(RS) transformaram-se em campo de batalha en 

tre os índios Kaingangue, resultando em seis mortos e tre-

ze feridos. 

O problema teve s1a orgem, dois anos atrás, quando o Co 

ronel Anael Lemos Gonçalves (assessor do Presidente da FU - 

NAI)em visita a àrea, destituiu arbitrariamente a lideran-

ça tradicional daquela comunidade e nomeando em seu lugar/ 

outra que corresplondia aos interesses de grupos economicos 

locais. Esta nova liderança gerou uma série de desentendi-

mentos e disputas entre os indios,culminando no conflito / 

ocorrido no inicio deste mas. 

AO 

EXMO.SR. 

DR. IBRAHIM ABI-ACKEL 

M.D. MINISTRO DE' ESTADO DE JUSTIÇA 

ESPLANADA DOS MINISTÉRIO 

BRASILIA - DF  

G E R 20.01.0050.5 
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2. No dia 03 de junho, os índios Kayabi, do Parque Nacional / 

do Xingu, detiveramum avião de propriedade particular,que 

continua retido na aldeia e condicionaram a sua liberação 

somente apOs a sarda da FUNAI dos Coronéis Ivan Zanoni Heu  

1

sen(AGESP) Roberto Guaranys(DGO) e Waldemar Ferreira(Divi-

so de Saúde). É importante informar que no dia anterior / 

Ç 6 	 haviam seguidos doi avises da FUNAI com destino ao Xingu 

(- 

	

	 / levando o Cel.Guara ys e familia, Coronel Zanoni e fanilia 

e os funcionários Jo Carlos e Luiz Amaral para um fim de 

semana turístico 	s referidos funcionários negaram-se a 

levar para sua aldeias na hora do embarque rumo ao Xingu , 

uma índia cega que l'ião fàla português e um índio Xavante / 

com serios problemas cardíacos, ambos impossibilitados de 

viajar de ônibus, ob a alegação de que não havia vagas na 

: aeronave, o mesmo contecendo a remédios que se destinavam 

ao Parque do Xingu./ Como se não bastasse, durante aqueles 
I 

dias de feriado, os índios Kayabi solicitaram a administra _ 

ção do Parque do Xingu, onde estavam veraniando os funcio-

nários em auestão, o envio de uma aeronave para transpor - 

tar um índio que se encontrava gravemente enfermo naquela/ 

aldeia. O Coronel Zanoni, um dos Que estavam passando o fe 

nado no Xingu, respondeu a solicitação dizendo que os 'ín-

dios usassem o avião ali retido. Em consequência do não a-

tendimento, o índio faleceu no local. 

Quanto aos medicamentos que foram leviamente deixados em 

BBasilia, sabe-se que atualmente no Xingu, morre em media 5 

índios por semana por falta de medicação e assistencia me-

dica. Não é portanto de se adimirar a revolta daqueles ín- 

GER 20.01.0050.5 



la falta de soluçOes dos problemas de demarcação e recupera 

ção das terras daquele grupo tribal. 

Naquele mesmo dia, por ordem da FUNAI, foram presos o índio 

'HIGINO PATAX(5 e dois de seus irmãos sob a acusão de homici- 

eS5.4. 80)  f ,  19 1 /3 4-4 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Fls. III. 

dios contra aqueles que são os responsáveis diretos, em fun 

ção dos cargos que 'ocupam, pelos problemas cue suas comuni-

dades atravessam. 

3. No dia 8 de junho, morreu assassinado o índio Edisio Patax6 

(BA), mais uma vez Por interferência da FUNAI no processo / 

de escolha das lideranças das comunidades indígenas."Coinci - 

dentemente" em março deste ano, o Coronel Anael Lemos Gon - 

çalves visitou os índios Patax6 Hã-Hã-He, ocasião 

foi destituído o 11Ider Nelson Saracura, tendo sido nomeado 

para seu lugar o índio Egidio, o qual foi encarregado de / 

"pacificar" os índios que estavam revoltados com a FUNAI De 

em que / 

dio. Ao mesmo tempo a FUNAI, mandou que a Policia Federal / 

de Ilheus prendesse os índios NAILTON e SANADO SARACURA sob 

o pretexto de que eles tambem teriam participado do crime. 

Estes dois últimos nãoestavam no local do crime e não tive-

ram nenhuma participação. Mesmo assim foram presos, algema-

dos e levados para uma prisão em Ilheus(BA). Lá passaram a 

noite presos e tiveram que permanecer todo o tempo totalmen 

te mis e sob ameaça dos agentes que os prenderam. 

Os índios HIGINO e seus dois irmãos, continuam presos, sem 

nenhuma assistência da FUNAI. 

Todo o incidente, foi provocado pela incdpetencia da direção 

da FUNAI no exercício da tutela. 

GER 20.01.0050.5 
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4.No dia 14 de junho, o líder Severino Potyguara, foi preso / 

pela Policia do Estado da Paraíba, por ter se colocado con-

tra a negociata da FUNAI que visa conceder grande parte da 

área dos índios POTYGUARA(titulada em nome dos índios) para 

exploração turística e projetos economicos do grupo CASAS / 

PERNAMBUCANA. 

5.No dia 23 de junho pela manhã, um grupo de índios Xavantes 

foram a FUNAI aqui em Brasília a procura do Presidente Cel. 

Leal e não o encontraram. Por falta de habilidade de seu / 

substituto na condução das reivindicaçaes dos índios, criou-

se um impasse e os índios resolveram tira-lo de seu gabinete. 

Por ordem do Cel.Tancredo, Chefe de Gabinete da FUNAI, todos 

os funcionários da FUNAI foram afastados do predio e os ín 

dios ficaram sOzinhos no local. Fui comunicado do fatp e con 

videi alguns deputados para acompanhar-me ate a sede da FUNAI 

onde pretendia intermediar a solução do impasse criado. 

Ao chegarmos na FUNAI não encontramos ninguem da FUNAI para 

nos receber. Ficamos aguardando ate quando apresentou-se um 

funcionãrio do Ministério do Interior, que prometeu uma so-

lução direta junto aop Ministro. Os índios com isto, resolve-

ram abandonar o predio e recolher-se aos seus alojamentos. 

A FUNAI, tão logo os ânimos serenaram, mandou buscar nas al- 

deias alguns índios aue seriam mais tarde apresentados 	a 

imprensa como líderes que estariam apoiando a atual adminis-

tração da FUNAI. Com  isto a FUNAI continua na sua política / 

divisionista junto as comunidades indíoeaas. Esta prática jã 

demonstrou que provoca entre os índios movimentos convulsivos 

com graves consequencias.Esta atitude, por parte da FUNAI 

GE R 20 .01.0050.5 
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de promover a desunião entre Os índios, na busca da susten-

tação de atual administração, pode levar a colocaçOes extre 

mas, numa clara postura de infidelidade tutelar. 

6.Em 28 de Junho, recebi a denuncia de que em Boa Vista -Ro - 

raima, encontram-se presos os índios TUXAUA ALCIDES TEIXEI- 

RA WAPIXANA, GALICIO WAPIXANA e ANSELMO AMERICO WAPIXANA, 

habitantes da Maloca Barata. Este índios estão presos sob / 

a acuso de terem impedidos a construção de uma estrada que 

cruzaria as terras do grupo Wapixana. A FUNAI ate agora no 

tomou nenhuma medida concreta em defesa daquels índios. 

Senhfr Ministro, como se vê, somente no mês 

de junho, pude apresentai a Vossa Excelência seis casos onde se 

caracteriza a total incapacidade da FUNAI na solução dos proble-

mas dos índios. 

Solicito,portanto, de Vossa Excelência, que/ 

vem assumindo atitudes do maior respeito no exercício da JUSTIÇA, 

que registre esta minha preocupação e nos caeos pertinentes 	a 

• esse Ministerio, tome as necessárias e inadiáveis providencias. 

  

Com s meus respeitos, 

V~I441  Tr"/VhO'  
MARIO JURUNA 

LIDE R XAVANTE 

DEPUTADO FEDERAL 

GE R 20.01.0050.5 
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DESPACHO 

De ordem, encaminhe-se ao Departamento de Policia 

Federal. 

• 
GM,Em 	de 	 de 1983. 

EUCLIDES PEREIRA DE MENDONÇA 

/ Chefe do Gabinete 



à.  

ess,+to)  tieb-/34-4 
M.J. DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

PROT.: MJ N9 016650/83 

INT. : Deputado Mãrio Juru.na 

De ordem 

Ao Coordenador Central Policial 

Em, 07 dé julho de 1983 

Ca'en• 	 
FERNANDO E.S.VASCONCELOS 

Chefe do Gabinete 
em exercicio 

DPF -655 



    

::;TO DE POLICIA F.EI)I-;;:AL 

710 CE1ZTRAL POLICIAL 

ete do coordenador 

    

    

  

Gabir 
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DESPACHO N9 470 
/CCP/DPF DATA : 

12 	/ j 	/ ulho 83 

REFERENCIA 	Proc.16650/83-MJ (Carta do Dep.Mãrio Juruna) 

ASSUNTO : 
Problemas ocorridos com 'índios em diversas Reservas. 

 

INTERESSADO : 

DESPACHO : 

DOPS. 

Examinar e prop9;. 

HÊL 10 
Coo rde 

<-- 
AMASO SEGUNDO 

Central Policial 



MINISTERIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI  

MEMO N9 117/83-ASI/FUNAI 
	

Brasília-DF., 03.AG0.83 

Do: Chefe da ASI/FUNAI 

Ao: Sr. Chefe da AESP/FUNAI 

Assunto: Entrega de protesto 

Sr. Chefe, 

Para conhecimento dessa Assessoria transcreve • 	
mos osseguintes dados a respeito do Grupo de Trabalho sobre Popula-

ções Indígenas: 

"Representantes do "Grupo de Trabalho sobre populações Indígenas" 

(WERKGROEP INHEEMSE VOLKEN), entidade privada neerlandesa que reu-

niria cerca de 1200 afiliados e se ocupa da situação dos aborigenas 

no mundo, deixaram, em 06.JUL.83, na Embaixada do BRASIL na HAIA, 

uma petição relativa ã "VIOLAÇÃO OU NEGLIGÉNCIA DOS DIREITOS DOS 

POVOS INDÍGENAS NO BRASIL". O "WERKGROEP INHEEMSE VOLKEN" que na 

mesma data efetuou visitas, com idêntico objetivo, a varias outras 

411 	Missões Diplomaticas (AUSTRALIA, EUA, FRANÇA, PERU, RPC e URSS),foi 

um dos organizadores do "IV TRIBUNAL RUSSEL", realizado na HAIA. 

- No momento, foi entregue, também, exemplar da revista "TRIBAAL", 

editada por aquele grupo. O artigo introdutOrio da mesma, segundo 

consta, devera ser apreciado no mes de agosto, em GENEBRA, durante 

conferencia das "Non-Governmental Organizations-NGO". Foi encaminha 

do, ainda, ã Embaixada do BRASIL o RelatOrio do "IV Tribunal Russel" 

MOO. 129 - 210x297 
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(ROTTERDAM, 24 a 30 NOV/80) e um "Press Release" sobre a situação 

internacional das populações indigenas, com breve nota sobre re-

cente ocupação, pelos Xavante, da sede da FUNAI, tendo ã frente 

o Deputado Federal Cacique MARIO JURUNA." 

MOD. 129 - 210x297 
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Brasília, 

15 de agOsto de 1983 

Ao 

Ema() Sr 

Ministro ario Pacini .  

Presic.ent ao '4.1ri.:.unal ac Contab da.  União 

Brasília  - DF  

uma ven que, conko V.Excla poderá'. avaliar, o fatc seria de ex-' 

• trema gravidade -á cano fossem verdadeiras as de&Sncêas, 

crime estaria sendo cw.letido por um Orco federml, criado pára 

cuidar e assistir as comunidades indlgRnas, na mais pura conce 

i.- 
r 

	

copia da Nota de Ewpenho n9 927 e a respectiva Autorização de 	x 
i 

	

Paçamento de n9 ,.847, Ca FUNDAÇO NACIf?NAL DO ÍNDIO - yuum, ex 	J 
pedidas e pagas rola 79 Mminintrasão Realonal. de  Parra do Gar 

	

_ 	I 
ças - MT. 	 t e 0 Tere30 cher!ado ao meu conhecimento de gun 	a 	.V 

ruNikr estal-ia - fretara° aeronaves rara t,-rnsvortar índios a fim .._ _ 
i 

dc prover conflitos inter-tribais, fez co ul (Jur este parlanen _ 
[ tar se deslocasse ate a cidade de Barra do Caras. com  objeti- 

	

vo de apurar tais denúncias o tomar as providências cablveis,1 	

i 

Senhor Presidente, 

tenho a o7ortunidade de encaminhar V.Excia, 

pç ão da palavras 

VI, ouvi e constatei a vfz.raciade dessas de-' 

nuncias. Não foi surpresa 'para este parlamentar, considerando-
Ge 3:5 outras tantas irregularidades que a FUNAI vem cometendo' 

imruremrntc, tala conio, descala1.2ro administrativo e currupções 

comprovadas pela propria Auditoria da FUNAI, que apresentarei' 

ã esse egregio Tribunal de Contas. 

Particularmente este fato deixa-me sobremanei 

ra preocupado, devido a disposição intencional e proposital 'de 

conflitar tribos contra tribos. 

. 	Não demais lembrarmos aqui o que ocorreu en 

tre os tridinn Vn(nr.Nmfill› no% v4^ r*-sw.A. 	 e 
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na Dahia e entre ou Tcrena no nato Grecs° do Cul. roram confli 

tos recentes emd que morreram mais de oito Indios e main de ' 

duas dezenas ficaram feridos, como foi anplamnnte divulgado pe 

la imçrena nac.:c:nal e i.acrnacionall 

Chegando a cidade de 3arra do Garças, procu-' 

rei o titular daquela Unidade •Administrativa da FUNAI, Sr. JO- 

. . S.: CP.1.05 ALV.y4 e indanuei-lhe sobre a questão. Ele respondeu:- 

ri.- o seu! '.'• .. , .J, veridica'a informarão de que a FUNAI vem 
..m(5bi1izanclu_nru nac contra outras trib.:Ja; que (41e. nn, 

afinal do iiis de iun'no, havia rece.eido ui teleforierla da sede da 

ruNP.I em 	. 	• NI .% .• 	
-or arte do antroÁSlo.c Helio ' 

Rocha eu.r. h:1 exelleon (-rue a FUNAI estava convcca índios g 

divereas alac43 a fim de fazer frente às ,:anifestaç3es dg 

4=11U:U2sWia.ámnIsa...a..agui41.0 E 	o Sr. Hello Rocha havia 
d::sacont;e31i;do no eentide do no -;:articl:ur do .movimentc erc7r.o 

vido pela dire* da rumu le cc.:locar comunirladcs indIgenas / 
contra outra:; erin±5o acolhida prontamente per %Sie; nue 

em ecui.v1n receb,m tenbren de Prasilia, un telefoi;ença do entro-,  

-;52..ocjo 	dc. . u tc5 ..emero, dizenjo 	1iizia  
.du Pr2ui.dentn da rl.r:N7., e rietrnineva que o declarante (José: / 

Carlos Alve) fretanse una aeronave particular, 

l'ara but;aar In%Uos nas diversas a1,2eias 2:avante a fim de apoiar 

a dadminiseraça, 	orr3,  teui en Urasilia; 	o decrlrent2 rn 

cuwou-se a obeckcer a ordeu; vac em eaquida recebeu un terceiro 

telefonena da ruri-  eu irdraciliz; desta vez d Cl:are do Gabchne- 
te ao 'Z'residente da ViM7a, Coronel Ivan Pinto ncredo, d2termi  
do que o meemo cumprinse as ordens, transmitida!? pelo Claudio no 

mero; klue y mesmo mio po Les -a vez f 	ecer, por ser or-

dens 

 

emanadas de um rup.2rior; que o declarante determinou que o 

funcionário Sei.:astião A?ar:ecido, nama aeronave fretada, fosse ' 
Zs aldeias Xavante, recrutando Int.Uon,vara manda-los a Brasilia. 
Que vieram cm nilmero do sete cfillfes Ge comunidadec; que'cJihgan-

do a P.ragarças, os Indios foram einbarcados numa segunda carona- 

ze, desta vez num IslapCer prefixo rT-NYA, de propriedade 	da 

VOTEC, segundo vara Bragiii-- 
S3wnte a declaraçZo do titular da ruwa em ' 

Bera do Garças, &cria suficiente para termur certeza das inpli 

caçõssá; u intenç5es criminusaa da FUNAI. 

GE R 20 01.0050 5 



tar jamais 

Senhor Presidente, 

poderei, 

 

diante de fatos 

conto indio e como parlamen-
CCM3 este, aceitar nue. a 
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No entanto, como denunciei na poca, outras tantas aeronaves fo 

ram fretadas e outras da FUNAI foram deslocadas para diversas 

aldeias, tais como ao Xingu, à Ilha do Bananal e a Campo Grande 

- k!S, em Lusca de liderancas indlgenas para fazer fren te a um' 

(.1r3nde níSmerc de indios que cLtão. descontentes com n administra 

ção do orado. Naqueles dias, no final do mês de junho, por pou-

co no se deflagrou non pãtios da FUNAI aqui nR Capital rederal 

uma verdadeira batalha de índios contra Sndion, de consequência 
totalmente imprevisivel. A FUNAI, sabialite promoveu um encont 
tro inanistes° entre tribos tradicionais inimigas. Promoveu est 

te confronto inclusive ?acjan do ãeue.los1flioH ro-FUNAT, hospe 
dagem nn Motel ValaJ:7!re2, no N.'aclao landirante, forte • 552.0338, 

nesta Caritnl, cuanr?ca existia azoxoda Ees diaponivela na Casa ' 
do 1Cearã por fe ea 	 --e a FUNAI mantinha com aque- 

C1- 

Extatem iniermavs, man run nc mom,,nto esta- 

mon imronsil-ilitador: de arretc-Jntar trovas, mas nue esse Tribu-' 

na? poder ã fane-lo se assim o desejar, de que a FUNAI aratifi-' 

cou 	oada renresnntante indicena cue a anojou com a im;:,ortSn-1  

cia de CR$ Looc.no,no (-num miUão de cru:mire). 

• FUNAI continue'agindo inpunemente. 

Nestes 	cznea, rwos continuamente sur- 
preendidos -:or noticias .1e conflitos armados entre grupos indl- 
genas ou entre £11.4.:10i; 	Lr:a:Is:is. Vemos quase 

manchete nos jornais, (la rue tribo-2 incliqcnas Vem se rebelando' 

contra a administraaão do (5rão Luter. 
Ao Sndio, na vnrdade, pouco resta entre acei-' 

tar a presença do invasor hJst5rico - arlunle que lha tona a ter 

ra e destrOi sua cultura - ou entre a FUNAI que valendo-9e de 

uma paeudo-protecgo, financia, promove e instiga luta! inter-
tribais. 

Aos parcos conhecimentos do índio sobre 	uma 

civilização mais podarcaa, também é diametricamftnte oposto e 
confuso a aço da FUNAI: enquanto neus filhos ou sua fanlilia e 

çue cotidianamente 
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sucumbem nas aldeias vitimados por doenças, sem assistência e 

sem transporte, quando os recursos der.tinados ::ara isso, - 
e  

gastos com finalidade:: das mais escabrosas. 

Calarmos diante disso, selia aceitar passiva-' 
mente o eytc,rmlnio c'os povos indíaenas no Urasil; deixarmos 

impune e.sso? functonrios, (pie a pretexto de suas funrgw: al-

tamente renumeradon rromova conflitos entre índios seria en-1  

dosar a ofícialização do crime organizado contra índio. 

Na Nota de Empenho mencionada cima n annxa a 

.esta der:Ur:eia, no es:saço destinado a_ EsncIricr.clo lemos o 

gunte: "Realização de um vôe de 	fixo PT-RAD,  carticular no 
percurso ARS/1"4-SUS/7===/COUTO 	 traasr.6r- 

tando oS índio= 11= NrJ?:Tn, JC.0 	XAVAE, rOBERTO E 
INACIO XAVANTE, t-72(1 2.2_511f= ecnforme tta.,do Sr. Delegado 
desta DR." 

F.T.te v6o =1.t)=.:,..ortou  oe 	citado::na 
" 	• 

Nota de Enpenho e *ima i, o rouco or. :-124! - foram trans7.:ortdos en 

contravam-se doentes. Pcrtanto ete documento, no mínimo, foi 

prepositaJame-,atín! emitido çom  

Na verdaz:e o v&) extiu, PAus parattraneportar 
os seguintes índios r:ue rão c*,...Ees de noruni.dRds: APEOgS: 
dilo e Alexandre; CCUTC M.NCALIS: Zacarias e Inácio; P7fRABUBU 
RE: CeleLtino Cari, e neualm.re. 

Nos aviCes n rurra foram transpertados os se- 
guintes índice!: YTNWT:.  =aoni, 'leçiron e nal:3 tres índios que 

• 
nao sei os nomes: :J.71."11r)  me= U SUL: Vieram doze índios Tere 
na, que não nei 	 adO va10 indic vereador 1,511;' 

ILHA DC FANPN:51.: não veio nen!-.um Iiilio, al:esar do avião ter i 

do at& 	porgur o Srdio Diarrurrr, que estava presente não 

permitiu que nenhym índio viesse a Brasilla apoiar a adminis-

tração da FUNAI. 

E de se esperar que energica providencia sejam 

tomadas por quem de direito, contra funcion5.rios gue ainda ' 

permanecem em seus cargos e num primeiro julgamento podería- 

* O grifo é meu. 

SER 2001.0050 5 
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. . 
mos sem so;:.tbra.de.átivida citar 03 seguintes: 

.Coronel Paulo Moreira Leal 

Cr,ronel Ivan Pinto Tancredo 
Senhor José Carloa Alven 

Claudio r:os Santos Romero 
II 	Sebastiao Aparecido 

Walter Cummercon 
• CarloN_àntonle de moria,,n 
• 1..ai:aundo de Lima Vilho 

É a minhl d?núncia e mou 	 1.rovidncia- 

LJ::nuNA 

DEPUTLDO 

01:2: Cririae keate dentincin ne:r5 enviaclo para as fieguintev autori 

NO 

- ;4eca da C5z.nra arm: 
-.Minictro do interirdr 

-.rusaaça.r, Usoional dn 	- FUNAI. 

• NO EXTERIWt: 
Connelho hundial dorevos -rr..2.n,jenas 	Entidadn 
a ONU. 

- Conferêncla Pundi1 	nr..sicro e Dicriminaç.ão Ra-
cial:_ 

- Conselhn do Tratr.do Indigena internacional. 
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Pedido Riquisiçãc\ Lore -Dç _Lei c .1£sso c 
2t) ":y 22 letra 

ess. 410, ,f, 21:6/34-4' 

ta VIA i x.gr . 11. 	, 

Unidade Gestora Código 

Pundaçr.":...c 	onE1 	dc "nd-',  o - PIJÁi 49.12 

Unidade Orçamentaria Código 

re 7  

Fontes de Recursos Código 
Orçamento Geral 
e Suplementar 

20 Crédito Especial 30 Crédito Extraordinário 02.RII 

L

Elemento ae Despesa 

3.1.3.2 

Credor: 

CGC ou Matricula CGC-00.418.228/0001-04 
me  GOIÍjjr1, r.u,--r:r 	L2f'tr.:0 LTDA 	 . 	 . 

/1)  4 
 

,ndereço Rua Couto Mag2.1hães 
Cidade Barra do Garca.s 	 Estado 	Mato Grosso 

ITEM ESP UNIDADE 
PREÇO

ECIFICAÇÃO QUANT. i 	
UNITÁ°10 TOTAL 	I 

01 

• 

• 

Realização de .1.= vôo de pre-- 

De.rcursc A.E.S/AP•r.Z.":-/"PT -7.- 
RE/C.M..t.G.k.LEIES/ARS, transpor- 
tando os fr.dios P=.0 XL.VA.T7n1 
J07,0 Iii.i1S. XAV_CZTE, RCBERTC ' 
e II;ii.CIO X.A.V.2;Tr.•; iodos enfer- 
-mos, cor_forr:e aut. do 5r2 De 
legado desta DR. 	-- 

. 

• 

fixo PT RAD, particular nc  

hs 03.11 

. 

. 

105.000 

t 

' 
. 

334.250,00 

, 

Saldo Anterior
1.827.359, 

I Sa1,do...4ual1.4  93.119  2  Total 	334.250,00 

1 	
----. 	,. Vi7to-heie-'. 

FIM 	- A:11.:;-.2 • Gtrsi:E.-SS017 
Ag. 	5.t.. Pina.n; as 

)(f dV 45M1,VES 
1  Deleeado P.e-ione2 

. É  

Aux. LcLI. "1-•-'2" 

• 

1.:1[FlIOR 

FUNnt:ho NLCI..,NAL 

INDID • FUNAI 

NOTA DE EMPENHO 
.L. I 

Espécie do Empenho: 1'7'1 Ordinário 	2 0 Estimativa 	3 0 Global I Data  05  / 07_/83 

Importáncla 

334250, 00 

Programa-Subpoerama 

• 1507.021 

Projeto-Atividade 

4'.64 

10 Consulta 20 Convite 30 Tomada de Preços I 40 Conferência 

O Crèclitcr. Disponivel foi Atualizado de' Acr‘do com a Discriminação destg _Documento 

927 



ÓRGÃO-  EMISSOR 

DAÇÃO NAC:ONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
VIA 

847 	, 

   

    

?5 ,480 ('1 2,06/344, Cri 334.25C, OD 

           

DRIZAÇÃO DE PAGAMENTO 

  

PROCESSO -- • 	• .. 

 

     

           

           

           

Pague-se a 	 A'''''t]t) ".." 
	

l; 

Caricia 
1.; de  ( 	ezr-̂ t .̂.5 e Tr..-ta e 	"4 1  JÁ- 	 c. Duz:-_-r-os e i nr•.zent a Cruzeiros. 

2ONTA DO SEGUINTE CREDITO: 
Programa 	 Emoenho Número Conta Bancária Verba 

)7.021.4364  927/83 3.1.3.2 31.201 .64.5.6 

Diecriminaçã o  • V alo  Claszificação  Contábio 

ST 1Z 2  0393/03 	. • 334.250,00  2.3.0.02 
2.1.3..03 

Em. ... .. P5._ de Julho 	de 198 3  
— CÓPIA DO CHEQUE — 

122739/rnk 	 334.250,00-*- 

.12-.ezentos e 2rintr.. e .ai.z.--,tro --Juzentos e Cinquenta 

O/11er r),Itillesson 
(-1,8 	'earrrs 

"-; 	- FU141 7* CR 
'tia. [ant.CíC.T:1.£17.C.PF 14738e1l-t2 

Recebj. •_o valor da Presente autorização de pagamento 

- / 1  -- 	" • 

• CC3-Li2;" 	  

ASSINATÚRA 

O 5 ju 1983 

V./,, 

PAGO 

it-an.:2.s-Go, 05 	Julho 	83 
FUNAI 	 DR 

_ 
Cr.(res-  "Antsx.5.  de Morais 
(- 	Port. 51S c• 

IDENTIDADE 

97 -8$. 90E3 
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17 de ageisto de 1983. 

Ao 

Exiao.Sr. 

Ministro MN.RIO PACTNI 

,PRI:SIDENTE DO TRIBUNAL DR COUTAS DA UNIR() 

Bn.N.ST.T.TA- n?  

Senhor .PresiCente, 

Tomo a 11.1,re.:2d encaminhar on nnexa, c5pia 

de uma dinanci.a, c:ucl anznnentfA no Sr. Prenidente da FUNAI, sobre 

pernan?:ncia naquele Orgão de funcionãrios corruptos e envolvidos 

em atos irregulares com dinheiro püblico. 

A ninha danune'..a, refmniu-se no seguinte: 

1. ?!..11,mr.;ar:.•5!;  de  

• FUNAI, atrave's de denuncias, ficou sabendo que o Chefe 

-da Ajud:incia de Barra do Garças,nr. nodolpho Valentini / 

JUnior, dnsviara'recursos do Projeto Xavante• no perlado/ 

• 1981/1922. O Pre?.idente da 7UNAT,-  mandou apurar as 
. denuncias e ficou conqtatado a sua veracidade. A audito- 

ria da FUNAI concluiu pela responsabilidade do Ordenador 
. da Despenas no valcr ee Cr.; 11.310.596,56/ 

2. Talscr.cEr 	r.le?cu-rPntos 
A mesma Comisszlo d, Sindicâncía encarregada de apurar os 
desvios de verbas na Ajudância de Barra do Garças, cons-

tatou çue o Sr, Francisco de Arsis Silva, Administrador 

do Parque f:o ningu falsificando uma Nota Fiscal que apre 

tentara como comprovante de despesas em Suprimento 	de 

Fundos. Tanto a Comissão de Sindicância como a Procurado 

lia de FUNAI,  foram unãnis-es em emtar o Sr. Francisco / 
fie Assis silva como revonsiivel pelo ato do falsificar / 

e apresentar como verdadeiro documentos de despesas em 

Prestaçoes de Contas de Suprimento do Fundos. 



• 
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f. 	• 
• 

• 
• 

Fls. 

d. 	j:slrcZ • • 

AOr4 

ao, .• • 
rrilst? - .J... dirn7.0 

ess.4-80, pie étot /34* 

Uusrat, 	 Irn:5u1aridal.t.3 

2.antu ed; culp,-.7 na rn?.7.c.-34  

trSrin, 	 cargoa uo dhoLia, or.t.tõ hoje ze 

trr.u. 

rz .r' L1r 

a 7.)resenzi:r. La r.JUn o funcionarioe en 

verU.5 7 cGrIu1c-7,3. 

rncwd.nhol. c-la 1G 	 novd 

• 
d.7.n5ncic. 

• 12c.: ~' er.-2- 	 a 

tfJr.f.clin Xi 

1 

	

Co!:,7. !Jr:!-_;) ,-u:-. n!,-1:!= ';:=1.:e1:1 :ci-; / 	; 1  - 	 . 
ror:?,I, "fivo nt) w'wht.:e".nn4:o  

	

I.: :sr.r.nr".:1.nu :4)t• %.-..,,.:: / 	- 

CV:11;3: 	 '2..)reiztrcel 	r- 

0111.*UCU 

a 
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Brasília, 

CAMA!' A DOS DEPUTADOS 

16 de agosto de 1983. 

Ilmo.Sr. 

Octávio Ferreira Lima 

Presidente da FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 

BRASILIA - DF 

Senhor Presidente,  

FUNA; 

UT 

StA!JA11(01i 
 

	UM 

Quando estive visitando a FUNAI em 28 de julho 

p.passado, entre outros assuntos de interesse aos destinos dos / 

índios, apresentei denúncias sobre a permanência nos quadros da 

FUNAI de funcionários comprovadamente corruptos e envolvidos em 

atos,irregulares com dinheiro público. Na ocasião V.Sa. pediu-me 

que apresentasse provas das denúncias, que imediatamente tomaria 

as providencias no sentido de afastar da FUNAI, aqueles maus fun 

cionãrios. 

Agora, venho a 

fiz: 

resentar "com provas" as denúncias que 

1. Em 07 de janeiro de 1982, o então presidente da FU-

NAI, Cel.PaUlo Leal, através da Portaria n9 1172-E, 

desi_angu uma Comissão de Sindicância para apurar dc 

núncias sob e irregularidades existentes na Ajudán-

cia de Barr do Garças; 

2. A Comissão onstatou a veracidade das denúncias 	e 

apontou cul ados, sugerindo puniçOes aos funcioná - 

ri 	envol idos; 

3. O processo(FUNAI/BSB/0160/82)foi submetido a Procu-

radoria Ju ídica para pronunciar-se. A P.J. através 

da informa .o n9 16/PJ/82 de 01.07.82 concluiu pela 

culpabilid de dos implicados dizendo: 

GE R 20.01.0050.5 
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"Contudo, parece de maior gravidade, a qualquer titulo , 
que um Agente Administrativo, como é o caso, procure / 
junto a um comerciante arranjar documento, com a finali 
dade de satisfazer a uma prestação de contas e, pior do" 
que isto, ainda confesse que entende haver agido com ex 
cesso de zelo, honestidade e boa fé. Se entendimento 7 
desta natureza passar a ser regra na Administração Pú - 
blica, vai ser dificil encontrar um abismo que caiba /  
o seu descalabro" (O griffo é nosso'. 

4. A Auditoria da FUNAI ao pronunciar-se também sobre / 

desvio de verbas na Ajudáncia de Barra do Garças, con - 

cluiu pela responsabilidade do então ordenador de despe 

sas, sugerindo 4ue fosse aplicado as penalidades; 

5. Na época da tramitação do Processo FUNAI/BSB/0160/82 , 

V.Sa. coupava o cargo de Superintendente Administrativo/ 

da FUNAI e cheg u a pronunciar-se no referido processo - 
I/ 
(IkIEMOS N9 029 e 030/82) e no encaminhamento ao Sr.Presi- 

dente(Fls.245 e: 246), informando das conclusões da Audi-

toria pela responsabilidade do ordenador de despesas. 

Apesar das evi,ncias, os principais responsáveis por / 

desvios de verbas - Rodolpho Valentini Junior e por falsificação 

de documentos de despes s - Francisco de Assis Silva - ainda per 

manecem na FUNAI e ocupando  funções de chefia. 

Aliás, como V.S. era o Superintendente Administrativo / 

na época do andamento d 

conhecimento e portanto 

processo, trata-se de assunto de pleno/ 

agora que se encontra na Presidência da 

  

FUNAI, caberá' apenas a 1.Sa. a responsabilidade de punir ou não 

os culpados. 

Quero também lembrar da necessidade de averiguar 	nas 

prestações de contas d 

de Assis Silva, quando 

de ser descoberto o fr 

será encontrado outras 

Ltda emitida irregular 

provante de despesas. 

suprimento de fundos pelo Sr. Francisco 

administrador do Parque do Xingu, antes / 

ude objeto desta denuncia, que certamente 

notas de "Entrada" da firma Agricultora / 

ente e apresentada de "boa fé" como com 



CÂMARA DOS DEPUTADOS 

fçs, 11-8o, f.2.11/34-4- 

Fls. 

Sr. Presidente, a permanencia de funcio-

nãrios comprovadamente envolvidos em irregularidades e fraudes 

nos quadros da FUNAI e em cargos de chefia, compromete seriamen 

te toda sua administração, principalmente depois desta denúncia. 

Atenciosamente 

(4Urt /4/  

Deputado Mario Juruna. 

Anexos: 

Fotocópia do Relatório da Comissão de Sindicância instituída 

pela Portaria n9 1172/ de 07.01.82. 

Fotocópia do Mem° n9 0 9/SA de 02.03.82. 

Fotocópia do Quadro Co parativo de Recurso/Projeto Xavante/81/82 

Fotocópia da Informaçã4 n9 001/AUD/82 

Fotocópia do MEMO N9 0 0/SA de 02.03.82 

Fotocópia do Pronuncia ento formal sobre assunto contido no 

Memo.030/SA/82 do Seto Financeiro/DGA de 05.03.82 

Fotocópia do encaminha ento do Superintendente Administrativo 

da FUNAI ao Sr. Presid nte. 11.03.83 

Fotocópia da Nota Fisc 1 de Entrada n9 00024 da firma Agricul- 

tora Ltda, objeto do f aude e falsificação de documentos de 

despesas. 

Fotocópia da "confiss o" de culpa do Sr. Francisco de Assis 

Silva, sobre o fraude e falsificação da NOTA FISCAL 00024 da 

firma Agricultora 

Fotocópia da INFORMAÇÃO n9 16/PJ/82 da Procuradoria Jurídica 

da FUNAI. 

Cópias desta denúncia pY 

Tribunal de Contas 

Ministério do Interior e Câmara dos Deputados. 

GE R 20 01.0050 5 
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MINISTCRIO DO INTERIOR 

	 1)11 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDO - FUNAI 	 1 1 

COMISSÃO DE SINDIC7=A DESIGUADA PELA PORTARIA E2 	 , DE 

JANEIRO DE 1982.- 

RELA dRIO 

- MOS 

:Carta assinada pelo ar. JOIO PEREIRA DA SILVA e encssinha-

da ã Presidência da FUNAI 'pelo Senador VALDON 1WJX0, denunci::.ndo./.  

uma sírie de possíveis irrecularidades, desonestidnde  e corrsnçao ' 

que estariam ocorrendo na Ajudancia Autônosa do 	do wa-s -AJA 

• BAG, sediada em Barra do Garças, Estado do :.:ato Grosso. 

11 
2 - Dt "' -" -77To .r.1Jir  

O trabalho 2_a Comissão constou de tres fases: ijss. 	• • , I 

-çao do assinante e autor ou autores da carta; torlada de dene _sr.tos 

-de servidores e no servidores; e levantamento de dados 

documentos e investicaçOes. 

*. 2.1- rA AUTORIA DA CA:r.A. DErJU'CIk 

atr : —• de 

     

Foram.ouvidcs todos os servidores citados na csrta 	ou-

tro., que direta ou indiretamente tiveram al - a participaçãs. "am-' 

• tem foram ouvidos nas servidores, cujos =les aparecera= no  

rer das tomadas de declaraçOes. 

Conversaáos com o Senaddr  Valdon Va-jas_no inicio 	nos 

soe trabalhos, dando-lhe ciencia de nossa missão e de que as 2inal,\ 

o.resultado lhe seria dado a conhecer pela diroçao dq Crcão. :s oca 

siaol.aquele parlamentar disse ter tomado conhecimento de als.sc 

das irretsularidades amontadas, como armazenamento do óleo di:sfll en 

depósitos particulares, donfecçao dos tanques e fretamento ds  
.... 

\ 
naves, atravCs do' documento denúncia elaborado pelo "Dr.PLC_LS;" 	e \ ,, %Á; 

.. 	 x. 
por um servidor, mie nao sabe o nome, que rrocurou-o em sua ossn _ 	 t 

muito-  revoltadc por ter sido punido, fazendo denúncias cont:; 

continua às .21s.02. 
M«.1. 126 - 210. 297 
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é* 

administração da AJAMG. Lembrau entretanto, que o aervidor (asl um 

indivíduo jovem, claro, estatura mediana e coa cabeloa  

e comprido e, cono não interesaasse pelas dennciaa, aeonsel:ou-o a 

pedir uma audiencia Presidenaia da FUNAI rara o relatc üc :atos. 

Aconselhou-nos també:a, a procurar o dono do posto do cembustafvel pa 

ra explicar a transação da copra e depOsito de Oleo diesel, recai- 
. 

tando que várias das irra a-ra, dades eram do dominio váblico. 

A descrição do tipo ,i físico do servidor, fornecida 	1 o Se 

nador corresponde ??.. do funcionário EDILTW ::ART1= RODRIGU= 	- • - 

Administrativo, lotado no setor de serviços gerais da AJABA. 

O or. João Pereira da Silva, assinante da carta, c. aaalfa 

beto, sabendo apenas copiar seu nome. Afia que a carta o 	labo- 

rada pelo.sr. WALTZR 2.,2VES CC2..11',":10, seu conho'cido, sue 	 ' 

para assinc:-la por ser ele ao dos indios e o 'inico co 

para tal. Declarou que pensou! durante tà dias se asoinav.:.  

a carta, fazendo-o as uma nova leitura feita por "Jante- Cc inho, 

e que não conhcee no:11:u= dos fatos denunciados. 

A autoria da carta o atribuida a A=WIC 0=CSO ".112223 

por Walter Noves Couainho em seu depoimento e ror aeuele, aa sejun-

do, tambem am depoimento. Anlisaado o depoimento da ambos, aota-se, 

que procuram culpabilizar um iac) outro, no sentido de negar a auto - 

ria de um documento assinado por um-terceiro, que :lecon'aec: Os .£s" 

tos narrados. Pelos detalhes existentes no documento, perce-se 

que os autores tiveram acesso a informaç'6es de dentro Ca 	co 

le-radas e armazenadas durante certo período. Quem -Linha dita Libar- \ • 1 
dade, conforme consta au vários depoimentos, era o senhor A: cnio ' 

Cardoso Flores, conuanheiro o CLEUSA CA.R.^.:C DA SILVA 

  

te Setorial do Serviços Gerais, setor de onde se orcana= aaio-, \ \\ 
ria das ocorrencias citadas. Taabjm lotado neste setor, o  

1 . , \. 
Ddilton Martins Rodrigues, que em seu de.ocimento nega ter  

o Senador Varjão para fazer denncias e sia, visita..lo sua 

ser seu amigo, bem como nega, ter fornecido dados aca 

a, por 

N'od. 126 - 2101.297 
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conforme COUGtL nas declaraçOes de "Elores" e de s.J.: co- l-::  

deusa Carmo da Silva Oliveira c infor.:.açu.o do Se.,. dor. 

. A 
servidora Clcusa reconhece alc=as d-- 

 

	

das no texto da carta dentInci - ais como: "boi_ pracr", 	, 
11„.•. ... 	,,." 

	

°intocável" e "dulce far niente, como sendo usadas 11
-.1)itu:. 	nte ' 

per seu companheiro "Piores" 
e acha que o 1..lesmo teve -:Jatic_ ....:;Eo c _ 

fetiva na elaboração da carta. 

Posteriorte, ao
ps eu depoento, o cr. Walter .eve 1 • 

Coutinho encaminhou.carta a Com são (fl.
,  ), cenfirman.do 	de- 

ser prestadas, onde afirm u sc o 1 5.,-.. .1ores" autor . carta

denxincia, fazendo a 

	

	 nsid inda outras coeraç3es cuo  _ 	
_ 

separadamente, neste relatOio. 

	

Cociuimos, a:Ás e.:.:a_c dos terr:.w3 de declara3e2 	
'ca - 

,.. 	
, 

das à Comissão e i:nformaçoes o tilas que, -:=
2ciciarar c...1  

elaboração e distribuião da d nuncia, direta ou idireta._:.., as 

.seguintec pessoas: 
- WALTER ITEVES COUT MO - acusado de mentor 

-i)or "::_nres", 

levou o documento pnra ser ass_nado por João ?crei- 
a da Sil 

_ _ • , 

tou-o e encaminhou-o ao Senador Valdon Varjão, mostrndo-o 
	:Jem 1 

aos senhores ICTWIO LOZTOLAIA, LUIS WIi.LOS JAVATC,TI 

QUE e WA=IR COSTA, 
avisd0S ue seriam chal-.1aos a de-,-Jc . T.ir'no 

40  , 	interesse em ser o chefe da A,ABAG, 
con1cme consta nos ;::,r_-.  

A
\. 

declaraçeóes de aluans SOnrik''ÀO 	3 e 1-1.:.o ser,,-Idores, r'''''.3.0 r". 	 :1c-:.,,de -\ --- 	-...,-

meados do 'ano 
passado vinha nerindo a wlministrao loca 

T., .,)ara 

enfraquecê-la e posteriornte assumi-la; 
- ArTWIO CARDOSO FLORES - co:_:panheiro da scr-fido; Oleu - 

sal 
 tinha livre acesso na sede da AJAEAG, privando da confiça do' , 

chefe, conhecendo várias ocorrncias pelo pr 
	f_ oprio cefe, I;o:'  

comentários internos e possivelmente, atn
-,.-vs de sua compaira 

 
‘'‘ 

Deixou de aparecer na AJABAG apcis a licitaçao 34/2,0 onde tia inte
,;\ 

resses. ExpressOes de seu us0 habitual aparecem na carta dencia,' i
s_ 

conforme depoiáento de sua cOmmanheira. Consta em deelarar;Z::: cue ' 
I 

Walter Coutinho lhe havia prOmetido melhoria para Cleusa. Sa
-oia tu- 

r. od. 126 - 210.297  
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ais. Devide as 1.1nis--,-)os recs, ss, de R.a 
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MINIS1 ERIO DO i NTERIOR 
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tildo que se passava na AJABAG. 

viços gerais, comps.nheira de "Flores", tinha conhecimento 
	srouiva 

do em seu setor, 'toda doeu e-° referente a aluisiçac, 

controle e distribuição de todo material comprado c estoes:o. Foi 

envclvida em uma sindicância por suspeita de compra de pness
.com  va. 

lorss superestaciO3, cuja diferença soderia benclici
-la cenfornel  

consta às n.3. 3L1. :Zao foi pr 

Por coincidencia, a denl',ncia 

quando corria perico de perde 

- CLEUSA'C4=0 DA sipA nr1=3A. - 
chefe do setos S.,e ser- 

- EDILTO-j :.:ART.L:S R vado nada, mas permaneceu a .vida 

oi encaminh ada ao fim da'sinencia, 

DRIGUZS - auniliar administr:Ylvo, lo 

a função gratificss_.la ou o essrego. 

citaç 

tadc no 

rsonstra 

dor, 

da data da carta (20/12/G1), 

quando e 

forçam a 

coircidontemcuste, 
nos das 'em que foi punido (17 a 2C.?/i)' 	e . 	, 

a 
at.r5 c momesIto, certa revolta. Sua ida 
	refslà^enci 	Sena- 

ger setor de s erviços 

com o Sr. '!Flores", 

o desvio dos livros 

do entrou de ferias 

apesar de analfabeto e amigo 

e Dr. Piores, conforme 

quase impossível que na° so'besse dos objetivos dos autor: da car- 

ta. 

2.2-DAS DETt;O:r_AS 

--TRATAI=TO DIE=SADO AOS leDICS 

rtão foi notada ta 

tão somente um discipliname 

forma de tratamento,. -sesdo 

sto no atendimento dc índios, 

atender todos todos oS 
caciques de um mesmo modo, não 2,ispensss__ 

mento diferenciado a nenhun deles. Com 
 essa atitude, foi 

a. fase de valentia que os avantes usavam para pressionsr 

local, sendo que hoje, os Mss^-los 

mas, sem ameaças e stitudcs bruscas. 

cons a em declaraç3e5 tomadas e, tesna-se 

conversas,  c disustes.  sess 

colitinua 

• t\  

fls. de nçis./a, bem como ses encontro 

,e chegou de viagem antes de ::cr ouvido, 

de protocolo da Casa do Indio para sms. casaquan 

e suas indacaçOes quando prestou deseisssto, - re 

ideia de ter narticipado no documento don-j,ncia. 

- JOÃO PEREIRA DA SILVA - indivíduo que assinou s carta 
1  

de Walter Coutinho, Antonio :stolaia,  

ocorreu:, ! 

	

\ 	
, 
\ 

sssrando.\ '\ 

\ 

	

t2ata - 	' 

ncerrada 

• chefia. 

roble - 

Mod. 126 - 7.10k297  
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Y.ario Juruna tem livre acesso 

apenas despido do ráto politicç COm que 

ca,-não havendo nenhuma humilhação. 

O cacique Martinho, da Aldeia 

Invadiu nem quebrou o gabinete do chefe 

do tal fato de todos, inclusive de quem 

a AJADAG, ::endo be tratado, 
, 

c visto 	La opla 	pabli 

Nova do :1 Xavante, muica ' 

da AJABAG, sendo c:. :conheci 

falou do caso a 	Cou- 

tinho, Luis- Carlos Cavalcanti de Albunuerque, cw...padrc de Lrtinho, 

fls.ngs. 

-PAGA:=TCS  1:)T CCLaSSIO PELA DI1C;1:2.11 VITC53.IA 

Verificando a forma 'de acuisiao e pagJ=to de .:,dicamen 

tos, nas vjrias declaraçOes t 

citada firma, nE;.o ce notou r1,.r4111=a encia de 

tagem ao Servidor ':;alter Gi=ceson, para 

das faturas. E::iste no=a no ,Dtor 

madas, inclusivo do rn-ori;;- 

.. 	• 

lizaçao dos racame._-cos entre 
	dias 64 a 24 de 	 a 

5§ feira, a rartir das 14,30h ras, confor=e 

tas de empenho. (fls./ 50 

1:ao houve nenhum i-14cio de raa-...-_ento 

norma, a não ser com determinaçao do chefe da unidLde. 

0 senhor Jefferson :Antonio de Figueiredo eLl s=J 

çOes às fls. 24 , afirma receber da firma, 4c,", so*Jre as 
lizadas, não sendo possível 4o caso, a Gratificao de 

ros. 

-CO= DE DO= D'AGUA R,I1  PE-51 

Teve como ganhadora a firma Ti:...:0Y0-Comrcio de 

para Construção, que cotou c bomba a Cr,".81.955,00 (oitenta 

no- 

declara- 

rec.-

"Jercei- 

novecentos e cincoeuta e cinbo cruzeiros), 

DA ter cotado a Cl-049.900,00 (quarenta  

apesar da 

novecer.. 	cru e nove mil c 

zeiros). Houve erro da Co.missao que no foi verili= o 

dando ganho a firma Tamoyo, por ter esta, na ressta J. o. 	-convi. 

te, discriminado o material icual constava na rcrida 

analise dos termos de declaraçoes do :residente da 	- 

contiw,  
Mod. 120 - 2101.297 
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verifica-se que ocorreu um _erro administrativo e não dolo 

A diferença de Cre32.0 55,00 (trinta c dois mil e c:neowita 

"""TrilMlirevi,""v"? *7.177,Teriv gor47,,s,  Tr.'r:11,0'!"r"'",'" ""7.'!"firTqa?,,--,:•••" 

wr..1
• 1  
1. 
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FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - 

Permanente de. Licitn.ção, do chc'e do 3211'AD e 

Maria Camarco dos Rein - Ile.lbro da CPL, 	:L'1:-.;./.,Ï)/(311/51  

cesso de licitação às fls. 61-M, perfeit=nto 

cio ao fim, sd faltando formalizar com o '!a-.)rovo" 	 AJA:AG? 

e cinco cruzeiros) paca a mai pelo referj.do  equipamento 	obje- 

to de recolhimento proporciona ao saldrio, de todos os scr-'.10,-es' 

que tiveram responsabilidade n processo licitatório, conc=e dis-

criminado no item providencia tomadas. 

—LICITAÇÃO 172  034/80 PARA A. UISIg0 DE SACA= 
_ 

A carta convite r.Q O 4/80, 	 , 	 Jo Lar 
• 

ra do Garçàs, no dia 30/12/80, ao- e3tabelec ..:12:.cs 	Lfls: A I. 

GRICULTORA Ltda, Au:o-Center ^ 

aro;. Ltda., MAL-Com. Repres. Tns.AL:ro-„). Ltda. e 	:o-..de 

• Adubos Ltda.'. Às 15:00 hrs. do dia 0W01/81, fora.:. aberta: 
	o ar 

tas-ropostas, não apresentand cotação de - roços as 
	

CRI 

AL e Adubarra. Os Preços cotad por unidade, corren 

foi o da A AGRICULTORA, que ct,ou a C50,00 por uniade, o 	e da- 

ria um custo total de Cr52.900 000,00 (dois milhOes e novece_tos 

cruzeiros). Nenhuma das concorrentes cotou sacos com capacde pa-

ra 60kg conforme solicitado n carta-convite. Durante o pe:..iodo de 

elaboração do mapa comparativ (que não checou a ser concluido), a 

Mod. 126 - 210k297 

o 

tes foram os sesuintes: 

-AGRUERRA 	 

-A AGRICULTORA.... C 

-A AGRICULTORA.... C 

-A AGRICULTORA... 

-AGRO-C=ER 	 C 

-AGRO-Cl= 

-CRUZ DE: :ALTA 	 

O preço =ais baixo 

354,90 p/saooti de lz e 2c,  

$50,00 p/:Jacas de 1 0 e 2G vt'as 

345,00 p/sacos de 2z e 30 wr-z.s 

85,70 p/sacos novos 

360,00 p/sacos de 12 vira 

356,00 p/oaeos de 22 virá 

99,00 p/saeoo novo2 

erccido para sacos de la c 	 ,!\ 
\ 



e exagerado do repre:2entan • de A A- 

com a FUNAI, o que levou 

imentos concorrentes pura 

cstóque, culminando com a 

r.:sorida co 

v.ficação 

ce.-.statação 

ULTCRA c AGRCTERRA estavam 0-2crecendo 

idade e em quantidade 	 — 
ançar parecer contrário a C -= e • • 

r divulgação, assunto este L..scut'do' 

rmos de acclaraçOes prestaa:.:. -)or Vai 

e Eorais e Lcla Earia 	dos Re 

chefe da A 	•• r• 	4 , - 
o.a. r - • - • 

ao da sacaria por 	 o que 

sÉoal em garantia do valor - mesma , 

licitação n2 034780, ate me-o wrque, 

necessario e su:2ic1ellte 	a aqui 

da coL,ercializaçao da -nrod-,-. -.c, as de 

nas aldeias direte:Ite 	• inadas' 

do nas aldeias administradas -.2clas Mis 

San.Trad , ouro, onde houve =it.'. resisten 

quem sabe por falta de uma .:.::-j..orcons 

ato, na obrigação da -PUNA"'" à 

4.060,00 (hum milho, treze::cs e oua- 

cruzeiros), corre:.ec:-...:.e -,-.te, 	1,1.148 ' 

r395,00 (noventa c cirIce cru:. L2G ), 

relação ?J.s. z-lusns 	à Li- 

   

Psssafgo, t.2I/ /34-4- 
9,0i 1 0' 

MINIS-nél0 DO INTC_RIOR 

FUNDAÇÃO NAdIONAL CO INDIO FUNAI 

é. comissão entranhou o intcres 

GRICULTORA am fechar o 	ecio 

missão a procurar 03 estabelcc 

da mercadoria'e existCncia em 

de que as concorrentes A AGRIC 

a mesma mercadoria, de má qual 

fls. dirr ), levando a CPL a 

propor nova licitação com m 

em reunião com o chefe da Ajuda:leia, chefe do =TAD e 1-.1e:::=2 da Co 

missão, conforme consta dos te 

ter Gumesson, Carlos àntcnio cl 

is (f1s12030), decidindo o 

junto a cocrEnl!JA para obten 

foi conseguido com seu aval u 

paralisando em con2equencia a 

já não se dispunha do numerá 

sição por compra. No decorre 

voluçOes se deram normaImon4-

à AJABAG, o mesmo não ocorre 

s6e2 de São Marcos, Weruri e 

eia por parte das lideranças 

cientização, resultando tal f 

COCPERCANA, o valor de CrZ1.3 

renta e quatr^*mil e sescent 

sacos, ao preço unitário de 

custas do Projeto 81/82. .Com 

citação n2  034/80, podemos afiançar, cor- base nas doei= o colht,V , 

nao uesa 

-ancia, 1 \ \: 

das e straves de constataçU 

pareceu, pois a encontramos  

s pessoais cuc: ditr. 

fácilmente nos arquivos da ..- 

não houve oferta nem procur de propina com a fin:.zli;:ale 	favore- 

cer deslealmsnte a terceiro e em beneficio prgl,fio; hou.-:::am moti-

vos de sobra para o seu ca0elamento; a mod lidaae "CO:-_v:" foi in 

continu: 	fls.8 
Mod. 126 - 210.4297 
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Á 	I iS 

( 	no.03 

•ão cm questc, jz'. que 

2114.0../1 11041. 

:foi incorreta no cuco da licita 

'da despesa caberia Tomada de r 
ços, a licitação i'oi n: 	-:z1 :.ral. 	..1 

-. 	
e 

arquivada sem o correto 
cancela'cuto, uma vez que o ciJfe  

cia no se 
manifestou por escrito a resneito nem os cer.eor:.:-.tes à 

foram comunicados por escrito, L respeito :,:, cance 

..:ULTISOLDA 

A compra desse 

centos e noventa 
e dois mil c quinhentos cruzeiros) deveu- 

cessidade de funcionamento do ecador do -11. AreOes, em 

o acionar os motores eljtric:s do Se 

às fls. . •, na° 
alinea II hl! do r,ara:--rafo 22, 

iedade; dipPnsando neste I.. o .pro 

), ja que se assi:m não f Oz 
	perder 

de o- 

leo diesel nas áreas indigen 
	com capacidade 

troa, do ponto de vista prático n o 
poderia ser 

partir de tal iniciativa as c =unidades Xavante e Dororo;.;.:_ ,:caram a \ 

contar cam uma capacidade de rmazenamonto de 267.000 (duztos 	e 

anteriormente, de tanques coa capacidade total de 67.000 1:ros,dei 
sessenta e sete mil) litros d combustivel, uma vez que di.)u-:na= ' 

xanda ainda de forçar a adwin stração da MADAG L cotratc) 
 

.se apenas em parecer tecnico o enG2  LUIZ CARLOS =CS 2.L.:::,
-.:115 --)----' 

fretes contInuos para distribuição de gleo em pw,¡uenas ouidades', \\N 

para, na aaioria dos casos, ser 
ar=azenada em tjAres do -i:p (du 

zentos) litros. 	 ( 

foram encontradas, uaa vez que os tanques foram enco-2.endal:: com ba\d'i 

	

Do ponto de vista administrativo e técnico, var
, 	falhas , 

melhor, j r- 	a 

	

" • 

	

\ 	, 

_ r  

\ \V • 

( . 

v 

ce:Itinua Ls 
Mod. 126- 210x 297 

• venda da sacaria 

lamento. 

-GRupc G2R.COR DE 40rws C=RADO 

equipamento no valor de C892.500, 	(oito 

a no- 
, 
ezocat 

se observa 
1 

servidores, estando amprecaàa 

do Decreto-lei 200/67 COm pro 

. cesso de licitação (concorr'ènc 

-se-ia grande Parte de arroz 	
colhido. 

-CC:=A DE 16 
TkUES PARA '`'.1.:AZE1ZIT.I=E;TO DE dLEC'DI;521, 

A 'encomenda de 16 
(dezesseis) tanques para de-Ásito 

total de 225.000 11 

de cclheita, pois nEo tinha co 

cadcr e chovia naquela área. AI 
usando-se o processo de a.. • 

Icio de desonestidade -1-)or 	•::'1.(.2 do 

MINISTERIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - 

  

,-rtimirtrr r-mor 

   

 

• 

' 

 

  

    



Quanto as deni:ncias .formuladas a res-ecito, nada 

  

do de concreto, uma vez que 4-  ios os ta=es 

011,  estão sendo utilizoe; •-• '1.0O3 101 

Mod. 126. 210x297 

foi, pelo menos em sua total 

- acordo com declarações prest 

terial empregado na confecça 

a crédito, enfatizando que o 

prazo provava não estar sua 

denunciado, e, que somente 

que recebeu a imnortancia 

gual forma, o administrado 

o trino dos serviços e vi teria feita pela servidora 0-.1 

da Silva Oliveira Agente Setorial de Serviços Gerais, 

esta servidora CM suas decl4raç6es, afirma que uando 
1 

ria, encontrou 7 (sete) tanues já concluidod, 1 (um) cei 

cainmento e 8- (oito) a sere 1 confeccionados, o que não no; 
sivel constatar, pois quando da chegada da CO:ai:32E10 de Sile 

a 	 • ' Os a confecçao de todos os tEe.eues 	e 

corresponaente aos seus serviço, de 	iv\, \ 

afirma que só autorizou o paz.:.. to anós-V, 
• 

a Carmo 
\ 

dade, feito por antecipação, 	de 

pelo sócio-gerente da=_L, o rei 

dos tanques foi adquirido Ler comrra,\ 
\, \ 

fato de ter comprado todo o :_e.terial a 

irmaa beira da falencia, 

continua 

:to oue 

fez 	visto - 

coe-orme foi \V 

. .e de 

foi pos-A 

,eeancia,/ 
// 

a- 

f5S.4407  f,  2-2-0/34_4_ 

MINISTRO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDO - r:UNAI 

Chefe da Equipe Volante de ARTicultura-EVA, à conta do re.*:eto :a- 

vante/Bororo que não dispunha e recursos para c,,:etos de 	nature 

za; olá tanques adquiridos representam investimento de 	eeza per 

manente, no entanto foram custeados con recursos destinee 

ços de terceiros e encargos (elemento de despesa 3.1.3.2-( .e); o nd 

ministrador não se preocupou 	apresentar ao drca 	 um cstu 

do detalhado do ser. projeto dc melhoria da infra-estrut= e:zisten-

te, devidamente instruido e a ompanhado de pedido de viefe eização 

dos recursos adeauados ao emp-eendimento. 

apura 

Ja 

e cie 

acordo com. a .alínea "d", par ra2c 2^. a2tigo 1 25 	2c-r e-^.ei n2  

200/67, sendo a rE1=-I:etalurgica e 2ornealora dc 	oco:':., 

nica a possuir maquina 
	iaea -eara e_olaar ee:weas rara :enfecção 

de tanques, al:Sm de ter entr gue na AJAEJLG, carta do e=le:vidade' 

no ramo em Barra do Garças, ornecida pela Prefeitura luneeieal 

fls. 1,H ); o Pagamento do 2 tanques, no valor dc Cr02.102.:10,00 (-

dois milhOes, cento e dois mil, cuatroccntos e dez c-uzei2:Js), não 

a servi 
IMMO 

~"r"'"?"*.!7:9:7N`trrm:-'r:., "'"."-'1174.4ç •••,-..wourr 	 IN • • rf 	 rf,¡,, 1,-..rm•Tr• 



amparo legal a utilização de recursos i:2:prd7;rics e nEo pra 

projeto, para aquisição dos taã:oues. "Z.o ficou 

amo de dolo ou n- 	or. relaçao aos gastos do 

arroz 

1s.11 
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P55480) tn1l34-4- 

,9,27 f1.10  

(Portaria nQ 1172/Z/82), os sO-viços j  haviam sido c.oclu 

sar das declartiçOeá da agente setorial, responsvel pelo r. 
1 
; to do materig, contradizer ao duas primeiras declaraç'3u; 

-À0:30 NO PROJETO /AVANTE 
• 

No que diz respeito ci.os recursos do Projeto 

safra 81/82, poderlamos caractprizar como "ROLLEC", a utili. 

autorizada ou não prevista no Projeto, da iinportncia de Cr' 

',cs l apc-

Jebimen- 

te/Boror2 

não 

2.102.410,00 para. confecção'd 

1.344.060,00 para indenização 

à CCOPERCANA e não devolvidos 

gerados com manutenção e rapa 

de recursos preristos e exist  

tanoues para combustvel; 

de 14.148 sacos to=dos 2o1' =restimo 

pelas lideranças ináigens, Lstos exa 

os de viaturas e utilização -:_tecivada 
. 	. 

ntes para cue ' 

foras rc=ncjados r.ara a com7;'- de 132.0: litros uc 	_Lel no 

valor total de Cr Z8.04.030,00 e. que, 	 d 	crono 

Grama dc.cxocuqão no final do c....crcicio de 1981, 	 cn 

tanto que a indenização paga ^oi inevit:Ivel e tvc 	 - - 	C11721.- 

prir um coLipromissu =sal ass.L=ido, pessoalmente, 

danoial  em nome da =AI, e cue a aquisição do c'eustAel, 

de antecipada, seria neceSsjrCia ate a conclusão 	sara 

caracterizado o quadro administrativo o.,-Je ariresc-...tava a AJ. 

tando sem 

vistos no 

do nenhum 

rem ficou 
_ - 

era a 7.:rouucao 
• . 	. 

insumo C:L22,CO par_ 

JABAG pois a al,ividade fim dc Projeto, cv_e 
I 

quase foi cerceada mela nao Eouisição do 

lavoura, que no caso á a semente. 

-D0CI:=1120 "F"."),TO" PÃ7A UTILIZAÇXO CC2.:0 

	

Ficou cw.:-.ovada a existncia da rota riscai de E 	n 

. 024, emitida em 05/12/30, pela firma A AG=JULTWG, 

FRAI;CISCO ASSIS SILVA - Admiistrador do Parcue indicena 

'valor de DU97.750,00 (duzcnos e noventa c sete 	set: 

cincoenta cruzeiros). 	f.9 

.Zod. 126 - 2101.297 

           

       

• , 1 ta, 
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esf:4-0,4  ?.214344 	I 
2/y •1 , 1 1/1 

fls.11 

Tal documento não tem valor coo coprovanto de L. ,:;pcsas fei ( 
1 
/tas por consumidor, uma vez . que Se destina a rui2t=r 	 de 

mercadoriae cm estabelecimentos comerciz, 

ité l  de produtor rural. 

' e . 	A nota fiscal em quesão encontra-se anc::;_da 	ação de  

.contas do suprimento de fund. osjn2 055/PI/6O, 	nc=3 	Titu-/ 

fcr, e ao r.es 1...ar e compOe parte la prestaç 	de contas cio 	1':..::. ã 

ide dezembro de 1980. 

-- -AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DD 192.000 LI2LC7, 

A aquisição do restante do Cie° diesel para o Tr. 	de u- 

ma sci vez, teve como objeto aproveitar os preços 

pois havia noticias de um prc5::imo , a=ento, que caso OCC=i::e -.:1E0 mor 

mitiria a cluisiçao de todo 61J:o previsto. 

Seguh,lo declaraç3es calo chefe da Lj,"-:.1G, 	 auto- 

rizada verbalmente pelo ex-Prcidente da FUNAI, Ce. 

BRE DA VE/GA, conforme fls. /6 	

NO:: 

ApOs adquirido,o 61e0 foi distribuido cn v&ios 

conforme documento de .Us.f(0, .re.tnndo amas, a c,,21-roz ndo . Aju 

dância, 15.810 (cuinze nu, oitocentos e dez) litros cuo 	2ncontram 

depositados na Fazenda Agro-Pecuária Curuá. ra cl-ata de 1, )/22 acue- 

la firma assumiu um compromis4 com a '7,:"NAT, cuja cic.c:=t2a-se 

às fls. 57" 	de entregar o restante do Oleo dentro do --'17,0 de 	18 

dias. 

Não há e não houve idicio de má fel  por parto d 	er-fidores 

da Ajudância Autônoma de Barra do Garças na citalla 

2.3-AWINISTRAÇÃO DA CASA DO .:UDIO 	 ,\\ 

-DESIGNAgu DE JOSÉ UBAIDI:0 VEIGA PARA CHEFIAR A (Nr. TDIO " 
\\\ 

O PI RIO DAS WORTES 

Ubaldino veio transferido da 40 DR - Curitiba, 	a AJ2-,..,'"'"WI,r 

. 	k 
na gestão do Rodolfo. Não é um protegido seu, mas sim um colega 	de 

trabalho como tantos outros do qunAro da FUNAI. Ubaldino veio transf_,  

rido como motorista, sci*assuMindo a Casa do Indio posteric..J.c.,,,te, por 

fls.12 
Mod. 128 - 210x297 
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por determinação .da chefia e falta de pessoal .Llai2 	 2o:Jteri 

.ormentc, decorrido quase um anoH em 29/09/31, Ubaldino foi ! 

para responder pela chefia do 	Rio das ::.ortes, or pern• , devido' 

o servidor Antonio Vicente, Chee daquele .posto, 	 j 
	eaça- 

do de morte e com graves probleMas de saildc. Encotra-se 	21 ' 

ate o.momento, conseguindo se entrosar bem com a comunidw:le, 

- ), 
-00MTRA E R220= DE CASA P9'I UBALD=C USADO =DAS D.'. - 

A compra dos direitos 3.e uma casa no Conjunto Habi,:.:..ional do 

MI, nesta cidade, por Ubaldino seGun:lo seu de:pot:lento a• - .22_;. 

e deroimento do chefe da AJADAG às fls. 	foi foita 
	

de 

111 	um vel.culo Irarmanghia TC no valor de Cr120.003,00 (cento e• -_te mil 
() 
	

cruzoiros)cais prestaçOqs atr4adas, as clue. -s 	ou com C. 
2 

(cem mil cruzeiros) que trouxe de Curitiba. 

Quanto a refcl-ma da casa, conl'or=c depoimento 'do
.  

,2rio , 

fls. )14  e -da odontjloga da 1-0 S 	'1 Piy 	sendo -23ita par- . • 
y 	.L s. 	, erJa . 

celadamente, com co=ra de material financiado na firr,la 	C011 - 

forme fls. if,  e em outras firmas, sendo cue o mesmo, vari_:, vezes 7 ' 	• 

pediu dinheiro emprestado para tal empreitada. 

Após ouvirmos v•rios servidores audtrabalham e tr..:1;alharam,  

) 	na Casa do Indio, na gestão de Jose Ubaldino, conforme derei=ntos de 

• fls . /i/r/  isii, /6/, ,f83/  /P/, 	 , somente o chefe da EVS (21:. /3'),., \,' 

41  ouviu qualquer comentjsio sobr alguma irregularidade pratia  

ele, sem confirmação, e o Auxiliar Administrativo Roberto"...,. :ochi ' \` 

que informou, às fle.irr, ter aquele administrador, em eT,oc. ::assada, 

preer2hido um recibo no valor de W3.000,00 quando a des:)es, era de .. 
Cr$500,00. Segundo o declarante, o executor de um serviço na .,asa  

Indio tambám fez serTiço na coa de Ubaldino e, a diferença .:_ 

seria para pagar o referido serviço. Não soube Roberto 	o bene 

ficiado, nem a época da execução dos serviços, conforme co,.1:ta as fls.(7/, 

.2ÁPy , ficando sem comprovação a-dernincia.  
C) 

-.DESVIO DE VW.BA  E GASTOS =GERADOS rA.CASA DC EMIC 

continua às -. 
Mod. 126. 210i297 



ousa em dois depoimentos (fl .  

nezando que tivesse tr-tale.  

Mod. 126 - 210x297 

. ,7r1""tirr."•=m- 

• • 

lores" estava prosent a 	rsa, c po 
- 

\\Á 
=anir.,ulndo-a 1;ara cit r na de -" versa, 

*kora. 01, MI* 	 .L a4& ala • 

ess.t-22.03 44- 
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Quanto a "3A2:GRIA" ocorrida na Casa do Indio, ha ,L;o de U 

baldino, juntamos: quadro demo strativo de desposas da 	relati- 

vo ao periode nov/J:0 a dcz/811  is, 	quadro resumo de 

trânsito na Casa do índio pc Iode de nov/30 a jan/82, fl. 6/ ; re 

lação de suprimentos de fundos concedidos para servidores C.:. \';asa do 

Indio, durante a gestão Jose 1T aldino e Antonio Vicente. U.crvando - 

-se e analisando-se esta docum ntação, não se evidencia incios de 

gastos exagerados na administr ção passada da CCA/AJABAG, c=rendo 

sim, despesa condizente com o 1umero de índios em transite, u=r_ inlmero 

muito elevado, pois os Xavante cada vez mais afluem ,a Ba2:a do Gar-

ças sem notiva:justificados. 

No quadro dezonstrati 

Gest3es, verifica-se que o jas 

e CJZ12.433,40, em elocas dict tas. 

-GRAVAÇX.0 DE lIZINIXO ITA AJI 1G , (..\¡:5AITDC 

C.A.D0 AzimuSTRAÇXO 

Ouvido o servidor Cic 

. - DGO, ainda em Brasilia, o nes= - declarou verbalmente 
	icitou a 

servidora Cleusa - chefe do SS inforllaçOes sobre a exista:_cia de al 

guem em Barra do Garças que gr vasse fitas 'com musicas div:Eas,de di 

versos cantores, pois não gost va de comprar fitas grava..lac ..1c um 

;, ine.os em 

o de desPeza Ca Casa do Ini 

o médje cl'-j_2'_rio Oscila entre ....12.095,39 

C:: I C .T.C. 1- 	• CRITI 

ro nessias - chefe Ca Eui:;c ::c5vel. do 

1 
cantor. 

Ouvida .a servidora C 

• a mesma confirmou tal versão, 

gravadas em reunao na AJADAG 

brau-se que seu companheiro 

deria ter usado a referida col 

rnncia (fia. in" 	Constat 

mento de Cleusa e Piores, sai 

Pelos depoimentos de 

e Cleusa Carmo da Silva Olive 

quele servidor, declarado em 

Entretanto, no segundo 	 lera 

-se que mais uma vez, ratos u, conheci- 

transcrito na refertda 

Antonio Vicente, Rosiolr,'no 	,tini Jr. 

-a (fls./41(f/  /65/1 /M, não co:. 	to::: a- 

a reunião na A.J.ADAG, fosse a azluinis - 

continua 

• 



na CCA/AC:,..2.:...1-, por 

AJADAG, c'flefe da rrs 

fss Á" ta 2,25134-+ 

MINISTERIO DO INTERIOR 
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a administração de :dolpho uma MEF.DA" O que tal 
	, 

gravado em fita. Vicente afirma 

criticas a administração local, 

ião". 

O relatOrio feito por Antonio Vicc:Itc quz.1:10 
ido (i)- 

/AJAEAG e que teria desaparecidO, não 	oriuica2 

OCA/ 

CaO,-2,: 	e 

eú su2;.s.  

ainda mai.; co,1 paLlvnIs 

numera as dificuldades para recebimento da carga 

Não foi instaurada nenhuma sindicancia 

não ter ocorrido nenhum problema de monta ,- conforme atesta= 

de declaraçOes de servidores daSuela casa. 

DE 	 CAW. 

E= toda Ult:.ade Execut  iva RegionJ.à. da 2==, . _e 

I  

2.:n. :=2.c do- 

co de medic'amentos 	o':,Á;res =at
icriais j fcitu p9l3 

, 
Gerais (a1;:iwzarido,, sob a

, 
 s-áprvisS.o c normati:-:ao, 

caso, do chefe da EVS (mádico) 

conforme deciaraçOes do chefe da 

SSG 	 /3S/4  Y3  ). 

Lqui na AJAEAG, o medicamento elie,:intra-se estoca 

nado em local prOprio, som acesso de essoas n.o 	 total - 

mente sob controle. Na OCA eziste somente o :edicnmento ',3ar:_ uso roti 

neiro. A Equipe Volante de Salae não j lotada na Casa do 	r,erma\, \ 

nece lá somente no -2;erlodo entre as viagens, como nas outras UERs de 

acordo com Regimento Interno das EVS. 
	 -á;  

Uma coincidencia ocorre nesta parte da denlincia, a cressão 

"A DIFERENÇA ENTRE UL: MELHORAL E UM XAROPE" usada na carta c:-.rAcia 1  

••••• 

consta no termo de reinquirição da servidora 

tambjm por ela. 

2.4-COF,TROLE PELO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS DE L7=03, 

PLMENTOS E VIATURAS 

Como no Item anterior, normal que 

materiais seja atribuição do ASSG, sob a supervisão 

nng2  Agrônomo, chefe da Equipe Volante de Satae, digo, Agritura 

Mod. 128. 210)&297 
	 continua à2 -212.15. 

Cleusa (fls. 	)  \ 

V' 

o controlo 	lesses(ft 
\I' 

e norma:-.;ão do 



•—t 	•—T • T ,  

pelo funcionário que recebeu-a, cenforme dec1araç3es d 

chefe do SSG - servidora Cleusa. 

2.6 - PARENTESCO DO CHEFE DA AJA3AG CGL 

RIA DE FLTILZA GOULART PADILHA 

Não há.  nenhum parentesco do chefe da.AJABAG 	 ' 

que trabalham ,em sua área, conforme nossa constatação e zle_TiraçOes ' 

dele às fls. /6Y, bem como as do servidor RAI=DO LLA 

Mod. 126 - 210x207 continua Is ls.16. 

a vencido 

re-Jebimen . - 

,storiada) 

es 4O, t.45/344 

t t FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - FUNAI 

conlorme orientação da Administração Central, não procedea.t a dentin- 

eia sobre esse fato. 

2.5 - C01212/. DE ADUBO, SACARIA E ELAD=AÇIO DE NOTAS D2 E 2:0 

Toda compra 6 feita atraves do Setor dc Serviços erais-SEG, 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

por ser norma da FUNAI e consequentemente da AJADAG, cont7e 

nos termos de declaraçOes do chefe da AJA2AG, chefe (16 

do SSG (fis.1Y412?). 

A Nota de Empenho n2  1445/81, e:.litida para inden 

caria à COOPERCANI, no v lor de W1.344.060,00, foi 

pelo servidor Edir.:on nartins Rodrisues, confor= 

lí: 
de Empenho 6 emitida no setor de orjem, 

1 1 
borador, passando ap6s pelo Setor Financeiro para a -.:.:-. -__ 

i 
do e contabilização, onde recel:e assinatura doc..::.:. 

consta 

c chefe 

ao de s•  

no SEG, 

2oda Nota 
Zo^ 

s'›1- 

_lo setor 

e apcis, vai ao ordenador de despesa para à assin=a 	autori 

' zativa, não sendo portanto, elaborada por uma un:0:. 

A *compra de adubo feita à CCOPER3ANA, se:.. 	 2ci jus 

tificada mor ser aluela entidade supervisionada ,3elo 	 da A- 

gricultura e não visar lucros e.:= transaSes corl3rciais co 

dos, tratamento este dispensado à FUNAI, 	operação cotal foi do 

total conhecimento do SSG, conforme carta da CoO-Jerativa, 	23/07/81, 

lie 	

confirmando preço do adubo e encsminhaia ao eee- c-,  

. 
qualidade do adubo, a Cooperativa remeteu carta a ÁJÀ1.7EAG, 

declarando que o =MO estava em perfeito estado e não es:: 

conforme constante da denunciante (fls. 65 	). quanto 

to da mercadoria, a nota fiscal correspondente 6 ate.,tac:a 

	rn-swyr...T.-rry ".? 	 ••••••:•9..?"./79,11r—rr 

••••111 

associa 

em 23/11/r31.Zuanto,
\
a\ 

25/02/82, 



Ao 
111 	1.4 

i‘u 	,••• • a fls. 	ue ricent 

na rires de Melo-Aux. de 2n.fcrLa1 em, pelas portariLLs de n: 

GSVP de 

do e:Itao 

Rodolpho 

16/05/80, n fls.39tv 	foro.:.:transfer-idos por e• . _icitacao• ' 

Diretor de DGC, Cel.G dinho, 	co:ct- naLe0.1 -_:6es de 

'às fls. 15142  . 

Lucia Magaly Ramos Se,deski-Pro2essora de 15 grau, I.ejJaia no 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACION L DO INDIO - FUNAI 

informando apenas que 6 amigo d 

coincidindo inclusive os nomes.  

farália Ga espoc;:•!, 	.:oju 	, não 

Quanto a deJ,issao da mlher do servidor Lima, L:ar. 

ma Goulart padiiha,.ccnfo= de laraçOes dele, do chefe :1, 

Ubaldino, da atendente Benedita Rosn.ia Locrato e e6 4 a d::. 

çao de Serviço n2 223/P, de 10/03/81, deveu-se a probl=c 

tivos e tjcnicos e no aos moti os citados na denlincia (fl 

) • 

2.7 - VLDÀ DE SERVIDORES DO 

GA A OUTROS FUNCIONÃRIOS 

Na getão de Rodolrho, 

servidores José Ubaldino Veiga- 

confon.le copias de portar ns deles a.".Z •-• 
• 

• 2 
:1s. Pa de Ubald -26 às fls. in . 

'O Chefe do PI,-Antoni Vicente o sua co:-.1ram:e:':. :ele- 

WDE 2=ALHOU RODCW:0 • .:,CD2ECAR- 

somente viera::. da 4: 131-O,..ba, os 

'otorista e Niculr.0 

Sg 	e dec:..I3es de 

CTPCJPI Guarita, da 13t DR/RS 

pho às fls.0 1  foi designada 

ajabag, melo então chefe da Di 

na•gestão anterior à de Rodolp  

	

como consta das cleciara3e,. 	Rodole 

inicialmente para :restar 

isão de Ensino - Jaime de:.-.L.es, ainda • 1, 

,o, tendo ,sua situacao 	- 	em ,) 

15/01/61 pela Portaria 031/P, •uando a pedido da 135 DR, ft_. colocada 

-à disposição da Ajudância, ve documento de fio. 4', 	 \N 

Com o cancelamento d curso de nonitores'bilinuae;; ::avantes, 
\'; 

Lucia Magaly ficou.deslocada não aceitando bem a subordin:_:o ao su , 

pervisor de ensino da AJABAG não procurououtras atividade:: para de- 

sempenhar. Às vezes 6 ocupada por determinação su:)erior 	 fim 

çOes para não ficar parada. A hamos que deva retornar à 13: 	o mais 

'depressa posslvel, conforme s ra detalhado nas nossas surre:ces. Este _ •_ 
é um item em que a denUncia6 verdadeira. 

contin 	fls. 

".""n,  7")..r.r!".."' -7- , 1.111111r..! 	 re.1.1T7r, •••r•rlyl."1^,̀-- 

. 	• 	, 

.1 I 	I • 
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e55,4&o7  piu8/34-4-
/ Lf1 -1",.17 

(' 

A sobrecarga de servidores, 

qUO para outros, deve-se pricira;:cnte ao setor 	C.3) 

la informação do Setor de Pessoal, dataj.a de 05/...2/2 1  
• 

nota-se que todos os setores, qUando tc corviços 

do 

;;;..1.02. Po 

. 
O 

fazem. com  toda equipe, exceção ao SSG, onde a servi(.3.or.:. 	traba- 

lha constantemente fora do horário de exodionte, confir.=. o docinsa 

çOes do servid -r Raimundo Lima s fls. 	cobre COLIC 	.; 	corlpa 

nheiro dela, Antonio Cardoso Flores. 

2.8 - CO:PRA DE BOUTIQUE PELA ESPOSA no C=E DA AJA2AG 

Trata-se de una pequena loja do reunas a en2eites 
1 
pocuena sala, 	rU2. pr 	Sede em predio al',,,7ado, ocupando uza 	

, 
e cc?.iforze de....:1= 	 17;ho „  -, 

	

n c-2 

	

-- do (rGão. Ten 	.ercaçioria 

11) 	fls./0e 	ia do recistro da -r-irra-_ 
,) fl s., ,i 	, _tJfic .',c:u o::::.. 	.• :itl'aC,o tos de c:.:nrjstizos 1--anerios àc 

no valor de C.300.000,00 (trezentos r.1:1.2. cruzei=) 	 atra 

vjs de recUrsos cw:seguidos por a= 	::a reçsti:...o. 	c; ií nenhum 	:cio C1.12 

foi montada a partir de licomiscOes” rocobidas. 

O funcionj.rio da AJADAG que fez alguns oervioos 

foi o artífice Sebastião, como consta e• fls. 11,3-, 	 r_c.o ha 

via expediente, recebendo de Rodoroho pacazento melo 	 =eou- 

tados, pois pediu trabalho devido a situação difícil cue 	 na 

época. 

2.9 - FALTA DE CAPACIDADE E RESPWSADILIDADE rA DIREÇXO DL :..JA1AG 

O atual chefe da AJABAG, era chefe do SETAD da 40 	e Dele- 

gado Substituto, quando foi convidado pelo Col.Godinho, 	Diretor 	4 

do DGO, para res:ponder pela chefia da Ajudância. Caco so s.:Lecc bem , 

num determinado período de tempo, seria designado chefe, 	e ài 

realnente. 

Durante sua passagem pela 4a DR, podemos afiança: 	QM ne-, -

nhuma oportunidade, houve modificação no trabalho da Deleob., para , 

pior. 

Mod. 126 - 210x297 

Sua gestão na ÁJABAqvtranscorreu bem, aprozi.7.adatc durant 

fls.I 
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um ano, ou soja ate o início da e:ecuçao do 1-oju„oirak, c-. 	A 

partir desta época, foram towadas decisões impensadas .que ot, Jromete- 

  

ram sua administração, catre as q4 ais  enizloros: 

-revisocs 	rais em viaturas, muitas del::s com mod:.....icações' 

em sua estrutura oricinalr  subctituiçoes de peça: -_-ecuPerá- 

o do representante aUtor:ado, 	o 

os custos de manutenção das vin.turas, 

h 
• 

• 

vois por novas, a conse 

Oue onerou enormemente 

sem que a Ajudância di 

tal, forçando o admini 

projetJ agriccla Xavan 

distorção parcial, ai 

rioreS a. C.33.000.000,0 

-aqt.idição de 192.000 1 

a=azená-lo. Os tanque 

-não acolhimento de suc.; 3tOes 

ara 

de tée-_-,ices e auzilies, nas 

pusesse de recursos suficientes 

trador a recorrer aos recur.:os do .. 

e/Bororo. 2ste procediLlente provocou 

do comprometimento de des..:.:cas supe 

sem disponibilidade =à 

ros de éleo diyosel 

ainda não-estav 	cenfec2... 

, areas de sua competenc 

2.10- CCNSIDERAÇOES GERAIS 

Ao longo do nosso traba 

infolmações de dentro da AJABAG 

os autores da carta denúncia. 

Quase todos os fatos ci 

e desonestes, são inverldicos. H 

certa gravidade, mas não ocasion 

de servidores e do chefe da AJABW. 

Arenas confirma-se,_co • falta grave, a co.retida 

dor FRANCISCO ASSIS SILVA-Admin strador do PZZIIT, que obtev:. 

tigpalde entrada, n2 024, datada de 05/12/80 dr, 2-  

Ltda., n.o valor de C:5297.750,00 sem ter realizado 

fato este que aiem de citado n denúncia, foi tambéLI _ _ - 	_ -- 
carta enviada à Comissão, pelo 

a 	- ---e-n \\,' 

.. 	• 

Constatou-se também qu 

FUNAI, teve como objetivo e::clu 

Mod. 126 - 21O297 
continu 

ho constatamos aue houve v=ento de 

voluntária ou involun-jári::_..:,ara 

ados como procedimentos i=1ares' 

uve e há, erros administrat::_vos de 

dos com má-f,de responsal:lidade 

.0 servi-

u= nota 

- J.irma A L:._LTCRA 

• \\ 

nova \\ 

r.Walter neves Coutinho. 

"o documento enviado à :roz.ncia da 

ivo, alijar. cia chefia da 	o .. (/') 

194" ,.r...,7..---,..•:-.!--r 	,,, -- 1 •--- • 
..f • 
,4, 

.:::::::',. / 

• '11 - 
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o servidor Rodolpho Valentini Junior, nubstituindo-o por 	Cou-

tinho, pretendente ao cargo como ficou claro, 1102 depoimentos tonados. 

/estes também. ficou evidente, que o comportamento daquele cidadão no 

O habilita ao exercício de qualquer cargo- pblico. 

3 - PROVIANCIAS A SEREM TOMADAS  

a)- advertir o servidor Rodolpho valentini Junior, Cnefe da' 

Ajuda:nela, por decis3es precipitauas referent..s à execu- 

ção do Projeto Xavante/Bororo, que puseram em risco o suce 	uo em-,  

preendimento; 

b)- afastamento da chSi fia da AJABAG,- após a collu:* do Pro- 

jeto, do servidor Rodolpho Valentini Jr., renanejando-u 	outra á- 

ripa Onde n7:o atuasse indepundentemente. COIO nadr.z 	z_121:• 12 contra' , 

ele, no que diz repito a corrupção, deso_estid-de e ca: 	atos de 

- má-fé, sendo apuraco erros auministrativos, jue O 	 .:.;tornos' 

à execução do Projeto, o seu enorme des„aste pulít,cu 	a e ter ' 

Possibilitado a terceiros, livre acesso aos pruuLas o 	sua ' 
71 

• remoção no momento, prejudicaria o próprio ürio; 

c)- O chefe do 'Setor Administrativo, serviaur cal—. Antonio 

de Morais, necessita fazer urna reciclagem eis nossa Jtd(:., 	v um perío 

do de 15 dias, aproximadamente, que o habilitará, caso a,1vado, a 

O continuar na chefia do. Setor; a Funai arcará com as depe: 	de passa,N  

Sem, ficando a estadia por conta do servidor. Sua maior 	tem 

do a indecisão sobre quest3es de sua esfera de coíâpetcnci, uando .1. ' 

chamado a- decidir; 

d)- remeter à Procuradoria Jurídica, a 	;11tr,_ a .n2 0000241 

fno valor de CR Z 297.750,00 cópia às lis ?? , que secunde • denlincia' 

foi graciosamente fornecida ao Administrador do IqYJi, pal.• que possa 

oferecer parecer tócnico quanto à ilegalidade da referida ,ota, além' 

de opinar quanto as sanções que devam ser impost 

e)- dispensar da função de ASSG, a serv. Cleusa 	la Silva' 

contiuua ;.J.E; 
Ninei. 126 - 210x297 
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Oliveira, devido as falhas constatadas em seu trall...1:o e nc 

algunas delas graves, be= co-no a Certeza que tenha pass:de 

indiretamente informaçOes a terceiros (autores da carta;, 

nadá) no corpo da Sindicância; 

Setor, 

re lu • ou 

f)-demitir o servidor'..5dilton L:artins Rodrigues-.u::liar Ad-

ministrativo, lotado no SSG, Dor não ter der.onstraz.:o raspo:. 
- no exarcicio de suas funçoes desde a algum tempo, sendo 

çOes sofridas por ele fora= r.lerecidas. Por iultiiao, ce::.eteu 

- 

seguin- 

tes faltas graves, constatadas Dor nOs: levou para sua CaS, j..o entrar 

de férias, os livros de protocolo da Casa ao Indio, so 

—20 Agen 

.aias co 

:Jon re-

.. clube, 

Ivan Iurtado cij- 	••••• • g • • 

=21  mediante admoestação; nos dias de carnaval juntamonte co. c 

Jová Ribeiro Lima,  entrara= eu m clube da cidade 

o tos da Policia lreden:-1, sendo-Lhes apreendidas as cartois 

mo identificação; posterioronte, no di 	inte, 

ceber ordens do Delegado do D.'ã local ,-.ara novamel,te c. 

reincidindo na mesma falta; 

g)-demissão dos servidores 

ar Administrativo e Jcvá Rieero - Lima-Auziliar de 2--1-v?c, 

dos no Setor de Serviços Gerais, por 'alta de res=sabilid: 

cicio de suas funçOc - , no rendendo o es-2erado, 

te.  eem motivo justificado, ocupando apenas o lugar de 

de render melhor; 

h)-retorna imediato à 138 DR, da servidora Lucia::: 

nos Sendeski, colocada à disposição da AJA:AG pelr. Iortaria 

15/01/'81, por não haver necessidade de seus serviços nesta - 

i)-dispennar o servidor Eugenio :.".ario Possa:.:ai da 

Agente Setorial de Pessoal e designá-lo para a função de 

rial de Serviços Gerais, onde há necessidade de una c.nefia 

te. O servidor deverá fazer um estágio de 10 dias, n.7. Divt 

Viços Gerais, para melhorar seus conhecimentos sobre o trab 

irá executar; 

j)-seja ouvida á Procuradoria Juridica -para 

continua 
Mod. 120 - 210.297 
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c)-advertennia ao servidor Valte:.  

missão Per=ente de Licitação para um 

CO — 

julc7a 

de 

1:10 são 

mento das licitações, conforme oOpia 

d)-advertencia ao Servidor Carlos Anton0 • 

Setor Administrativo para que coordene melor os 20-:J3res 

subordinvios; 	"Vg)  

e)-advertencia ao servidor Luis Carlos :-.".atos "liodri_:ec-chefe 

da EVA, para qu-

tando distorções 

melhore os mecanismos de controle dos 	 evi- 

na sua execução e um acor.panhamento oici.  ' 

continua 	fls.22. Mod. 126. :10%297 

se acusam mútuamentil como autoreS da carta denúncia, 	 assim, 

o nome desta Fundação e de seus servidoreà. 

4 - PROVID.IrCIAS =DAS  - 

a)-Recomendação à chefia da AJA:AG, para 12 r.ielknr 

quanto à manutenção de viaturas, no revendedor autc2zado J cidade 1  

procurando diminuir os custos de manutenção, confor-..le 

fls. 	; 

b)-advertõncia ao servidor José Ubaldino 

tualLente respondendo pela chefia do ""1 	d,s 

do Chefiou a Casado índio, preenchido rocios 
n, r  

natura do:: beneficiados, .col..1wme 	 • o ' • 

• 
as 

f)-reposição da importância de Cr32.055,00 (trint..;. 	dois... 

mil e cincoenta e cinco cruzeiros) pago a maior à fir2a.Tao, na a- 

quisição da bomba d'água Rocheffer, proporcional=te 

servidoren envolvidos: Rodolphq Valentini 

los Antonio de Marais-chefe do , SETAD. Valter Gunesuon-"2-re.-, 

CPL, Leila Liaria Camargo dos Reis-L:embro da cri e ::J.:;vi=a 

de Souza-membro da CP1. 	2f0 
5 - coNciusn 

Finalizando o trabalho desenvolvido por esta Comi. 

, 	. 
o dos 

gosta 

r , . 

riamos de salientar que a Ajudancia AutOnoMa de Barra do Gz.,.:• -,•c-s I desde\. 

liel••,~,11•111••••!;••••••••!..,-(11, rr:.••••Tr --.••••••• 

possIvel, baseada non documentos existentes, um p-.2occdi 

contra os senhores WALTER NEVES COUTI=0 c A=IC 

P55.419) 	2..3)/34.4. 
r) ,') 
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desde sua instalação não foi dotad de uma estrutura que 	fren 

te às atribuiçOes que' lhe são conf adas, cumprindo uuas 	 com 

tremendo. esforço. 

Bnquzinto esta situação p anccer,-haverá sempre cr.: 3 -3ropi 

cio a tipos de denúncias como estas. Visando um melhor decw 	e 

atuaçãv da AJABAG, encaminharemos paralelamente à sindicar.c1 , -;ropo—

sição ue venha a melhorar a atuaçao da FUNAI. na  jrea.. 

Barra do Garças,, 13 de março de 1982 

,) 
1 

	

	
/ 

f
• 

WALDO 3A S:LVEIRA BITZ:CCURT 
• membro 

/(; - 1 	,1 

./  
,•• 	 , 
• • ••• 	:2(r.il.).1...) 

1/4 	 . 

  

1 /4, • 

",..R OS ALVES 7•••,  X-7 V 
resi ente. 
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MEMO N9 0;2.9 /SA 	 Brasília,(J. de março de lq82 

DD: 	Sr. Superintendente Administrativo 

AO: 	Sr. Auditor Chefe 

ASSUNTO: Encaminhamento (Faz) 

Senhor Auditor Chefe, 

EncalMinho o quadro anexo, atrav- 

da_Ajudar.IÇÀQ,Awa de 

projeto 81/82, 	ein.  a prinfia 

do qual 

do Gar 

tnriza 

verifica-se.  que o  

ças movimentou recursos exra-

ção desta Sede. 

Desta forma, solicito anSli.se  e missão de 

parecer sobre o assunto, tendo errt vista as Normas: nerais ç1 	Adminis 

tração Financeira, Contabilidade e Auditoria, ora em vigor ;lesta Fun. 

dação. 

Informo ainda, que encontra-se naquela A 

judãncia uma Comissão de Sindicância. 

Atenciosamente, 

1"(14L 	 t'-vi C- 

7 

OCTAVIO FERREIRA LIMA 

Sup. Admin. - 



1 
1 

.; 
sy 

TOTAL L 	11.310.596 56 it  

r=o 
QIIADFO CCEPARATIWIE I•ECURSW 

an Cr$ 1,00 
PIOJETO 81/82 

DISCRIMLNIÇÃO 

FEC. PREVISTO 
/81 

Ri.r.. LEBERAIUS 
/81 (1) - 

PEALIZPD3 
• /81 	(2) 

. À LIBERAR 

• 
/82 

. DIFEEStiçA 
(1)+(2) 

- serr2nte de arroz 
- adlipo 	• 
- fungicida. 
- inseticida 
- Oleo diesel 
- Cleo 1Wrificante e graxa 
- filtro 
- sacaria 
- consertos e reparos (m-ág. e veículos) 
- fretes cè óleo e adubo 
- eventuais 
- reserva te.criica 

8.627.500 
14.947.145 

2.008.975 
1.762.475 

13.476.960 
335.240 	' 
108.460 

5.694.150 
4.602.155 
3.093.575 
2.391,724 
1.951.641 

' 8.627.500 
14.947.145 

2.008.975 
1.762.475 

11.449.785 
304.600 
91.476 

- 	• 
3.451.618 
2 .952 .4z55 
2 .391 .724 

- 

• 

2.949.250 /  . 
14 .947.317 V 

110.687,5 1  
- 

13.393..200 
465.096 
83.636,2 

- 
. 	3.494.487,35 

494.295 
- 

- = 

55 1-13-1 	L1Ltl,ri.> I 

- 
- 
- 
- 

2.027.172 
30.6-.3 
16.984 

1.150.537 
141..120 

- 
1.951.641 

.5.694.150  

. 

5.678.250 
(-)172 	. 

1.898.287,5 
1.762.475 

(-)1.943.412 
(-)1E0.496 

7.839,8 

Ç-1 	42.8,69,35 
2.458.160 
2.391.724 

- 

ip.2 	,..,14,t ) 	")... 

TOTAL 59.000.000 y 47.957.756 / 37.282.029,05 11.012.244 / 12.049.795,95 

REAL17;1:0/81 EXTP.P-PRITE10,/81 

- pe,-; J....s rj/n1.5q . 	e ve .i: c- :i cs 
- F-nel.n e ca.- aras 
- sac=ia do projeto 80/81 	• 
- carroc2ria e pneus p/carnir-hão e '2r.)yota 
- diversrs 	J...7_-..s e servic.) 
- c:nfec:7,-30 Ci_s tau:luns re...servatCrios 
- rc-sse.-.rcire.nto de despesas c/Indios e 

rissao 
- inC22niZaç.."(..) C-42 bens 

e  

, 

. 

4.975.558,46 
2.011.209,10 
1.314.060 

266.760 
405.434 

2.102.410 

122.647 
82.178 

. 

O e-- 

- 

' 
.. 
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..11NISTERIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO íNDIO - FUNAI 

INFIO~N9 001/AUD/82. 

REF.: MEMO n9 29/SA/82 
Ass.: Aplicação de recursos extra-projetos 

pela.Ajudãncia de Barra da Garça. 

Senhor Auditor Chefe, 

A análise proposta no Memo em referência já foi 

realizada por esta Auditoria, conforme consta do "Relatório de Au-

ditoria n9 14/81". 

2. O "Quadro COmparativo de Recursos" anex:.,lo 	ao 

Memo em referência é proveniente do "Quadro Demonstrativo Hnsoli- 

dado" anexado ao"Relatório de 'Auditoria n9 14/81" e aprel-: 	o- 

misso do.item "Ferramentas2 Agrieolas etc." no valor de cl-$ 	 

50.717,00 e erro de soma nas colunas '!Realizado" de Cr$. 	 

35.937.969,05 para Cr$ 37.282.029,05 e "Diferença" de Cr$ 	 

12.049.794,95. 

3. Ficou caracterizada a realização de dessas 

além e fora do que estava previsto nos projetos, desta forr 	se 

considerarmos os projetos como instrumentos hábeis de crêdito, 	o 

fato infringe o disposto no artigo 73 do Decreto-Lei n9 200/67. 

4. Por outro lado e tendo em vista a 	sindicáncia 

que estã sendo procedida naquela Unidade, conforme Portarias n9s 

1172/E e 1173/E/82, sou de opinião que devem ser aguardados os re-

sultados da Comissão que foi incumbida de apurar irregularidades e 

os motivos que levaram o Chefe dá AJABAG a realizar as despesas ex 

-tra-projetos em questão, para que lhe sejam imputadas , se for 	o 

caso, as penalidades cabíveis. 

5. Na oportunidade, cumpre-me informá-lo quc para-

lelamente ao Memo em referência, a SA expediu para o DG7 o t,:.mo n9 

030/82 de igual teor para opinar sobre o mesmo assunto. 

A consideração superior, 

it) 

*e  

Brnsília, 09 de março de 1982. 
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1. CaracterizaçSo do fato: 

Realizaçno do despesas pelo servidor fora da finaliIale pre 

vista no Plano de AplicaçSo do Projeto, cujo montaa:..! a de 

1 	 1 

PRONUNCIAMENTO FORMAL SOBRE ASSUNTO CONTIDO NO MEMO (n(ISA/8  
,e 

• 

CS 11.310.596,56 (onze mines, trezentos e dez mil, 	(jui 
:1 nhentos e noventa e seis cruzeiros e cinquenta e se-; conta 	1 

vos) que, todavia, depende da conclusa() a ser 	apr,,.ientada 	il _ 	 . 

pela Comisso, ora na AJABAG. 
I 

.. 	 1 
2. Abrangencia na Legislacao: 

I 

PORTARIA 72/N/72 	 1 

Item 1.1.1 : A FUNDAÇU NACIONAL DO INDIO (FUNAI), 1--s,),Iju 
e i ridica de direito privado, vinculada ac ';inis 

I 

1 1  

Item 1.3.4.22: Na aplicaçSo do suprimento, no podem .;cr pa 

gas as despesas: 

I - Que no se ajustem aos itens finuncr:ros do 

411 	 elemento de despesa ou Plano de Àpt,caçSo 

dos correspondentes Projetos/Ativid-,  

acordo com as especificaçJes 0á1 ref:J 

empenho e programaçao. 

DECRETO-LEI NQ 200/67  

Artigo 73 - Nenhuma despesa poder • ser realiLada sem; i 	a 
existencla do cradito que a comporte ou  

• imputada a dotaçao propria, veda 

te qualquer atribuiçao de fornecimento o,  pres 

taça° de serviços cujo custo exceda aos 

tes previamente fixados em lei. 

limi 

OD. 115 

	Paragrafo único - Mediante representaçSo do ,rio co.s Li ail • ,.. 

	

--"'. k -._.•\._ 

	

i 

=-:7"-•,---,7-,-7-= -*I  

11.:. 

• % 	 e trio do 'interior, instituida pela Lei 	5374 
• de 05 de dezembro de 1967, com pairimr.,...) pro 

prio e autonomia Administrativa, e'suje a 	a 

superviso ministerial nos termos do Ar, 3 9  
do Decreto-lei nQ 900, de 29 de setembr., 	de 

1969, adotara, como padrSo, as nórmas 	execu 

çlão orçamentaria, financeira e patrimonal da 

Administraçao Pablica Federal. 
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m 
soraoimpugnados quaisquer atos refer,-ites 	a 

dosposas que incidam na proibiç:io de 	presente 

artigo. 

Artigo 84 	Quando se verificar que determinada c:o': 	nao 
foi prestada, ou que ocorreu desfalqu,,, desvio 

de bons ou outra irregularidade de quy resulte 

prejuízo para a Fazenda Pablica, as autoridades 

administrativaa, sob pena de co-respoabilida- 

de e som embargo dos procedimentos sciplina 

res deverSo tomar imediatas providnc.s 	para 

assegurar o respectivo ressarcimento 

rar a tomada de contas, fazendo-se as 

çOes a respeito ao Tribunal de Contars. 

PORTARIA 65/IGF/1IN.FAZENDA/78  

comunica 

   

Ittà 129 - 0 supripcnto de fundos, ccincedido 

terminado ;credito orçamentrio ou 

poder 5 atender despesa diferelute 

se destina o mesmo crdito, saivo 

que trata o item 70. 

item 70 — Para as despesas mindas e 

pagamento, cuja natureza no se poss:. 

te conhecer, a serem realizadas por 

primento de fundos, .a 'Cota de Empenho 

traída em;  nome do respons5vel suprido 

ta do elemento 3.1.3.0 - Serviços de 
e Encargos, subelemento 3.1.3.2 - Oot 
ços e Encargos. 

!,1 de de 

a que 

.,t.ese de 

pronto 

,reviamen 
C/ff ••• 

.0 de su 

;era ex 

con 

'ecceiros 

J.5 Servi 

3. Concluso: 

Ante a evidencia do fato constante' do tem 1 , 

concluo que apenas deve ser o total confirmado pe. Comisso. 

Da legislaçSo apontada, opino, salvo ;.elhor jui 

zo, pela incidencia da situaçSo naquela prevista ri.; Art. 73, 
§ único do Decreto-lei ns2  200/67. 

MOD. 115 
	 ‘)A 	0\r"-- (23- 

&`r 

Brasília, 05 de março de 
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FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDO - FUNAI 

S, 410, f- 1,3 9 34-4- ' 

REF. HEMOS. 029/SA e 030/SA. 

Senhor Presidente, 

Em atençao ao solicitado por essa Presidjncia 	em 

11.02.32, "Irregularidades na:AJABAC sobre emprego de verba fora do previs 

to", esta SA tem a informar o que segue: 

1. 	Encaminhei em 02.03.82 os Memos n9s 029/SA e 031);:\, a Audi 

tona e DCA, respectivamente, solicitando dr11.: 	parecer 

sobre o assunto. 

2. Em pronunciamento datadO de 05.03.82, o Senhor 1): relor.do  DOA 

diz: 

411 

2.1 - "Caracterização do fato: 

Realização de despesas pelo servidor fora •!a finalida 

de prevista no Plano de Aplicação do Projeto, 	cujo 

montante e de Cr$11.310.596,56(onze milhj).,,trezentos 

e dez mil, quinhentos e noventa e seis cruzeiros 	e 

cinquenta e seis centavos) que, todavia, • 2pende 	da 

conclusão a ser apresentada pela Comisso, ora 	na 

AJABAG". 

2.2 - Concluso: 

Ante a evidencia do fato constante do ite-: 1, concluo 

que apenas deve ser o total confim I nac.o pvld Comisso. 

Da legislação apontada, opino, .alvo melL-r juizo, pe 

la inciancia da situação naquela previsu, no Art.73, 

§ único do Decreto-lei n9 200/67". 

3. Atraves da Informação n9 001/AUD/82, de 09.03.82, o Auditor 

0/)  

Mod. 120 - 210)(297 

j7 
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Senior - Evaldo Augusto da Silva, aprovada Telo Hilhor Au 

ditor Chefe, informa: 

3.1 = "Ficou caracterizada a realizaço de despi..as alem 

e fora do que estava previsto nos projetos, desta' 

forma se considerarmos os projetos como iwarumen 

tos hãbeis de credito, o fato infringe o disposto 

no artigo 73 do Decreto-Lei n9 200/67". 

3.2 - "Por outro lado e tendo em vista a sindicZi- -ia que 

esta'sendo procedida naquela Unidade, conf,= por 

tarias n9s 1172/E e 1173/E/82, sou de opin. 	que 

devem ser aguardados os resultados da Comi. ia que 

foi incu,6ida de apurar iíregularid;,des e 	mOti 

vos que levaram o Chefe da WEAC a r,.a1H, asdes 

pesas extra-projetos em questFlo, para qu: 	se 

jam imputadas, se for o caso, as penalidade.: cabi 

veis". 

Desta forma, Senhor Presidente, face os ,)ronun 

ciamentos da Auditoria e do DGA, sugiro que se aguarde o resultad , 	da 

SindicÃncia, que ora se realiza naquela Ajudncia, para tomada da 	medi 

das pertinentes. 

Brasilia, 11 de março de 1982. 

17dn-171,c,  • kl-ti-L.4-c 

OCTAVIO FERREIRA LIMA 

- Sup. Administ. - 

4011. 125 - 210x297 

• . 't"'"'''!""==';;Vt"'":1 M"Cr?';":".7 117":51";Mr"r".""rr•7""--".7"‘""1".11"1"'""r"7"1","")1".."....  -"" , 
•kr 
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Art. 12. Cumpre à 
propor ao Poder Exe 
lei, a ser encaminhad 
o Estatuto Legal do h 

Art. 13. No prazo 
contar da publicação 
do Interior, ouvida a 1 
Repablica, submeterá 
pública o projeto d•cs 
Nacional do índio. 

Art. 14. Esta Lei 
data de sua publie.aç 
posições em contrário 

Brasília, 5 de deze.. 
Independência e 79.° 
OS" E SILVA - 

Fundação elaborar e 
titia° anteprojeto de 

ao Congresso, sobre 
dio Brasileiro. 

•e 30 (trinta) dias, a 
desta Lei, o Ministro 
roeu ra doria - G e ral da 
ao Presidente da Re-
tatutos da Fundação 

ntrará em vigor na 
o, revogadas as dis- 

bro de 1967; 146.° da 
da República. - A. 
coeso de A. Lima. 

DEC:RETO- I N.° 423, 
DE 21 DE JA. PIRO DE 1969 

Dá nova redaço ao art. 4.° da Lei 
n.° 5.371, de 5 de dezembro de 1967. 

sa Presidente da 11 
atribtriçaes que lhe co 
do Ato institaielenal r. 
de 1968 e tendo em 
tar n.° 38, de 13 de 
ereta: 

Art. 1.0  O art. 4.0, 
I.ei ii.° 5.371, de 5 de 
autoriza a instituiç-
nal do lndio (MI), 
eia'., pas.sain a vigor 
dação: 

pública, no uso das 
fere o § 1.0  do art. 2.° 
5, de 13 de. deeembro 

ta o Ato Complemen-
ezembro de 1968, de- 

e seus parágrafos, da 
ezembro de 1967, que 
da Fundação Nacio-
dá outras providen- 
com a seguinte se- 

"Art. 4.0  A F 
foro na Capital 
Estatutos aprova 
República. 

Parágrafo uni 
vinculada ao Min 
termos do Deeres 

Art. 2.° Este Decre 
na data de sua pu 
disposições em cont•r 

Brasilia, 21 de jan 
Independência e Cl.° 
COSTA E SILVA - 

ndação terá sede e 
deral e se regerá por 

os pelo Presidente da 

. A Fundação ficará 
stério do Interior, nos 
-lei n.° 200/67." 

-lei entriaa em vigor 
cação, revogadas as 

rio. 

•ro de 1969; 148P da. 
da República. - A. 
onso A. Lima. 

O SR. PRESIDENTE ( 

linda a leitura do e xpedient 

IV -- Passa-se ao Pequei 

Tem a palavra o Sr. Jose 

O SR. .10SF: CARLOS 

Sem revisão do orador.) - 

dos, nesses 483 anos a llistó 

origens luso-hispânicas nos 

tru rao processo iatino-amert 

importância. Dai por que. 

República se desloca para o 

quele Pais antigo, nós, que f 

leira, que lutamos. nesses 1 

desenvolvimento e, a0 MeSI 
do Parlamento Latino-Am 

viagem seja .a efetiva aplica 

gudes compromissos. daq 

que todos assumimos dent 

urna verdadeira integraçã 

mos. nesta hora de grandes 

abala as estruturas ccomimi 

xis pátrias, que os dois go 

deste encontro com passos 

um comércio bilateral, ond 

alber Guimarães) - Esta 

Expediente. 

Carlos Teixeira. 

EIXFIR 1 (PMDB - SE. 

r. Presidente, Srs. Deputa-

a tem registrado que nossas 

rmitcm desempenhar, den-

aras, um papel d. eais alta 

uando o Sr. Presidente da 

México, em visita oficial à-

lemos a sido pública brasi-

anos. pela form-ação, pelo 

o tempo, pela consolidação 

ficam), desejamos que essa 

'o daqueles postulados, da-

das obrigações históricas 

o do processo de luta por 

latino-americana. Deseja-

ificuldades. quando a crise 

as sociais e políticas de nos-

'anos, unidos, possam sair 

...Aldus e firmes em busca de 

a troca substitua os, objsti- 

• P55.4tO .341/34+ 
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Art. Il. São exten31 
Património Indígena 
?saída Pública, ouanto 
de bens, rendas e se 
suais, ações especiais 

- custas. 

vos à Fundação e ao 
Da privilegias da Fil-
a impenbarabilidade 
iças, prazos mocas-

e executavas, juros e 

Art. 4.° A Fundação terá sede e foro na 
Capital Federal e se regerá por Estatutos 
aprovados peio Presidente da República.. 

S 1.° A Fundação será administrada por 
um ()ensaiai() Diretor, composto de pessoas 
de ;abada reputação, representantes de os-
gãos públicos ou entidades interessadas e 
escolhidas na forma dos Estatutos. 

• 1 2.°  A Fundação ficará vinculada ao 
Ministério do Interior, ao qual caberá pro-
mover o ato de sua instituição, nos termos 
da Lei. 

Art. 5.° A Fundação, independentemei e 
da supervisão ministerial prevista no e-
creto-lei 11.0  200, de 25 de fevereiro de 1967 
prestará contas da gestão do Património In-
dígena ao Ministério do Interior. 

Parragraffo único. Responderá a Funda-
ção pelos danos que os seus empregados 
wiu.sem ao Património Indígena, cabendo-
lhe ação regressiva contra o empregado 
responsável, nos casos de culpa ou dolo. 

Art. 6.° Instituída a Fundação, ficarão 
automaticamente extintos o Serviço de Pro-
teção aos índios (sei), o Conselho Nacional 

teção aos Indicas 1CNPI) e o Parque dlio 
nal do Xingu (PNX). 

Art. 7.° Os quadros de pessoal dos órgãos 
a que se refere o artigo anterior serão con-
siderados em extinção, a vias:ar-se eredz-
tivamente, de acordo com as noernas fixadas 
em decreto. 	 . 

1 1.° Os eervidorea dos quadros em ex-
tinção passarão a prestar serviços à Funda-
ção, consoante o regime legal que lhes é 
próprio, podendo, entretanto, optar pelo re-
gime da legislação trabalhista, a juízo cla 
Deretoria da Fundação, conferia e normas a 
serem estabelecidas em decreto do Poder 
Executivo. 

2.°  O tempo de serviço prestado à Fun-
daç-ão cri' regime trabalhista, na forma do 
parágrafo anterior, será contado como de 
serviço público para os fins previstos na 
legislação federal. 

1 3°  A Fundação promoverá •o aprovei-
tamento em órgãos federais e, mediante 
convênios, nos Estados e Municipios, dos 
servidores referidos neste artigo, que não 
liarem considerados necessános aos seus ser-
viços, tendo em sista o disposto no art. 99 
do Decreto-lei n.0  200, de 25 de fevereiro 
d 1967. 

, 8.° A Fundação poderá requisitar 
servidarea federais, estaduais e municipais, 
inclusive putarquicos, na forma da leglsia-
çáo em vigor. 

Parágrafo único. Os Servidores requisi-
tados na forma deste artigo poderão optar 
pelo regime trabalhista peculiar à Funda-
ção, durante o período em que permaneçam 
à sua desposição, contando-se o tempo de 
serviço assim prestado para efeito de di-
reitos e vantagens da tunção.púbiica. 

Art. 9.° As dotações orçamentárias con-
signadas ao Serviço de Proteção aos Indios 
(SP1), ao Conselho Nacional de Proteção 
aos lndios (CNP') e ao Parque Nacional do 
Xingu (PNX), no Orçamento da União, se-
rão automaticamente transferidos para a 
Fundação, na data de sua instituição. 

Art. 10. Fica a Fundação autorizada a 
exa:ninar os acordos, convénios. contratos e 
ajustes firmados pelo SPI, CNPI, e PNX, 
podendo ratificá-los modifica-los ou res-
cindi-los sem prejuízo ao direito adquirido 
por terceiros, ao ato jurídico perfeito e à 
coisa julgada, nos termos do art. 150 e ff 3.0  
e 22 da Constituição do Brasil. 

Parágralo único. ... VETADO" 	• 

vos do comercio internacional vigente em nossa época e 

passe a se integrar cada ver mais dentro da realidade lati-

na. Entendemos que este é o caminho para a solução do 

problema que as duas nações estão a enfrentar. Acredita-

mos mesmo que, se forem consolidados os entendimen-

tos que haverão de ser desenvolvidos não só na reunião 

com o Parlamento Latino- Nmericano, mas também com 

Os Ministros da área de Minas e Energia, de Petróleo e 
de Relações Exteriores, o México c o Brasil, efetivameM 

te, darão o exemplo do primeiro passo para concretizar 

esta esperança, que deve ser, evidentemente, fundada na 

tê e no compronüsso com a ordem democrática, com a li-

herdade e com a justiça social, de encontrarmos a so-

lução para os problemas que as nossas duas nações estão 

hoje a enfrentar. 

Tenho certeza de que este encontro em Cancún haverá 

de efetivar esses compromissos que todos nós, de origem 

luso-hispániea. haveremos de legar às novas gerações, 

principalmente com o compromisso da consolidação de 

nossas Pátrias, com os objetivos que fizeram com que os 

nossos descobridores aportassem nestas terras há 433 

anos: criar, num mundo novo, novas esperanças de paz, 

de liberdade e de justiça social para a Humanidade. 

O SR. CAS11.110 MA l.DANER (PMDB - SC. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Depu-

tados. depois de gastarem o que havia e não havia nos 

cofres públicos para consquitarem o Governo do Estado 

de Santa Catarina nas últimas eleições, os administrado-

res do PDS, mal assumiram, resolveram paralisar as 
obras que, embora poucas c de pequena importância, 

bem ou mal venham sendo levadas a cabo por seus ante-

cessores. 
O jor nal O Esrado de 19 do cerrer te informoi. que o 

Governador Esperidião A min elaborou uma lista de 

\ 

I

obras que sofrerão paralisação temporária por faia de 
verbas, prejudicando. em especial, o Hospital São jcsé, 

um dos mais importantes do listado. 

Esta paralisação, Sr. Presidente, demonstra a que nivel 

andam os cofres do Estado, esvaziados pela carril. nha 

eleitoral do PDS, que necessitou, inclusive, de articu-

ação de várias agencias de publicidade, até agora não 

"sagas por seus serviços. 

E há ainda a noticia de que, no dia 23, tercetos nova-

mente cm 'irradia u Sr. Espelidião Amin de pires na 

mlio, em busca do auxílio do Governo federal ou do 

Fundo.  Monetário Nacional, para cobrir o furo deixado 

• por seus correligionários. 

Santa Catarina, como se vê, r arneça mal. 

O SR. FERNANDO GOMES (PMDB - 13.1. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) -- Sr. Presidente, Srs. Depu-

tados, a iniposição constitucional da fidelidade parti-

dária continua suscitando as mais acitioradas discussões. 

Defendido por uns, por outros veementemente camba-
tido, o instituto não está imune à unanimidade critica de 
quantos não aceitam a exclusão dos cargos executivos, 

dentre aqueles - exclusivamente legislativos -- cujos 

ocupantes estão obrigados à obediência partidária. 

O testo da Carta Magna, exige, com efeito, a riihnlis-

são dos Senadores, Deputados Federais, Estaduais e Ve-
readerrs às dl:serieis de partida Silencia. contude. no 
que se refere aos Governadores, Prefeitos e respectivos 
Vices. 

O que se tem observado, na prática, é que alguns polí-

ticos, como candidatos aos Poderes Executivos estaduais 

c municipais, abraçam a sigla oposicicnista tão-somente 

em busca da votação da maioria do povo, descontente 

com os desniandos e o inegável fracasso dos Governos 
da Revolução. 

Não lhes movem a niesina convicção e propósitos legí-

timos dos autênticos integrantes da Oposição, que têm a 
sedimentada certera de que o Pais necessita, para a felici-

dade do seu povo. promover as profundas reformas so-

ciais, políticas e económicas recusadas pelo Sistoma. 

Ao contrário, tão logo alcançam n o poder, saltion sobre 
o fosso das substanciais diferenças doutrinárias que se- 
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remuneração — conforme estamos propon-
do —, teremos dado um passo decisivo rumo 
à valorização da nobre e inolvidável figu-
ra do mestre. 

Sala das Se.ssões, 13 de abril de 1983. 
Dionisio nage. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA COORDENAÇÃO 
DAS COMISSÕES PERMANENTES 

LEI N.o 5.692, 
DE l'. DE AGOSTO DE 1971 

Fixa diretrizes e bases para o ensino 
de I.° e 2.0  graus e dá outras providên-
cias. 

Art. 54. Para efeito de concessão de au-
xilias, os planos dos sistemas de ensino de-
verão ter a duração de quatro anos, ser 
aprovados pelo respectivo Conselho de Edu-
:ação e estar em consonância com as nor-
mas e critérios do planejamento nacional 
ia educação. 

1 1.° A concessão de auxílio federal aos 
istemas estaduais de ensino e ao sistema 
o ito Federal visará a corrigir as difc- 
e regionais de desenvolvimento sócio-
:conomico, tendo em vista renda "per capi-
a" e populaçãc a ser escolarizada, o res-
;activo estatuto do magistério, bem como a 
emuneração condigna e pontual dos pro-
essores e o progresso quantitativo e quall-
ativo dos serviços de ensino verificado no 
iénio anterior. 

2.° A concessão do auxilio financeiro 
os sistemas estaduais e ao sistema do Dis-
rito Federal far-se-á mediante convi:1-11o, 
am base era planos e projetos apresenta-
OS pelas respectivas administrações e 
arovadas pelos Conselhos de Educação. 
1 3.° 'A concessão de auxílio financeiro 

3S programas de educação dos Municípios, 
itegrados nos planos estaduais, far-se-á 
.ediante convénio, com base em planos e 
rojetos apresentados pelas respectivas 
iministrações e aprovados pelos Conselhos 

Eduçação. 

PROJETO DE LEI N.° 661, DE 1953 

(Do Sr. Mário Juruna) ,Dá nova redação ao art. 4.° da Lei 
a.° 5.371, de a de deaembro de 1967, que 

riza a Instituiçáo da Fundaçáo Na- 
a! do Indlo a dá outras providan- 

a 

(As Comissões de Constituição e Jus- 
tiça e do Interior.) 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0  O art. 4 0  da Lei n.0  5.371, de 5 
de dezembro de 1967, que "autoriza a insti-
tuição da Fundação Nacional de Indlo e dá 
outras providencias", com a redação dada 
pelo Decreto-lei n.o 423, de 21 de janeiro de 
1969, passa a vigorar com a seguinte reda-
ção: 

"Art. 4.° A Fundação tem sede e fo-
ro na Capital Federal e se regerá por 
Estatutos aprovados pelo Presidente da 
República. 

1 I.° A Fundação é administrada por 
um Conselho Diretor composto por pes-
soas apontadas por comunidades indí-
genas e rafe sejam índios ou pessoas re-
conhecidamente indigeni.stas e conhe-
cedores da situação do índio no Brasil. 

1 2.° Para fiscalização dos atos do 
Conselho Diretor, é criado um Conselho 
Indígena composto por 5 .(cinco) lide-
res índios. 

1 3.° Para fiara Izar os atos dos re-
presentantes regio mais da Fuadação. é , 
criado, com cada u idade, um Conselho 
Indigena composto por 5 (cinco) mem-
bros aptintados p Ias lideranças indi-
genas da região." 

Art. 2.° Esta Lei en ra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 3.° Revogam-a' 	 em as disposições 
contrário. 

ção Justifi 

O art. 4.° da Lei n.o 5.371, de 5 de dezem-
bro de 1967, que "auto iza a instituição da 
Fundação Nacional do Indlo e da outras 
providências", com a re ação dada pelo Da-
ereto-lei n.° 423, de 21 de janeiro de 1969, 
estabelece: 

"Art. 4.° A Fun ação terá sede e fo-
ro na Capital Pad ral e se regerá por 
Estatuto aprovado pelo Presidente da 
República. 

Parágrafo único, A Fundação ficará 
vinculada ao Minis 'rio do Interior nos 
termos do Decreto lei n.o 200/67." 

2. Estamos apresent rido proposição com 
o objetivo de modificar referido artigo, de 
modo que a Fundação Nacional do indio 
— UNAI, seja adminis ada por um Conse-
lho Diretor composto po pessoas apontadas 
por comanldradas mdi nas e que sejam 
criados conselhos indig nas para fiscaliza-
ção da administração. 

3. -Entendemos que, m a alterarão pra-
posta. serão criados nov • aspectos de frite-
gração entre brasileiros ndios e não-indios. 

De fato, a solidarieda e e a participação 
são caraeteristicas que ertencem ás duas 
=unidades e podem presentar um ca.-
minho cada vez maior para compreensão 
entre elas. 

Neste sentido de participação, pensamos 
que a maior atividade d s lideranças ind.:-
ganas, dentro da acimin'stração da FUNAI, 
contribuirá cada vez mai para a r. alização 
das aspirações e potenci lidadas das comu-
nidades indig,enas e para sua apreximação 
da realidade nacional. ' 

Em nossa opinião, ala. de expressar o da-
seio das lideranças incha nas, no.sa  propo-
sição harmoniza-se com o Estatuto do In-
dia, principalmente: quan ° este documento 
se refere à preservação os direitos funda-
mentais do índio corno p oa humana, co-
mo brasileiro, e à necess dada de promover 
seu desenvolvimento co sua colaboração. 

As aspirações das com nidades. indagenas 
são mais do que aquelas relacionarias com 
suas necessidades básica.. Na verdade, en-
tre estas aspirações de nível soais, elevado, 
encontra-se a de um con ivlo sempre mais 
favorável entre as comun dadas indígenas e 
todos os brasileiras, estira lando o desenvol-
vimento de cada uma da. comunidades, de 
sua integração e do Bras 1, pátria de todos 
nós. 

Faparamos que praje receba o apoio 
dos nobres colegas parla entares. 

Sala das Sessões, de 
	

de 1983. — 
Mário Juruna, 

LEGISLAÇÃO, CITA A ANEXADA 
PELO ALI' 

LEI N.° 5.371, E 5 DE 
DEZEMBRO D . 1967 

Autoriza a instituiç o da "Fundação 
Nacional do indio" e 
dências. 
	 dá outras provi- 

O Presidente dá Repaibli 
Faço saber que o Congr 

creta e eu sanciono a s 
Art. 1.° Fica o Govern 

zado 	instituir uma fund  

mónio próprio e personalidade juridica de 
direito privado, nos tétanos da lei civil, de-
nominaria "Fundação Nacional do Indlo", 
com as seguintes finalidades: 

I - eatabelecer as diretrizes e garantir c 
'cumprimento da política indigenista, basea-
da nos princípios a seguir enumerados: 

a) respeito à pessoa do índio e as basti- 
1 tuições e comunidades tribais; 

b) garantia à posse permanente das ter-
ras que habitam e ao usufruto exclusivo dos 
recursos naturais e de todas as utilidades 
nela existentes; 

c) preservação do equilíbrio biológico e 
cultural do índio, no seu contacto com a 
sociedade nacional; 

d) resguardo à aculturação espontânea 
do índio, de forma-a que sua evolução sócio-
econômica se processe a salvo de mudanças 
bruscas; 

II — gerir o Patrimônio Incligena, no sen-
tido de sua conservação, ampliação e valo-

- rização; 

II! —. promover levantamentos, análises, 
estudos e pesquisas cientificas sobre o ín-
dio e os grupos :iodais indígenas; 

IV — promover a prestação da assistên-
cia médico-sanitária aos indica; 

V — promover a educação de base apro-
priada do índio visando à sua progressiva 
Integração na sociedade nacional; 

VI -- despertar, pelos instrumentos de di-
vulgação, o interesse coletivo para a causa 
incligenista; 

VII -- exercitar o poder de policia nas 
áreas reseavadas e nas matérias atinentes 
à proteção do índio. 

Parágrafo único. A Fundação exereará 
os poderes de representação ou assistência 
jurídica inerentes ao regime tutelar do ín-
dio, na forma estabelecida na legislação ci-
vil comum ou em leis especiais. 

Art. 2.° O patrimônio da Fundação será 
constituído: 

I -- pelo acervo do Serviço de Proteção 
aos Indlos (SPI), do Conselho Nacional de 
Proteção aos indicas (CNP!) e do Parque 
Nacional do Xingu (PNX) - 

II — pelas dotações orçamentárias e cré-
ditos adicionais que lhe forem atribuídos; 

II — pelas subvençaes a doações de pes-
soas físicas, entidades pai:lacas e privadas 
nacionais, estrangeiras e internacionais; 

IV -- pelas rendas e emolumentos prove-
nientes de serviços prestados a terceiros; 

V -- pelo dizimo da renda líquida anual 
do Patrimônio Indígena; 

1 1.° Os bens rendas e serviços da Fun-
dação são Isentos de impostos federais, es-
taduais e municipais, de conformidade com 
a letra c, item III, do art. 20 da Constitui-
ção. 

1 2.° O Orçamento da 'União consignará,' 
em cada exercício, recursos suficientes ao 
atendimento das despesas da Fundação; 

1 3.° A Fundação poderá promover a 
Obtenção da cooperação financeira e assis-
ti:iraria técnica internas ou externas, públi-
cas ou Privadas, coordenando e adequando 
a sua aplicação aos planos estabelecidos. 

/art, 3.° As rendas do Patrimônio'Indi-
geria serão administrad.as pe'a Fundação 
tendo com vista os seguintes objetivos: 

I -- emancipação econômica das tribos; 

II — aerascimo do pabrinainio rentável; 
aolImU-0.—custeio dos serviços de assi.stência 

a, 
ao Na.Oonal de-
write Lei: 
Federal autora-
ção, com patri- 
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Juruna leva 
Funai como 
re' ao TCU 

O deputado Mario Juru-
na (PDT-RJ enviou ontem 
ao presidente do Tribunal 
de Contas da União. minis-
tro Mario Pacini. documen-
to acusando a Fundação 
Nacional do lndio de ter 
utilizado recursos da União 
para transportar lideres 
indigenas ate esta cidade, a 
fim de se posicionarem 
contra um grupo de X avan-
te que. em junho ultimo. in-
vadiu o órgão reivindican-
do a demissão de vários co-
ronéis que assessoravam o 
ex-presidente. coronel Pau-
lo Moreira Leal. 

Junto ao documento. o 
deputado apresenta a nota 
de empenho da Funai. no 
valor de Cri 334.250.00. 
emitida pela 7 ,  Delegacia 
sediada em Barra do Gar-
tas ( M'li cuja importância 
foi destinada ao pagamento 
da empresa "Goiania Taxi 
Aereo Lida", encarregada 
de transportar os indios 
Adão. Alexandre. Zaca-
rias. Inácio, Celestino. Car-
los e Alexandre. das al-
deias XaNninte de Areões. 
Couto Magalhães e Para-
bubure. D objetivo da Fu-
nal. segundo Mario Juruna. 
foi o de promover "confli-
tos inter-tribals". 

Alem da nota de empe-
nho, o parlamentar diz que 
o titular da 7,  Delegacia da 

•Funal. Jose Carlos Alves. 
(confirmou a denuncia do 
que o órgão manipulou os 
recursos e os grupos 
Indigenas contra outras tri-* 
bos Segundo o documento. 
o delegado recebera ordens 
expressas do ex-chefe de 
gabinete. coronel Ivan Tan-
credo, para fretar aerona-
ve e recrutar mdios nas vá-
rias aldeias X avante e 
manda•los a Brasilia. para 
ia/ir frente as manifesta-
coes de descontentamento 
contra u orgão. 

1•••• 



Juruna acusa Funai 
de manipular verbas 

• 

•••, 
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BRASILIA (O GLOBO) — A Fun-
dação Nacional do Indio (Funai) foi 
acusada ontem pelo Deputado fede-
ral Mário Juruna (PDT-RJ) de ter 
manipulado recursos da União para 
trazer a Brasília, no mês de junho, 
um grupo de sete índios, unicamente 
para apoiar a Diretoria do órgão, in-
vadido por representantes da comu-
nidade xavante liderados pelo Caci-
que Tibúrcio, que exigiam a saida 
dos "coronéis da Funai". 

A denúncia foi feita pelo parla-
mentar ao Presidente do Tribunal de 
Contas da União (TCU), Ministro 
Mário Pacini, através de documento 
acompanhado da nota de empenho 
realizada pela 7' Delegacia Regio- 
nal do órgão, no valor de Cr$ 334.250, 

• •  

importância paga no dia 5 de julho à 
Goiânia Táxi Aéreo Ltda. para 
transportar os índios Adão, Alexan-
dre, Zacarias, Inácio, Celestino, 
Carlos e Alexandre. 
ABAIXO-ASSINADO  

Um abaixo-assinado organizado 
em Viena, Austria, pela "Ge-
sellschft Für Be Drohte Volker Ar-
beit — Gruppe Brasilianische India-
ner" (Sociedade pelos Povos Amea-
çados — Grupo de Trabalho pelos In-
dios Brasileiros) recolheu 1.300 assi-
naturas para serem entregues ao 
Presidente João Figueiredo, através 
do Deputado Federal Mario Juruna 
(PDT-RJ), solicitando providências 
para impedir o extermínio dos índios 
vaimiri e atroari no Amazonas. 

? 

- a 	-aitemp) 	/14,CUCt, CeC. ttt,  

AàUkg-J0,4 Advx,k,w.) 
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CONFIBENCIAL 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 

JJW/CISET/N23 9'7/83 
	

BRASILIA, 0" II 9 AG 0 1983 

Do : Secretário de Controle Interno 

Ao : Sr. Presidente da Fundação Nacional do índio - FUNAI 

Assunto :  Diligencia 

Tendo em vista as noticias 	veiculadas 

no jornal "O Globo", edição de 18 de agosto corrente, có-

pia anexa, solicitamos as providencias de V. Sa., no sen-

tido de informar qual o motivo do transporte dos rndios e 

se a locação da firma Goiânia Táxi Aéreo Ltda foi prece-

dida do competente processo licitatório. 

Atenciosamente, 

LUIZ MILIT 
C32,1  

NO DE VASCONC S 

Secretàrio de Controle Interno 

A4Jz41  

7crA.4_ 

JRC/cacs 
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AUTb  
MINISTERIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 

OTYPRES/N 9 
	

rasilia, 27,  do agosto de 192. 

DO 	: ares 	 rUN.AT 

AO 	: Senho,-  soc-otgrio (4e, Controle Interno do MINTER 

ASSUNTO: AtenTrentn (".e 

'm 	 , 	 rormill rlda  
• 

de DFICISET: 

Informaciio n 2 
	

desta 
	

'1 	(1.k."CM- , • 

ça(-  comnrobatri-, 	 (le 

ostn lios, 

denciada n 	 H c,. 17,erncFlo 

dispensada c 	 dinositjv) 7 	 s,ndo 

de emernc.' 

N 

OCT ' 

• • 

MOD. 129 - 210x297 
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MINISTERIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO íNDIO - FUNAI 

INFORmACAO N 9  M1/MD/83 

REF.: OF.CI=/N9  397, de 1J/08/83 

ASS.: Piligência. 

Senhor Presidente, 

mr) atencã 

atendimento da diliHnc; 

trole Interro 12 

nrocedemos ao exaT da docu  

ravs do (1F/CTsT7  9 Y7, de 19/0t. 

ilentaço compront6rir,. da despesa 

o ao desnacho de V.Sa. e com vistas 20 

- 
florTuladn. nelo Senhor Secretario de 

lizada 7-1 cotri (1,1 r---nho n9  927, nn-,ralor 	Cr' 334.250;00, cor 

resnondente a trnrte de índios, cortratadn -ri firma noiãnia T. 

xi Aéreo Ltia., (1[1(' constatamos o seuinte: 

.lue a Contratação do servic2 s deu 	nicn 

'cransnrt. e ,,le índios enferTos, conforme 	c(i 

-)ia dq \lotn. Ce E'rpe-àD lç 327, anexa; 

,-.»e f4 avocada a disneasa de licitação nen 

base ná letra ''h'. attigo 126 do Decreto-Lei 

_ 9 	/67, por se tratar de situaço de em2r 
_ 

:ue o uerr=so estabelecido ná Nota de Ermen 

'n 	 -'9cumento 

Controlo de "rl-..ilizqrão de Aeronaves", 

tendo 	vi.11,1 se realizado em 

ratur de Serviços n 9  9393, 

' T34.2,50,50, ap5s ter sido a 

r. 	iga 3.t.rvs da AP N9  817, emou 

o ia 721e,wD. 

A vstn. 	nPe costa ‘'n Jocumentação acima ci 

tlda, somos çie eTYIniã que h onoraçae revtiu-se das formalida 

des legais, inclusive no que se refere a diensa de licitação. 

--nsto de 1983. 

ileumb,rto ‘,4) Jcío Pime el clitenetés 
Ch. da Auditoria-Port. 45:jP/ 83 

MOD. 129 - 210x297 
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?55.4-2.0, -f. 241 /344- 

silia, 

de Agosto de 1983. 

Ao 
Exmo.Sr. 

MARIO DAVID ANDREAZZA 

DD. MINISTRO DO INTERIOR 

senhor Ministro, 

• Anexo, tenho o prazer de encaminhar V.Excia., 

cOpia de uma dentIncia contra a FUNAI, que este parlamentar apresen 

tou ao Supremo Tribunal de Contas da União. 

Estas denúncias foram frutos de um trabalho de 

levantamento e investigação que este parlamentar desenvolveu, visan 

do apurar as causes dos contínuos conflitos inter-tribais e entre 

índios e brancos. 

Na oportundade, reitero minha estima c conside- 

ração. 

Atenciosamente, 

• v07-?/7 
Mário Ju una 

Deputado Federal. 



7044ii;. 
atavio 

Pres; 
"rrr3 

• 

• 
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IEN.°#671 ;18 /3 g  

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTrRIO DO INTERIOR 

gliçISET/N941 
1 1/" 	

BRASILIA, D" 26 AGO 19B'3 
Do : Secretário de Controle Interno 

Ao : Sr. Presidente da Fundação Nacional do Indio - FUNAI 

Assunto : Complementação de diligencia 

Acusando o Oficio PRES/N9  939, de 23.08.83, 

dessa procedência e objetivando a obtenção de esclarecimen- 

tos complementares sobre o assunto, a fim de 	transmiti-los 

aos grgãos competentes, solicito as providências de V.Sa. no 

sentido de determinar a apuração do que se contem na 	parte 

final da noticia publicada no Correio Braziliense, edição de 
a 18.08.83, sobre declarações atribuida ao titular da 7- Dele- 

gacia dessa Fundação, ao tempo em que devera ser presente a 

esta CISET documentação hábil a respeito do tratamento medi-

co a que foram submetidos os índios transportados. 

Atenciosamente, 

cef 
LUIZfMILITIO DE VASCONCEL 

Secretário de Controle Interno 

oF/Aees/ iv:"12„2,% , a 0/4? 
LMV/cacs 

20á 
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MINISTÉRIO DO INTERIOR 
P55.420, 4  a vo/3 14. 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 

ASI/FUNAI 

N.W09 if33 

EmP6i0qi 93 

RELATÓRIO SEMANAL DA 4a. DR \O- 

.0‘40ççj  PERÍODO: 22/8 a 02/9/83 

1. Nada a informar. 

2. No dia 30/8 visitou a Casa do índio o Deputado Mario Juruna, acom-

panhado de elementos da ANAÍ. "Aprovou" as insta1aç3es, dizendo-as 

"Bem lindas e apropriadas" aos silvicolas. Conversou com alguns In 

dios que lã se encontravam para tratamento de salide, os quais elo-

giaram o atendimento da FUNAI. 

3. Nada a informar. 

4. O Deputado Juruna participou, no dia 30/8, de Mesa Redonda na Uni-

versidade Cataica do Farana. 

5. e 6. Nada a informar. 

7. Recortes em anexo. 

8. a 15. Nada a informar. 

Curitiba, 02 de ete ro de 1983. 

O 6 S 4-13 

MOD 126 - 210x297 
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DEPUTADOS 

Brasilia, 08 de setembro de 1.983. 

ExcelentTssimo Senhor Presidente da RepUblica, 

InIcialmente agradeço Vossa Excelancia por 

ter me recebido. Isso denonstra, ao meu ver, que o 

desta Nação, deseja conhecer de perto a questão do 

Chefe mjiv- i -noe 

índio-a crual 

represento no Parlamento e, confesso, fico preor.A2pado por ser a 

pessoa responsjivel por tão importante missZo. Para tanto, c= o 

bjetividade e com smnlicidade, procurarei aens'cr:f .  e 

tir 	Vossa Excelancia, os anseios, as revindis e 

d&ncia,-; (Jur n65 Indios esperamos que sojè-m 

Sei que Vossa Exc.:-.1:,ncáa 

ocupaç5es do ordem mais grave ds miai% o 

cias co.,-:L asicdaCe. Sei que .os minuto2 doPreft..-. da 

ca esto divididos entre as sciues coonn,..-.1co!; 	o 	ai 

tre frocjelr-.dos da seca ao norte e Co enc:-Jcnt--, (2(_, s113, 	, 

entre tontas dificl'idaC,os Ce noturc:ra dvc-rs:-I c 	 c;ryn-ivr 

Co a v-IJa Co milhaes de bvasilcircs. POr=20 

de vidas, esto as do 200 mil fos 

ansisonente que os olhos ao ProsiC5n..7: da 	ea os 

uma vez que sio as raizes da nossa 

Vossa Excelncia noa.era dizer, wúc,  

r 1. 
Inclos, existe a FUNDACAO NA 	 rCIMAL DO .11)10. 	sa exern-,,o da 

Ujncia da SODEE para o ',nordeste, a SUIESUL para e suLo da 

PLAN e do MINISTERIO DA FAZENW, para a arca econ&aiç:o do païsnas 

Tnàios carecemos de atenção e!T-,pcial, porque estamos £aclados ao 

solJareimento nuro e si"mpls, co nT:nnuma provinoia vc.nha 

tos2nJa. 

'2‘).01.0:15:).1.2 

• . 
(10 O 	-'.SET83 
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ÁMARA DOS DEPUTADOS 

Ate o ano de 1967, existia o Serviço de Proteção 

ao Índio (SPI) que desenvolvia um trabalho inspirado nos moldes' e 

nos prineinios do emè-tZito Marechal Cãndido Rondon. A extinção do 

SPI e, em substituição, a criação da Fundação Nacional do índio 

(FUNAI), a assiste:nela ao índio sofreu mudanças na forma e na filo 

sofia. A FUNAI, estruturada mais para servir de cartório de regis- 
_ 	_ 	• 

tro sabre a questão do índio do que um org:-Jo de assicia direta 

e efetiva, era natural que se afastasse signifie;itivamente das co- 

munidades indígenas. Hoje vemos o resultado: o orqo cont 	u1:1 

estrutura de pessoal essnneja]::lente c=nosta pr t.icos aneiw; 

a problcmatica indíuenn; tom um o-r:camento para o ano dc 1.2 da or 

çem de 7.5 bilh5es de cruzeiron, sendo G:5 bilhos iestinadc â 

nutenção da estrutura adinistrativa c sz:1- ente 1.0 liihEo 

retos 	assisi:c-mcia ao índio nropriama-nte 

dado demonstra o total Cesvirt=ento Co ojetivo 	o c-j123 

gã,o foi criado. 

Durante estes 16 anos 

Excelneia tem conheeimentD, aquela Funaço 	nn%;ibi'izanr-ie 

. 	 7, somente pcdp.s 	 (.4e 	 ere cent 

das comunidades indlgenas, cue ci mcylto sistrico, 	Ccmor 

a Direção do ()ruão, da resma forma que o Minist'Jo cio interiur in-

siste em indicar pessoas que na,:la conhecem da questão imSlícu-Jna. 

Recentemente, numa atitude louvrtvel, Vossa "foelncia determinou, 

atravez do Ministerio do Interior, Cjil2 se mudasse os administrado 

res da FUNAI. No entanto foi n~ado para a Presides.ncia, o econo-

mista Octavio Ferreira Lima, qae não incorpora as nualidades 

mas °ara o cargo, uma vez que nada entende ou conce so)3re u:na 

sociedade inr-15:gena, tanto eme i foi aredido ; • los 3..ndle):; 	1Y( 

Gr II •io.oi.tico..,0 5 
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cAmARA DOS DEPUTADOS 

quando respondia pela Supelintendência daquela Fundação. 

Reconheço que Vossa Excelência, numa tentativa 

de minimizar esses conflit s, determinou que fosse efetuadas mu-

danças da Presidência da E' JAI por quatro vezes nos últimos três 

anos. Assim sendo, creio q e Quem deixa a desejar são ac.:(ueles 

que deveriam indicar i Vossa Excelência, uma pessõa oue efetiva-

mente contasse com a simpatia dos índios e sobretu0.0 tivesse Aj= 

mínimo de conhecimento da cilltura indígena. 

Era minla int. ção abordar ns cncstos 

ciais ou .aquelas mai.s grui7es, o (gue 

existentes, com pe.curié.1 .cs ,z.r.)nias e rc,r,ioi 

ra tanto sel:ála necessrio niaicrc..spacc; de to..o. 

escolha de algumas quest(-f3 esnes5...çiews 	c 	ceT,  

de a situaçj:o dc,  índio no J•asil! 

01) InDIO.S. -,,72'.7=I-.A.TOW.Cr. 	P. Reserva Inc1.5Tyna 

foi criada atrav&s do DCC.I --C, 68.907 de 13.07.71 	 li- 

mites aumentados atrav&s d n Plc=:tor: 7 	3 Ge 26.0.71  

75.310 de .27.01.75 e rer'c.a.;ia nÇ 511AZ de 05.07.7 (L=r)- 

do um total de 2.366.700 he,tnros. 7 FIEZI, no ano ("r-! lc.j(), 

rizou ilegalmente a 'empresaPARPNAAV-!EM.;',. a rca3.J. 2T 

minêrios dentro da Reserva In,5.ígena aimiri troari. . 3rer;u2.t&c: 

da pesquisa foi a localização de uma Cas 	 jazas dc2 cs- 

siterita do Brasil. Foi elaDorado pela 1'h)J,liPANI:71 o proj..:,tn rI 

TINGA com previsão de investimento de US 27.750.000, visando 

exploração da jazida. A ruwa, sct nenh= explicnçiko 

a no ser os in teresses dz PARA=AA, nIol-v7*, a )XTTNC.v.0 (.-!;k 

senclo 

nr,ir 

Reserva Indgena. 

'Em 23 de novemnbro de 19U 	Excncia, acolhcnÚ0 

611(:'0.01.00!,0.5 



f soas r()In'.'lié 	dr.n.:. 	(..L, 	7,.a Ge --,c -  . 

ineliclena, mantc:iy3.o contato indi:scrim-' 

cado v:..i.ris ()(1C 	-s que resultam em 

de dano: irrenr5v,2:is aos silv5:cu1as. 

_ 
G.çao, a FM 	e 

	

AILtn ,',5 	iu 	n :.sjsto a invaao do 

Yanomani de 	 nassiva e  

s in1enas dos ilm- ros (!T), tanto 

eneoLtr-se totalmente ir:jCs 

o a.:*.).tmnto 	in- 

iro sejam afast;tdos inedjz'.tant do lc 

(955.4go, r.2(4134-+ 

"4n 

CÀMARA DOS DEPUTADOS 

'Çao de motivos do Ministé'rio do Interior e da FUNAI, extinguiu a 

Reserva Indigena Waimiri Atroari, legalmente constituTda, trand-

formando-a numa simples área interditada para fins de atraçSo 

dos referidos índios, inve 

e criaçSo de reservas indT 

ra a empresa PARAWAPANEMA 

',JETC) PITINGA. 

Solicito portanto que Vossc 

tendo o processo comum para eleição 

crias, liberando 516.700 hectares pa:-

suas subsidi5lrias instalarem o PRO- 

Excelncia, =de aourar 	raz;5:7! 

que levaram a FUNAI a prop.r a extinfo Ca P.nsi:=1 
	 • •N 

ri Atroari e REVOGAR o De' reto que a entinyuiu, devolvf...1u o 	3 

Indios as terras clue lhes 1.crtcnce. 

2) ÍNDIOS YANOMA= - A âra ccu.,:,ada nelos 

mi - parte no Ter3it6rio 	RorJ:ima e no F.stao do 2-, ;onas - 

siderada como .-2,rea interCi'mda r:elo inistr2rio 	 vinan 

Co a criacão do raxque In tÃo.m: 	 (Pef:t;::ria 	ne) C.)25 

09.03.C2), encont.ra-se 	 1:;or carinnerc,s na 

Rosu e Surucucus, numa vis vel 	 ato 

tro do interior. 

necessj:rio que os gariyx:  

cal, pois a presença de e. 

bulaçEo daquela comunidade 

do com os índios, tem prov 

morte ou doenças causadora. 

Apesar da gravidade da sit 

territõrio interditado dos 

3) j:NDTOS BORORO - As árez 

demareaCas como as por de.w 

sem uc a FMAT_ tome provi' 

(.1 II 70.r:1.0050.S 
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vasores. Exemplificando, a ãrea indígena de Tereza Cristina, de c 

cupação imemorial dos Dorôro e oficialmente doada aos silvIculas 

por D. Pedro II, encontra-se a tal ponto invadida, que os çndios 

foram literàlmente expulsos do local, tendo seu retorno barrado 

pela Policia, com a total conivência do orgão tutelar. 

Em muitos casos e pago uma taxa de arrendamento por patte do invp. 

sor FUNAI, contrariando os interesses dos índios e violando o Es 

tatuto do Indio (Lei 6.001 de 19.12.73). 

Faz-se necessarlo que a FUNAI tome Providancias ea;:dveis pare 

são dos invasores e,a imediata demarcanã,o das t=as 

mente ocunadas por ac:unles rndios. 

04) ÍNDIOS K7s.IAPG - A área do counacão dos :inCiw-; 	no ;.t.• 

do do "ra.r:í, apesar de eleita e delimita 

foi ~arcada. 

Em razão dessa omissão da FUIWE, frentes de clarres e 

ros invadiram a arca e .v.'Sm explorando as te_=!-; 	5110 ;:ta:  

-dos garimos de CIMARU (5.000 pvssoas) e RIO nr= e 

(3,500 pessoas), bom como da Fazenda wnn-!-<u7sTL., do Sr. I.J).uelir:u 

Haneman, que, se apossou indevidamente de 440.000 bco'..:Ãrs do terri 

:tc5rio lndlgona. 

A FUNAI assistiu a invasão cia arca IZaianE, passivente, sem nua 

zer para evita-la e menos ainda para promover a ex-)ulsião dos inva 

res. 

Contrariando a Lei G.001, a FUNAI, na ').r.ca do 	Cumoru, cobra 

a taxa do 1 sobre o montante do minrio extraide e na-Srea da razen 

da Gran-Reata, cobra uma taxa de:arrondi;mento com base no número 

cabeça de gado que tramiullamente pastam dentro Cs terras ird3çnas 

Com o aqravante de que o reniltado desses arren da%enton nï:o 

Ca: 	"Kl 01.(05f) 5 
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05) 2.NDIOS P=X0 	 - Desde a .5-::oc.a 
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cado no interesse dos indiol, ou seja, na demarcaç5o do territó-

rio dos KaiapO e na assistricia efetiva à aquelas comunidades. 

Outros garimpos encontram-se em fase de insta1ac5o nas ãreas dos 

índios XICRIM; KOKRA=ORO E M=RANOTIRE (sub-grupos Kaiapó), todos 

  

eles com conhecimento e conivncia .da FUNAI, que nersiste cm se 

exemir de seus deveres legais para com seus tutelados. 

Temo que com a dasativaçjo o garimo da Serra Pelaria, °revisto 

para novembro próximo e De a erliss5o da ru=, r=as levas de 

(1610), a area entre os r.io Col:ôniJJ. e PJ:t:- o, 	 Cze I- 

taju do Colônia, Pau T3ras1.l 	 (;), 

los Pataxó 	 ocr17,ac5o 	re:-) 

nacional significou a redue o contuJ. 	 o i-• 

nicio destc sculo 	 o. 3:mUos lo= 

tualmente conhecida corJ-.c Caiautru-Paru. 	 cri 

ac,-1 em 1926 (Lei n? 1.916) 	com 50 17.-;=.: 

que no tinham sido ainda a)rov:tadas e3r,s frt.Jne 	 e 

pccuar5sLà. 

Em 1936, esta á.rea & rnduzica n:n:a 36.000 hcctes e Cr-m:rer.:,-3 no 

ehjo. Mas no inicio da diica a Ge 40, essas indám; sof3-c.2a:1 ve:cd1„.-

deiros massacres, de um lad por nartr,  de faenros inteJ.0!;!;a-

dos em suas terras e de out o, ror parte do 1)011c:ia do LstaJo da 

Eahia. Muitos morreram e os (---w 

terras e iniciaram um proce.no de perwabulaçjo rue alcançou o 

nicio dos a?!os 80. Em abril Ge 1982, parte dete grupo eorr:r::gue 

reaver a arca da Fazenda S5 Lucas (800 hectares) e para esta  re- 
, 

duzida rirea concentrou-se 

mais 700 indios que ainda p 

Gui7(,xlm~ 

00 Indior a.proNima,.1a1.::cnte. 

rmanecem fora da iire;.( cem 

  

• 
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de retorno por parte da FUNAI. 

Em agosto de 1.982, os que CJeupavam a área da Fazenda São Lucas, 

por pressees do Governo da Estado da Bahia, preocupado com as re- 

porcussees negativas que a resença dos índios teria sobre as e- 

  

leiçees de 15 de novembro, ( a FUNAI forçou a transferencia dos 

Pataxó para o Centro ExneriMental de Almada, a 15 kms de Ilhus. 

Cerca de 65 Indios resistirem às press3es da FUNAI ?f permaneceram 

na área. A FUNAI ameaçou col 

teço da Polícia Federal.  

tar seus sul?rimentos e reti= a pro- 

fié 

• 

. No Inicio de dezembro de 82, voltam para a 1-ca do antiça 

  

• da São Lucas os índios que stava e: Ai 	as Voltam 

da ruNAt, que não cuprira ua Prome= de rea=enta-los nas ter- 

ras Ca Reserva logo an52 as e1eiç3es de 15 Ce novutro, 

A situação destesf'kndios ter, sido adversa r- dw,nn=c3or. 	FU- 

NAI- vem interferindo sistorirtic=nte noa seus cotrea. ne=te 

mente a ruri destituiu o c ele traCicional e nn-f:ec,u par• seu lu 

gar o índio Edjziio Patxõ. Cs outros Sin:-;ios, revoltado, n!;sassi 

narLm o índio Edizio. Isso orou tensão etre os IT.r...)nrio 

que e;:i:uisa:rai um grupo de 96 pcssoas 	hoje vivem 12eralbulan-

do nas 'periferias das eidad c. de Itaju do Co1oia c de Canacã. 

A situação real Co momento 	a segunte: 604 	vive; t1 em 000 

hectares, morando em barrac .., de lona, sem Es.gua e cm roça, num 

verdadeiro "campo de eonsen ração", guardados nela l'olícia 

rei; 896 índios vivem nas p riferias das cidad.e5 c3. Itaj 	Co- 

leni:a e Camac;í, sem terra, em trabalho e r2laticente p=erjui-

dos ;)elos fazendeiros nue sam:xc1os a rwm, os i=ine de cen.seui.r 

um mínimo de terra para seu sustento. 

OG) í_NDIOS jAVA.2 - A Aldeia 13oto Vc-rlo fia Ilha do 2ananal que nDr 

:F.1.1 ta de um levantameto seno e cu("1:_,.(lo:t-, 

GL n 7) 

,-' 
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ção dos limites de ambos os 4arques Parque Indigena e Parque Na 

, 

cional do Araguaia - a área da aldeia dos índios Javaé-ficou no 

Parque Nacional do Araguaia, que tem por finalidade a preservação 

da fauna e da flora daquela Ilha.Assim sendo, o IDDF está constru 

indo a cem metros da referida aldeia um complexo administrativo 

para fiscalização do Parque e vem encontrando resisUincia por par-

te dos índios, cue se recusam a aceitar que o Trr-r se instale em 

seu territ6rio tradicional. Como se não bastasse, a =ECO inici-

ou a construo da uma estrada estadual (GO 262) 1 - nco 

relllnha em Mato Grosso a narreira da Cruz, no Ent-do Ge (.::ogts, no 

limte dos dois paruues, cujo tracado 	 ,3ps Ja 

A estrada pretendida pela SUDECO, trarrJ.. cons..;.co 

sores c.ue,  se somarao aos 3a existentes na 	 do- 

eli,,:as e outros prejuzos aos índios. 0 aterro dr_ rovia c.ona- 

rji o alagamento de suas áreas de eça e play)tio. u 	VC2 	se 

transforrá num vérdadei:Jo dique Ge eontençJo Co ;::12J-- u.. 	n0a 

das chuvas. A. alerlaçe.o da FUNAI & de ou° nada o.f;.c 	nc:s1:.c ca- 

so, pois os índios java(i de noto Ve3ho encentrm-se 

do rarulle Indígena. Os InCj.os oor sua vez, reinvinr3.ican o r=.:-.he-

ciento de seu tèrritaric tradicional e a consonte dearcaçUo 

de seus limites e, caso no Leja possivel sustar a eoruo da 

estrada GO 262, que seja estudado um novo traçado rUP no venha 

lhes trazer maiores prejuizos ali,m do que já vem sofrendo .;)er to-

dos estes anos, no s6 pelo descaso da PUNA', mas at mesmo 1-1,c'la 

presença dos invasores da ilha do Bananal que lhes roubwn os me-

ios de sobrevivência. 

Per:.o à Vossa Excelência que mande olhar este caso e determíne *oro 

imediatas para a ruspenso de construcão da roovia 

Lit "l'..).01!)050.5 



tssritórios indígenas sej 

definidas como: arca de ocu 

f5s, 4-go, 	34-4-- 

da instalação do complexo administrativo do IBDP, corrigindo o er- 
, 

ro, retificando os limites do PARWE INDÍGENA DO ARP,GUAIA. 

07) DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDÍGENAS - A existência dos Povos indí- 

  

genas esta ligada diretamente com o espaço físico que ocupam r rrn 

que tiram todo o seu suste nto. A terra para o índio tem um signifi 

  

cado fundamental para sua sobrevivência. E a presença de estranhos 

dentro de seu espaço tido como Srea de sua tribo, Is:ovoca no índio 

a desesperança no seu futuro. As terras dos Indios, rue 	ilimi 

tadas neste pals, pouco a nouco veo se 	stricl-in•:',o a pe(susssc,  

• blas onde sobrevivem o que resta de mais 0.0 6 milhes c"se írsUos 

que habitavam este pais. E se estar,  nr—r-ores 

marcaas impedindo o avanço da chnsr2a "frontssira arsscls" (Jtr 

pouco tempo, a extinção dos ísidics,  no Yrasil 	i:sseversl-Jel. 

A prrspl-ia Constituieão ra:ssileira oferece as carsntiss ars 

diós o usofruto de suas terras. Entretanto n c'Srg 	resnonsvel 

la defesa dos interesses cos à:ndies c dos seus tssritrios, a. FU-,,,s s 

mi, vem desviando-se dos seus ob'!etivos, no eu=1.n:"Jo n(;s. memo 

a Constituição e Lei 6.001 - Estatufo do '.C113.io, deiss;:slo uuss 	os 

s insadius e rj'ss dcm.rcno as torré,,s 

racãoda cosnidas3es 	sn;ts. 

Peço a Vossa Excelé.incia, que deter me ao .''inistro(*).e interior e 

ã Fundação Nacional do índio que cum= a Lrsi, proovendo 

tamente a demarcação de todas as terras indígenas e a consequente 

expulsão de todos os seus invasores. 

08) ANISTIA - No m'às de junho do 1980, cerca de 75 funcionrion 

da FUNAI, indigenistas, sertanistas e antronlogos, ligados esire-

tanente com a causa indígena, pessoas amigas dos índios, detecta-

ram gua ,rt administração da ru2AI, sob o coan,:io do Ccl. J05.n 

Nore da Veiga, estava dcsviendo-se dos objetivos previstüs 

W11:4101WW.5 
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pela legislação e boa tradição indigenista brasileira. 

Inicialmente eles procuraram demonstrar aos dirigentes do órgão 

que as suas medidas feriam sensivelmente os interesses dos indios 

e que a sua política estava desviando-se dos verdadeiros objetivos 

da FUNAI. Como não receberam nenhuma acolhida Dor parte da direo 

da FUNAI, atenderam a um convite público feito nelo Sr. Ministro 

do Interior, apresentando-lh'e diretamente todas as denneias de des 

mandos da direção d9 FUNI e os pontos nue achavam serem os motivos 

dos desvios da polltica indigenista, anresrrtsndr,  tsr 

para orle a rui= voltasse aos oljetivos ?„vvra nru 

410 	obstant,- cue as denuncias arysesentadas ten'.-.:!-  sido to.". - 

das o Sr. Ministro do Interio.:, sem 	prenune .j,nr 	o 

encanipbou o documento que lhe foi ontrecrw? 	C.; 
	 ao 

T,residente da FUNAI Cel. Nobre da Veiga, que demitiu s=riarite, 

sem nen):um °recesso, todos w..,,ueles (Lle tinham 	 o doo=rlts 

e que estavam ligados as d.enncias. Ou seja, ar.luclas 

tinha ir (3....3.icado suas vidac a cansa inc:ígena, a maio. 	co 

de 10 anos dedica0os a assis'ceneia dos índios, cum J. 0 

ram simplesmente impedidos cr;e continu 	seus trab&,1"=, saudo eon 

• seq14.e1¡:(r.:ente, complidos a tentr lv:brevi';e): em eü 

ativida,.2e profissional, que nao ef.;,,w0.11 •nc,7  A Geej, _ 	 am 

ingressar. 

Foi um golpe muito duro para aquele (oru.::)o de jovens ir.',ealistas 	e 

amigo:-:., dos Indios. Nos seus :lugares foram nonos v=soas total-

mente despreparados e desinteressados pela easa iríge:Aa. 

O resultado esta aí: os Indios revoltados contra a FUN.r,I que 

totallvente desacreditada não só.  pelos Indion, mas por toda epin3:io 

dete nals. 

Mais tarde, ewprovado a incompetí.5ncia do Cel. Nobre da vcin.:1, 

GUVA.OM)050.,0 
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tanto procedente as deniinc as dos indigenistas demitidos, 61c foi 

afastado do cargo e nomead outros presidentes para a FUNAI. nas 

os indigenistas demitidos -ontinuam fora do 6rgão e 15 ainda per-

manecem aqueles que os sub,tituiram e hoje declaradamente inimi-

gas dos índios. 

Com  a Mudança do President da FUN:r1I, os indignistos procuraram 

o orgao ten tando voltar 	suas et-;viciados e ao trah3iho, 	cau 

sa que se dedicaram com ta to aror. Entretanto nr---,ndo 

tece, são recebidos como st fossem bandidos e cluand.o conse~ 	4 

falar com o Jresidente da 'ç'UNAI; 6 consulto 	 u 

cardo se o nome do indigen...sta 15 se el=nt:.a. r 	a 	
o 

es gue discordar 	 do Cl. exatamente dos nomes daque 

Nobre da Veiva, lhe 6 nega 

tral:arIndo 

Este ind.igenista, Senhor 

te país. E core:a Vossa Tc 

mc.w nwle e or nome da maio 

aTaele rur,)0 de jwcns ind 

to de eercicio de orofiss 

lo o direito de 

dos 3::ndiel; 

CU2 	 ao 

pelc si 	es faio 	 a 

o ai:_rono 

• , n6.7 índios e a verdade. 

Senhor rrn-idente, 

Estas oi o que_5(!:-; 

certamente poderÃo conttiblir para que se tenha uma 	realis- 

ta da problemãtica ind5..genz. 

R precis com urcienola que resgiJW=G o bom eoll-
^ 

vivio com as populaç5os inligenas, criando 	para que sc 

te a -.)11.tica indiclenista )ficial. R preciso une a FUAI 

ya a partican;710 dos 5'.ndi), nJ.12 doeis-6es do ergo. 	nso 

Ln-tudo yuc: a 1:5sr5a dc) intiío, seja olhado Irv...)r todos 05 

GE ri 20.01 .001-.0.5 
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ros, no com a Otjca Co exotismo, mas como remanescebtes de nossa 

sociedade, com direito a vida e à participação. 

• /.11/Y 1-1.  
lARIO JURUNA 

.DEPUTADO FEDERAL 

Ao Excelentff_ssino Senhor 

• 
JOÃO BATISTA FTGUEIR= 

Presidente da Pepilbliea FeCierati-Ja fjlo ril 

Palacio  do Planalto - DF 

\ 

	 sG/c-511 	\ 
G A 3 

tl o ..... 29 

• 
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Brasilia,-  20 de setembro de 1.983. 

Senhor Ministro Danilo Venturinni, 

O nosso país tem sido palco de violentos 

conflitos entre brancos e índios, motivados pela posse da ter 

ra. Num país de proporções continentais como o nosso, é inex-

plicãvel que isso aconteça com tanta frequência e seja encara 

,k• él 

do de forma tão irresponsável por nossas autoridades. 

O Governo, desde o início da dêcada de 

70, vem desenvolvendo uma pOlitica de integração nacional:om 

essa finalidade tem oromovidC,  abertura de estradas, imnlenta-

ção de agrovilas, construção de barragens, enfim, incentivado 

g• 
cada vez mais o desenvolvimento de novas frentes de expansão 

i.;ftS. 
econ5mica e ocupação territorial sem medir as consequências e 

te' 	o custo humano de tais empreendimentos. 

• ' 
Nesse contexto. ficaram esquecidas e en 

tregues ã própria sorte as populações indígenas -- os primei-

ros e verdadeiros habitanteS do nosso continente. Seria, por- 

- tanto, lógico, justo e indispensável que o Governo, através ' 

da FUNDAÇÁ-0 NACIONAL DO ÍNDIO, tivesse se preocupado em pre- 

servar, demarcar e garantir os territórios indígenas. Lamentá 

vel=nte isso não ocorreu como demonstraremos a seguir, anali 

sando individualmente, área, por área, em cada Estado do Bra-

sil. 

GE F. 20.01.0050.5 
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Das 440 áreas indígenas existentes no pais, 194 

nunca foram demarcadas e das 246 restantes,  133 foram demarca  

das pelo extinto Serviço de Proteção ao Índio e necessitam ur 

gentemente serem aviventadas, pois é impossível saber os seus 

limites exatos. Entre as áreas demarcadas (246), 225 apresen- 

tam problemas atualmente, uma vez que estão invadidas ou que 

os índios não aceitam seus limites por não corresponderem ao 

• 	territõrio efetivamente ocupado pela comunidade. Esses dados 
demonstram aue apenas 21 áreas em todo territõrio nacional não 

tem aparentemente nenhum problema. 

Se fizermos uma análise por Estado, veremos que 

dis C-.3 Acre, 	zt 27 ureas. Permmhuco c= 07, 	t?.!.o 	de 	'79.- • { 

neiro com 02, Paraíba e Sergipe com 01, nuncat tiveram suas á- 

reas demarcadas. Enquanto que no Estado do Amazonas, o de maior 

população indígena, das 198 áreas existentes, 133 foram demarca 

das no tempo do Serviço de Proteção ao Índio  e  s 65 restantes  

O. 16 anos aguardam providencias da FUNAI.  

A FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO (FUNAI), fundada em 

.1.967, com um quadro de 2.406 funcionários, um orçamauto fimin-

ceiro para 1983 de 7:5 bilhões de cruzeiros, dos quais 6.5 bi- 

lhões são destinados à manutenção do complexo administrativo, 

tem sido de uma ineficácia total pois não chega a demarcar 02 

áreas por ano, alem de não conseguir garantir aos índios a pos 

se das reservas já demarcadas. Nesse sentido, a omissão do ór-

gão Tutelar pode criar áreas de conflitos altamente explosivas 

e de efeitos imprevisíveis, como por exemplo, a área dos Pata-

x6, no sul da Bahia, demarcaria desde 1936 e hoje totalmente o-

cupada por fazendeiros. Estes 2.000 índios Patax6 estão hoje 

GE R 20.O1.00505 
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expostos à.  toda sorte de penuria e condição sub-humana. Cansados 

de esperar pela FUNAI, sem terra para viver, eles vem ocupando 

seu uerriz3rio traçzicional, eXpondo-se aos perigos de uma represa 

lia por parte de fazendeiros. 

Como V. Exa pode'observar pelos dados apresentados, 

a responsabilidade da execução de uma política fundiaria justa e 

volta aos interesses da preservação dos territórios indígenas, de-

pende unicamente da vontade do Governo Federal. 

 

(1~ i/figi  
MARIO JURONA 

DEPUTADO FEDERAL 

A sua Excelência 

Gen. Danilo Venturinni 

Ministro Extraordinário de Assuntos Fundiários 

Palacio do Planalto - DF 
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MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 

Esclarecimento sõbre a carta  do Deputado WPIO JURUNA, enviada ao Sr. Ministro  

DANILO VENTURINI. 

Tudo leva a crer que os dados utilizados por S.Excia. o Deputado MÁ 

RIO JURUNA, em sua carta, foram extraídos de levantamento recentemente realiza 

do pela FUNAI, pertinente a situação das terras indígenas. n de se lamentar que 
alguns dados considerados de interesse e mesmo imprescindíveis, para um traba 

lho honesto e real, deixaram de ser informados, o que deixa dúvida sobre os ver 

dadeiros objetivos que a carta de S.Excia. procura alcançar. 

Complementando os quadros apresentados pelo Deputado JURUNA, serão 

010 	indicadas as Áreas Indígenas em processo de demarcação e aviventação, que pro 
vãvel e propositadamente foram omitidas. 

Obs.: vide quadro folha anexa 

Como se observa, estão em processo de demarcação e reaviventação 14 

(quatorze) Áreas Indígenas, que somam em superfície 2.641.319 ha (dois milhões 

seiscentos e quarenta e um mil, trezentos e dezenove hectares) o que demonstra 

que a FUNAI não é omissa e que a demarcação de Terras Indígenas é uma 	das 

prioriedades da atual administração, condicionada, entretanto, a 	disponibili 

dade de recursos. • 

MOD. 115 



UF TERRA INDIGENA SUPERFICIE SERVIÇO EXECUÇÃO CUSTO DATA INICIO 

AM ANDIRA/MARAU 782.610 DEMARCAÇÃO DSG/Dir.Serv.Geog.Exercito 38.131.807,00 20.07.82 

RO RIO BRANCO 240.000 DEMARCAÇÃO 46.743.881,00 II 	 I/ 20.07.82 

MT VALE DO GUAPORÉ 243.000 DEMARCAÇÃO 1  t‘ 	, 88.000.000,00 14.06.83 

MT SARAR É 68.000 DEMARCAÇÃO t, 	II  40.000.000,00 14.06.83 

MT RESERVA PARESI 556.000 DEMARCAÇÃO II 	 II  20.000.000,00 14.06.83 

MT UTIARITI 410.000 DEMARCAÇÃO II 	 II  20.000.000,00 14.06.83 

MT TIRECATINGA 132.000 DEMARCAÇÃO II 	 II  29.876.789,00 28.02.83 

MI' PIRINEUS DE SOUZA 29.500 DEMARCAÇÃO Administração Direta - 22.04.83 

MS RANCHO JACARÉ 736 DEMARCAÇÃO Administração Direta - 05.08.83 

MS PIRAJUI 2.121 AVIVENTAM Administração Direta - 05.08.83 

MS LIMÃO VERDE 1.581 AVIVENTAM Administração Direta - 05.08.83 

MS PILADE REBUA 160 AVIVENTAÇÃO Administração Direta - 05.08.83 

MA CARU 172.667 AVIVENTAÇÃO Administração Direta - 07.83 

PR PALMAS 2.944 AVIVENTAÇÃO ITC - Inst. Ter. Car 
tografia do PARANA. — 

7.250.000,00 25.02.83 

SOMA 2.641.319 290.002.477,00 



DEN 014 tNAC2O RE 	(ha) • SITUAÇÃO* OBSERVAÇÃO  

CAMPINAS 

KULINA/IGARAP2 DO PAU 

JAMINAWA 

JAMINAWA/ARARA 

KAMANAWA 

YAMANAWA 

KAMPA/RIO AMONEA 

KAMPA/RIO ENVIRA 
o 
o 	NUKINI 
O 

POYANAWA 

a 	 CABECDIRA DO RIO AME 
o 
0 	 KAXINAWA/NOVA OLINDA 
o 
o KAXINAWA/RIO ENVIRA 

tc 	 KAXINAWA/COLONIA 27 

2 
	 * Os trâmites necessários para a regularização fundiária de uma área indígena são: 

C.) 	 IDENTIFICAÇÃO ( baseado na posse imemorial e ocupação efetiva da área), DELIMITAÇÃO, 

DEMARCAÇÃO e REGISTRO EM CARTÓRIO. 

não demarcada 

IDEM 

IDEM 

IDEM 

IDEM 

IDEM 

IDEM 

IDEM 

IDEM 

IDEM 

IDEM 

IDEM 

IDEM 

IDEM 

24.950 

10.270 

23.700 

60.000 

- _ 

81.750 

52.950 

23.000 

15.200 

37.150 

43.750 

- 

2 

01.  ESTADO DO ACRE  • 

G
E

  f
t 

20
  0

1 
0'

-.)
5

(1  
5
 



DENOMINAÇÃO AREA (ha) SITUAÇÃO 	' OBSERVAÇÃO 

RIO GREGÕRIO 92.010 hão demarcada 

KAMPA/RIO ENVIRA 52.950 idem 
KATUKINA/KAXINAWA 17.750 idem 

KAXINAWA/RIO HUMAITA 135.000 idem 

KAXINAWA/RIO JORDÃO 92.010 idem 

KAXINAWA/IG. DO CAUCHO 5.000 idem 

ALTO PURUS 265.000 idem 

MAMOADATE 	' 328.160 idem 

2. ESTADO DO ALAGOAS 

KARIRI-XOCÔ 628 não demarcada 

FAZENDA CANTO 3-72 demarcada 

MATA DA CAFURNA 118 demarcada 

COCAL _ _  não demarcada 

TINGUI não demarcada 

3. ESTADO DO AMAZONAS 

AUTAZES _ _ Não demarcada 

APURINA CAITETW - - Idem 

APURINÃ SEPAITINI - - Idem 

ANUA - - Idem 

CAUABORI - - Idem 

COXODOA _ _ Idem 

FOZ DO TAPAUA - - Idem 

IGARAPÉ CAMPANA - - Idem 

G
E

 R
 2
0

.0
1
 0

0
5

0
.5

 

• 	• 	3 



• 

4 

  

DENOMINAÇÃO ÁREA(ha) 

  

SITUAÇÃO 	' OBSERVAÇÃO 

   

          

 

ILHA DO CAMALEÃO 

JAMAMADI DE LABREA 

KANAMARI RIO TARAUACA 

KULINA IGARAPE BAU/PENEDO 

PAUMARI 

TANHARIN 

PAUENI 

XERUR 

APUI 

APURINÃ BR-317 KM 124 

BOM 1.INTENTO 

BETANIA 

BOCA DO ACRE KM 45 

CAMICUÃ 

CUBATE 

ESTRELA DA PAZ 

IGARAP2 SÃO JOÃO 

IGARAP2 PANERI 

IGARAP2 TAUAMIRIM 

IÇANA-XIE 

JAQUIRI 

JATUARANA 

JURUA 

KOKAMA 

LAMEIRÃO 

LAURO SODR2 

.1=Er 

  

não demarcada 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

demarcada 

não demarcada 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

    

       

o 
o 

2 

o 

••••• 
•••1 

223.400 

33.400 

3.500 

137.000 

8.500 

35.000 

986.000 

22.687 

111.• 	ME. 

896.000 

1.830 

5.300 

30.687 

930 

49.500 

49.000 

    

9+
E/

6,
't  

'4
 1
0

2+
-5

4d
  

G
E
"
 2
0

 01
 0

0
5
0
 5 

     

           

           

           



DENOMINAÇÃO .ARA(ha) e 	SITUAÇn0 OBSERVAÇAO 

LAGO LERURI - não demarcada 
LAGO AIAPUA fflft rdem 

MACARRAO Idem 
MARAJAI Idem 

MIRATU 28.800 Idem 

ALTO JUTAI 303.900 Idem 

PARQUE JAVARI 5.800.000 dem 

RIO SÃO LUIZ idem 
RIO EIA 1.180.200 Idem 

RIO EIRU Idem 

SA0 LEOPOLDO 93.000 Idem 

TIKUNA MARGEM DIREITA 250.000 Idem 

TIKUNA MARGEM ESQUERDA 592.200 idem 

TERRA VERMELHA 8.750 Idem 

UNEIXI 405.000 Idem 

VUI-UATA-IN 112.000 Idem 

UAPS1S - Idem 

UATI-PARANA 102.187 Idem 

AJURICABA 17.700 Idem 

ANDIRh MARAU 782.610 Idem 

COATA LARANJAL 805.000 idem 

ZAUARETE 990.000 Idem 

IÇANA-ARI 896.000 Idem 

KAXARARI 85.000 Idem 

2
0

 0
1

 0
0
50

 5
 

• 	5 
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DENOMINAÇA.0 ÁREA (ha) SITUAÇÃO OBSERVAÇÃO 

MATAPI 

IGARAPÉ GRANDE 

PARI CACHOEIRA 

WAIMIRI-ATROARI 

TEUINI 

GURUP IRA 

YANOMAMI 

ALDEIA FORTALEZÀ 

ARARY 

ARATICUM 

ACUTI-MIRY 

ALDEIA ARANAGUARA 

ALDEIA SETEMR 

ALDEIA ARARY 

BOA ESPERANÇA 

BARREIRINHA 

BOA SAODE 

BARREIRINHA 

BARREIRINHA II 

BOA ESPERANÇA 

BOM SOCORRO 

BOM JARDIM 

BARREIRINHA 

32.500 

400 

1.020.000 

1.850.000 

1•MF 

41 	EM 

MED 	=Mi 

N11, 

••• 

,/~ 	4•1•1 

Não demarcada 

idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Demarcada 

Idem 

Idem 

Idem

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem' 

Idem' 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Demarcada p/ SPI** 

Idem 

Idem 

-Idem 

Ideia 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

**(SPI)-Serviço de ?roteção ao maio - extinto em 1967. Áreas necessitando de levantamento 



7 

DENOMINAÇÃO ÃREA(ha) siTuAçRo OBSERVAÇÃO 
BOA VISTA 

CAPIVARA 

CARACARA1 

COATY-PURUS 

POSSE 

SALSAL 

SOLEDADE 

SANTA CRUZ 

SÃO PEDRO 

SÃO JOS2 

SÃO SEBASTIXO 

SANTO ANTONIO 

SÃO JOS2 

SANTO ANTONIO 

SANTO ANTONIO II 

sKo JoAo 

sRo FRANCISCO 

SÃO JOÃO 

SANTO ANTONIO 

SANT'ANA 

SÃO JOS2 

SANTA ROSA 

remarcada 

Idem 

idem 

clem 

:"dem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem. 

Idem 

Idem 

T.dem 

T.dem 

Demarcada p/ SPI** 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem' 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

**(SPI)-Serviço de Proteção ao 1ndio - extiftto em 1967. Area necessitando de levantamento. 

G
E

 R
 2

0
  0

1
 0

0
5

0
 5
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DENOMINAÇÃO ÃREA(ha) SITUAÇÃO OBSERVACÃO 
SÃO PEDRO 

SANTA MARIA 

IGARAP2 ASSõ 

JOSEFA 

JABOTI 

JAIUARANA 

JUNA 

JEJU 

LISBOA 

LIVRAMENTO 

LOTE 

LADO DA JOSEFA 

LIMÃO 

MOURA/MNRINHEIRO 

MURATUBA 

MURITINGA 

M2RIA 

MNRIENE 

MIRITI 

MIRITI 

BOA VISTA 

CEDRO 

CAIJR-HUn 

CASTANHAL 

1.800 

400 
.MP• 

•••• 

•=0. 

Mn. 	•18.* 

•••• 

MIEM, 	••• 

~me 

••• 	••• 

160 

627 

406 

663 

1.079 

d.111 	OND 

IMINP 

••.• 	•••• 

remarcada 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

idem 

Idem 

Idem 

:dem 

Idem 

Idem 

idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

IDem 

Idem 

Idem 	 o 

Idem 

Idem 	 o 

Idem 

Idem 	 1-0  
-0 Idem 

Idem 	 ‘9, 
Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idbm 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

G
E

  R
 2

0
 0

1
 0

0
5

0
 5

 



9 • 
DENOM3NAÇÃO REA(ha) OBSERVAÇÃO VITUAÇÃO 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Ident 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Demarcada 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idbm 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

CURUPIRA 

CUNHÃ 

CAPIVARA 

Fn EM DEUS 

FELICIDADE 

FLECHAL 

FELIX LEMBRANÇAS 

FONTE BOA 

FELIZ LEMBRANÇA 

GUAPENU 

GUARIBA 

GLÓRIA 

0 	 ITAITINGA 
o 
o ILHA JACARÉ 

ILHA XIPACA 

IGARATINGA 

O INAJAZINHO 

0 	SÃO BENTO 
o 

SÃO JOÃO 

SÃO JOÃO 

SÃO Jose 2 
.41 	g:0 SEBASTIÃO 

SANTA Fr w 

••• 	age.. 

- ••• 

400 

1.387 

656 

- 4e1M0 

111••• 

SANTO ANTONIO 

G
E
R

 2
0

 0
1

 0
0

5
0

  5
 



1 O 

DENOMINACÃO X REA ( ha ) S ITUAÇÃO OBSERVAÇÃO 
SÃO PEDRO - - Demarcada Demarcada pelo SP I 
SÃO JOSn - - I (Irai / Idem 
SANTA ROSA - - IdPm Idem 

SÃO LOURENÇO - - Idem Idem 

SANTA CRUZ - - Ickm Idem 

SÃO J0.0 - - Idem Idem 
SÃO FRAHC ISCO - - Idrm Idem 
SÃO rElax - - Idrm Idem 

SÃO PEDRO - - Idem Idem --c> 
UN 

SÃO FELIX - - Idem Idem kn 

=BC) . - 	-- . Id.s..m Idem oia 
TERRA PRETA 

TRINCHEIRA 

- - 

- - 

Idem 

Idem 

Idem cZ, 

e Idem 

* 
--kr 

TABOCAL - - Idem Idem N.,  
Ar$ 
e• NATAL 800 Id , ra Idem  

NOVO FUTURO - - Idem Idem ou 

NOVO RETIRO - - Idem Idem 
*, 
-R- 

ONÇA - - Idem Idem 

ONÇA PENDURADA - - Idem Idem 

ONÇA - - Idem Idem 

PA N TA LEÃO 52 I de:11 Idem 

PARACUHUBA 967 Idem Idem 
w 

PADRE - - Idem Idem ó 

PINDOBAL - - Icem Idem. 6 
g , 



a 

a 
2 

G
E

 R
 2

0
0

1
  n

e
5
9
 5
 

DENOMIVAÇÃO AREA(lia) SITUAÇÃO OBSERVAÇÃO 

ocy 

PINDOBAL 

PROVIDENCIA 

PROGRESSO 

PONTA ALEGRE 

PINATUXI 

PIQUIÃ 

PIQUIÁ II 

PALMEIRA 

PONE 

PIRA PIRIRICA 

PEITO BRANCO 

SERUINI 

MARIEN2 

1.111 

Mn, 	••• 
•••• 

••• 	••• 

=O 	Me 

• 

•~1. 	•••• 
m. 

.1~ 

1111•0 

Demarcada 

Idcrn 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Demarcada pelo SPI 

Idem 

Idem 

Idem 

= Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

‘-‘ 

11" 

4. TERRITÓRIO DO AnPS 

WAIÁPI - I, II, III 

UAÇÃ 

GALIBI 

166.600 

434.659 

6.639 

Nãc, permacada 

Demarcada 

Demarcada 

Com mineradoras na ãrea 

Comunidade insatisfeita c/ o limite 

5. ESTADO DA BAHIA 

12.299 

8.627 
11.• 	~N/ 

••• 

Dearcada 

Idem 

Nã'D Demarcada 

Idem 

Área invadida. 

Ação judicial.Ãraa em conflito 
_ 

KIRIRI 

BARRA VELHA 

PARAGUAÇU/CARAMURU 

MASSACARÃ 

PANKARAR2Q 



12 

DENOMINAÇÃO REA(ha) SITUAÇÃO OBSERVAÇÃO 
BAIXA DA MATA - - Não demarcada 
RODELAS 148 Idem 

6. ESPrRITO SANTO 

CAIEIRAS VELHAS 1.519 Demarcada Em minuta de Decreto 
COMBOIOS 2.546 Idem Sem ser registrada 
PAU BRASIL 426. Idem Er minuta de Decreto 

7. ESTADO DE GOLS 

APINAJ 101.00C Não Demarcada 

FUNIL 5.42C Idem 

KRAOLANDIA 302.53:: Demarcada 

XERENTE 167.572 Idem Área invadida. 

AV&CANOEIRO/CAVALCANTE - - Não Demarcada 

XAMBIOA 3.537 Não Demarcada 

KARAJA/ARUANÃ - - Idem 

CARRETÃO - - Idem 

PARQUE IND.D0 ARAGUAIA Dncreto-lei n9 84.844 de 24-06-80 

8. ESTADO DO MARANHÃO 

KRIKATI 136.00U Não Demarcada 

ALTO TURIAÇU 530.524 Demarcada 

GOVERNADOR 41.643 Idem 

CARU 172.667 Idem 

KANELA 125.21k Idem 

G
E

 R
 2
0
. 0

1
.0

0
5

0
.5

 



• 	13. 

-"".7 

DENOMINAÇÃO AREA (ha) SITUAÇÃO OBSERVAÇÃO 
BACURIZINHO 

MORRO BRANCO 
PORQUINHOS 
RIO PINDAR2 

ARARIBUA 

CANA BRAVA/GUAJAJARA 

88.432 

49 

79.520 
15.002 

413.586 

131.868 

Uemarcada 

Idem 

Idem 

Idem 

"clem 

Idem 

RODEADOR 2.319 Idem 
URUCU-JURUA 12.697 Idem 

LhGOA COMPRIDA 13.200 Não Demarcada 
GERALDA/TOCO PRETO 14.000 Idem 

9. ESTADO DE MINAS GERAIS 

FAZENDA GUARANI 4.000 Demarcada Doada pelo Estado 

MAXACALI 2.412 Idem Ãrea Invadida 
IvAXACALUALD.VELHA DO PRADIN1 IO) 	1.028 Cdem Area Invadida 

XACRIABA 46.414 Idem Area Invadida 
KRENAK em 	IN.'  Não Demarcada 

10. ESTADO DO MATO G4OSSO DO UL 

AMAMBA1 2.381 Demarcada Necessita Aviventar 

CAARAPC5 3.615 idem Idem 

CACHOEIRINHA 2.658 Tdem Idem 

DOURADOS 3.539 Idem Idem 

TAUNAY/IPEGUE 6.337 Idem Idem, Indios reinv.mais terra.  

LIMÃO VERDE 1.581 Idem Idem, Idem 

NIOAQUE 2.916 -Cdem Idem, Idem 

G
E

  R
 2

0
 0
1

 0
0
5
0
 5
 C
Â
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DENOMINUO REA(ha) 	1  SITUAÇKO OBSERVAÇÃO 

PILADE REBUIS 

SASSORO 

TAQUAPERI 

GLEBA DOURADOS 

GLEBA UNIÃO 
BURITI 

LALIMA 

PANAMBI 

PORTO LINDO 	, 

BURITIZINHO 

KADIWEU 

GUAIMB2 

PIRAJU1 

kLDEIA CAMPESTRE 

RANCHO JACARÉ 

160 

2.000 

1.886 
- 	- 
_ 	_ 

2.148 

2.609 

2.000 

2.000 

10 

538.536 

717 

2.121 

- 	- 

736 

Demarcada 

Idem, 

Não Demarcada 
Idem 

Idem 

Demarcada 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Não Demarcada 
Idem 

Necessita aviventar.Xrea invadida 
Idem 

Área arrendada para brancos 	. 1 
% 

' c 
o 
, 

11. ESTADO DO =O GROSSO . 
x 

FIGUEIRAS 10.000 Não Demarcada , 
o 

FORMOSO 19.700 Idem : 
.1 

ESTIVADINHO 1.970 Idem 

VALE DO GUAPOR2 243.000 Idem 

UTIARITI 410.000 Idem 

SARAR r 68.000 Idem 

TIRECATINGA 138.00C Idem 

NAMBIKWARA 912.000 Idem 

sALuta 640.000 Idem 

C
Â

M
A

R
A

  D
O
S

 D
E

P
U

T
A

D
O

S
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35. 

DENOMIN2\550 AREA(ha) SITUAÇnO OBSERVAÇO 

AP IAM 20.160 Demarcada Não satisfaz a comunidade. 
KAYAUI 	. 47.450 Idem 	, Idem 
SO DOMINGOS 5.485 Não Demarcada 

SKO MNRCOS 188.478 Demarcada 
CAPITO MARCOS 480 Não Demarcada 

PERIGARA 10.000 Idem 

RESERVA PARESI 556.000 Idem 

TNDARIMANA 9.785 Idem 

SERRA MORENA 141.000 Idem 

ZORÕS 431.700 Idem 

BAKAIRI 49.888 Demarcada 

ERIKPATSA •75.982 Idàm 

MENKU 47.094 Idem 

SANTANA 6.323 Idem Ãrea Invadida. 

TEREZA CRISTINA 25.694 Idem Área Invadida 

UMUTINA 24.625 Idem Idem. 

JARUDORE 4.706 Idem Idem. 	 r. 

JARINA 

PARQUE DO XINGU 

268.813 

2.642.003 

Idem 

Idem 

Idem. 	 Am- 
ou 

Idem. 

AREÕES 218.515 Idem me  
1/ MAL. RONDON 67.078 Idem Ãrea Invadida 	y- t1/4,  

MERURE 82.301 Idem 

PARNBUBURE 224.447 Idem tsè 
PIMENTEL BARBOSA 329.250 Idem 

SANGRADOURO 88.620 Idem 

TAPIRAPg/KARAJA 66.166 Idem 

0 
o 
o 

a 
LzJ 

o 
o 



16e,  

DENWINAÇÃO ÁREA (ha) ' 	SITUAÇÃO ' OBSERVACÁO 
PIRINEUS DE SOUZA 29.500 Não Demarcada 
IPANTXE .  62.000 Demarcada • 

ARIPUANÃ - 	.- Não Demarcada 

12. ESTADO DO PARÁ 

KAIAPC5 3.300.000 Não Demarcada 
KOATINEMO 288.600 Idem 

AMANAY2S 261.000 Idem 	• , 
ANHAMBru 	, 8.120 Idem- 

KARARAHÔ 249.000 Idem 
PARAKANR 317.000 Idem 	\ 

. TUMUCUMAQUE .  2.700.000 idem 
... 

SAI-CINZA 126.000 Idem . 
1.1A0 665.600 Idem 

MUNDURUKU _ 948.641 Idem 

AMAMBE - - Idem . 
CUMINAPANEMA - - Idem 

PUCURUI - - Idem 

KARAJÁ-SANTANA DO ARAGUAIA - - Idem 

ARARA KM-120 236.600 Idem 

ARARA II 46.232 Idem 

RIO GUAMÁ 239.547 Demarcada Área Invadida. 

TROCARÁ 21.722 Idem 

SORORCS 26.257 Idem 	. 
,-, 

BACAJÁ 	 (..-. r -) 	. 192.12E Idem Área Invxdida 

, 

o 

G
E

 R
 2

0
  0

1
.0

0
5

0
  5
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DE;NOMINACO nnEA(ha) ' 	SITUAÇO ' 	02SERVAçjçO 
CATETn 439.150 Demarcado Area Invadida 
MÇS MARIA 62.488 Idemu ;) Idem.Problemas com o GETAT 
CAYABI 117...246 Idem'  
IPIXUNA 	 . - - Não Demarcada 

• 
, 

NHAMUNDA/MNPUERA 1.022.400 Não Demarcada 

13. ESTADO DA PARA/B"X 

POTIGUARA 20.820 Não Demarcada Xrea invadida.Conflitos entre 
brancos e índios. 

, 
14. ESTADO DO PERNAYBUCO 

ATIKUM 10.800 Não Demarcada ., 
FULNI-ó 11.500 Idem 

KAMBIOWA 16.000 Idem . 

KAPINAWA - - Idem 

PANKARARU 8.100 Idem 

ILHA DE N.SRA;DE ASSUNÇO - - Idem 

XUC URU 14 Idem 

15. ESTADO DO PARANIÇ 

RIO DAS COBRAS 19.100 Demarcada Xrea insuficiente. 

MANGUEIRINRA 16.375 Idem 

PALMAS 2.944 Idem 

AVA-GUARANI 2 	232 Idem 

MARRECAS 16.838 Idem 

APUCARANA 6.146 Idem 

DARK() DE ANTONINA 4.914 Idem 
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	 18. 

DENOMINNCr,0 ' 	fiREN(ha) SITUAÇ,X0 OBSERVNÇÃO 
FAX INAL 

IVAI 

LARANJINUN 
7T20C 

17C 

Demarcada 

Idem 

Idem 

PINHALZINHO 685 Idem 
QUEILIADAS 3.86n Idem 
TIBNGY 133 Idem 
RIO AREIA - - Não Demarcada 

16. ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PATRIMONIO Não Demarcada 

ERACUI - - Idem 

17. ESTADO DE RONDWIA 

TURARg0 LATIND2 118.003 Não Demarcada 

RIO BRANCO 240.000 Idem 
IGARAP2 LAGE 107.321 Demarcada 

IGNRAP2 LURDES 185.533 Idem 

IGARAPÉ RIBEIRÃO 47.863 Idem 

RIO NEGRO OACIA 104.06 Idem 

KARITINNA 89.695 'Idem 

=A-NOVAS 279.905 Idem Em anãlise pela DF 

RIO GUAPOEr 68.837 Idem Idem 

PARQUE DO ARIPUANÃ 1.258.322 Idem Área Invadida 

ROOSEVELT 233.055 Idem Idem 

SETE DE SETEMBRO 247.869 Idem Em minuta de Decreto. 

IGARAP2 MACHADO Mão Demarcada G
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DENOMINACÇO .REA(ha) SITUACAO 	1  OBSERVNCÃO 
RIO MENKENS - - Não demarcad-x 
KARIPUNA 202.000 Idem 

URU-PA-IN E URU-EU-EU-WAU 878.000 Idem 	. 

18. TERRITÓRIO DE RORAIMA 

ARAÇÃ 50.1018 Demarcada 
ANINGAL 7.627 Idem 
ANAMS 1.769 Idem 
2AJUEIRO 	. 4.303 Idem 
MANGUEIRA 4.063 Idem 
MUJOÃ PIUM 43.336 Idem 

OURO 13.572 Idem I 

PONTA DA SERRA 15.597 Idem 

SANTA INES 29.698 Idem 
SUCUBA 5.983 Idem 

ANTA 2.600 Não Demarcada 

BARATA/LIVRAMENTO 	;-4  18.830 Idem 

BOQUEIRÃO 13.950 Idem 

:ANAUANIN 6.324 Idem 

JABOTI 8.000 Idem 

RECANTO DA =DAM' 13.750 Idem 

PIUM 3,810 Idem 

SERRN DA MOÇA 12.500 Idem 

TABALASCADA 7.000 Idem 

TRUÀRU 6.640 Idem 

G
E
R
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0
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1

.0
0

5
0
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DENOMINArJO grea(ha) 	: 	SITUACO OBSERVACÃO 

WAI-WNI 

RAIMUNDÃO - 
JACA= 

BOM JESUS 

MNLACACHETA 

Sg0 MPCOS 

R‘POSA SERRA DO SOL 

AJNRANI 

2ATRIMANI 	, 

PACU 

YANOMAMI 

	

330-000 	:Não Demarcada i 

	

4.300 	, Idem 	/ 

	

107.000 	' Idem 
I 

	

1.200 	! Idem 

	

16.150 	i Idem 
, 

	

654.110 	: Demarcada 

	

1.347.810 	I Não Demarcada , 

	

35.400 	; Idem 

	

61.050 	, Idem- 

	

46.000 	Idem 

	

7.751.945 	Idem 

. 

grea Invadida. 

Portaria GM/025/82 

19. ESTNDO DO RIO GRNNDE DO SUL 

2ACIQUE DOBLE 4%508 Demarcada Necessãria Aviventação 

JARRETEIRO 601 Idem Idem. 
GUNPANI 280 Idem Idem, 

GUARITA 23.183 Idem Idem. 

INHACORN 1.060 Idem Idem. 

LIGEIRO 4.533 Idem. Idem. 

NONOAI 14.910 Idem. Idem. 

VOTOURO 1.583 Idem. Idem, 

KNINGÀNG DE IRAI _ - Não Demarcado 

GUARANI BNRPA D'OURO - - Idem 

GUARNNI DE AMAQUg - - Idem 

G
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0
5

0
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21. 

_ 	DENOMIZ3NÇÇO IÇREA(ha) SITUNÇÇO OBSERVNÇÇO 

20. ESTADO DE SANTA CATARINA 

14.150 

15.000 

1.210 

Demarcada 
, 

Idem 

Não Demarcada 

Ãrea Invadida/Barragen DNOS 

Aviventar 

IBIRAMA 

xx Pir õ 
TOLDO CIIIMBANGUE 

21. ESTADO DE SERGIPE 

ILHA DE SÇO PEDRO - - Não Demarcada 

22. ESTNDO DE S20 PAULO 

BOA VISTA DO SERTÇO DO PROMIRIA 655 Não Demarcada . 

RIBEIRO SILVEIRA 944 • Idem 

ENRRAGEM 19 Idem 

KRUKUTU 19 Idem 

M' BOI MIRIM - - Idem 

JARAGUÃ - - Idem 

SERRA - DO ITATIMS 8C9 Demarcada Aviventar 

PERUIBE 484 Idem Idem 

RIO BRANCO 20 Idem rdèm 

ARARIBÁ 1.920 Idem Idem 

ICATU 2?5 Idem Idem 

VNNUIRE 	 O 1.6C6 Idem Idem 
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Juruna levou suas denúncias ao Governador Wilson Braga no Palácio da Redenção... 

Juruna: Fun i vffltdeu terras 
dos Po t'  crua r  a  a  fazendeiros 
O cacique-deputado federal 

Mário Juruna (PD T-RJ) encerrou 
ontem sua visita à Paraíba, retor-
nando a Brasília com alguns qui-
los a mais de denúncias e documen-
tos contra a atuação da Fun& na 
reserva indígena dos Potiguara, em 
Bais da Traição. A mais aguda !fe-
chada contra o organismo respon-
sável pela política indigenista Ju-
runa reservou Para o seu último 
dia neste Estado. Recebido pelo 
prefeito Oswaldo Trigueiro, pela 
manhã, e, à tarde, por deputados 
na Assembléia e pelo governador 
Wilson Braga no Palácio da Reden-
ção, o representante dos cariocas 
na Câmara Federal aproveitou seus 
contatos com a imprensa para acu-
sar a Funai de ter vendido a terra 
da reserva da Baia a fazendeiros da 
região de Rio Tinto e Mamangua-
pe. Pare tanto, a Fundação teria, 
inclusive, se utilizado de certidões 
falsas. Ao governador Wilson Bra-
ga, pediu empenho na solução dos 
problemas de seus irmãos de Raça 
na Paraíba. Garantiu que sua gen-
te não deseja violência, mas medi-
das concretas das autoridades para 
que os direitos dos índios sejam• 
respeitados. Em resposta, o chefe 
do Executivo prometeu agir em fa-
vor dos índios e pediu e Juruna 
para que tranquilizasse os habi-
tantes da reserva. "Tudo se resol• 
verá e multo em breve", previu o 
governador. O cacique deputado 
lei a Palácio acompanhado pelos 
efr/ Holm fir • prrnindohlçllin 	dose1 
Mn, marno • ln,. 1 nt 'mordo. de 
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Juruna ac:Ia que só urna reve?u 
poderia provocar mudanças n 
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O deputado-cacique Mário Juruna (PDT-RJ) pregou uma revolução no Pais como única solução para a crise 

O deputado Mário Juruna (PDT-
Rio de Janeiro) defendeu ontem, 
na Assembléia, Legislativa, uma 
revolução codio única forma 
capaz de produzir mudanças no 
pais. Ele apresentou a revolução 
como saida quando discursava da 
Tribuna condenando toda a cú-
pula do Governo, considerada 
pelo cacique como "uma meia-
dúzia que só tem compromissos 
com o Fundo Monetario Inter-
nacional e com os imperialistas". 

Ele disse que a maioria dos 
deputados que conhece são pes-
soas comprometidas cominteres- _ 
ses contráricis aos do povo, 
preocupados "em defender Delfim 
Netto, Andreazza, Figueiredo e 
outros ministros", pessoas que, 
segundo afirmou, sao as respon-
sáveis pela inflação, pela fome e 
quem as defende, concluiu Ju-
runa, "não está comprometido 
com o povo". 

Juruna começou o seu discurso 
fazendo um alerta aos que es-
peravam ver nele uma figura fol-
clórica: "não sou palhaço e nem 
sou de brincadeiras. Quem quiser 
ver palhaços e artistas vá ao Rio de 
Janeiro", disse o cacique em res-
posta aos que não contiveram o 
riso ao escutar as suas primeiras 
palavras. 

Disse que não era o responsável 
pelas mentiras apregoadas pelo 
pais afora e anunciou que se fosse 
uma autoridade policial não 
hesitaria em levar para a cadeia 

•• 

todos os responsáveis pela crise 
nacional. Em seguida lamentou 
que a prisão seja o destino das 
pessoas que falam com serie-
dade, ao considerar que "quem 
explora, quem expulsa os traba-
lhadores da terra e quem se 
apropria de bens públicos nunca 
foi preso". 

O deputado Mário Juruna la-
mentou ainda a tette de credi- 

- 

bilidade de que desfruta o poder 
Legislativo ao dizer que "o Gover-
no quer transformar os deputados 
em palhaços. Os deputados, afir-
mou, têm de aprovar projetos que 
vêm dos militares, os que vem 
dos ministros e os enviados pelo 
presidente. Mas, continuou 
Juruna, os projetos dos depu-
tados em favor do povo são en-
gavetados peio Governo". 

• 

Juruna fez ver aos que o es-
cutavam que não foi eleito para 
brincadeiras, conforme anunciou, 
ao lembrar que na sua luta em 
defesa dos indios Xavantes sofreu 
várias ameaças, enfrentou in-
vasores das terras indigenas e 

teve ainda confrontos com a 
própria Policia Federal e Militar a 
serviço da Funal. 

ameneseald"-.. 
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Portando arco e flecha, um grupo de índios ocupou as galerias da Assembléia, para ouvir o deputado Juruna 

Um dia de arco e  xa na Assembkia 
O deputado Mário Juruna (PDT-RJ) que 

veio à Paraíba para visitar os remanescen-
tes dos índios Potiguara instalados na 
reserva da Baía da Traição, defendeu on-
tem, durante pronunciamento na Assem-
bléia Legislativa, uma revolução como a 
única alternativa que conduzirá o País e 
mudanças que superem a atual crise. 

Definiu os membros do Governo como 
"uma meia-dúzia que só tem compromis-
sos com o Fundo Monetário Internacional 
e com os imperialistas". Para uma galeria 
ocupada por índios portando arco e 
flexa , o deputado e cacique Xavante 
acrescentou que "a maioria dos depu-
tados que conheço são pessoas com-
prometidas com interesses contrários aos 
do povo, preocupados em defender Del-
fim Netto, Andreazza e outros ministros". 

Mário Juruna advertiu os que riram  

durante suas primeiras palavras: "Não 
sou palhaço e nem sou de brincadeiras. 
Quem quiser ver palhaços e artistas vá ao 
Rio de Janeiro". 

Ele denunciou ainda, na Assembléia, a 
presença de poliOiais armados na aldeia 
Potiguara, em Bafa da Traição, o que con-
siderou uma forma de intimidar os índios 
que lutam contra a invasão das suas terras 
por /a tifundiários com interesses na área. 

Garantiu que oS problemas dos índios 
paraibanos 	"Muito sérios" 	serão 
levados ao ministro extraordinário para 
Assuntos Fundiários, Danilo Venturini, 
ao Ministério do l Interior e à Fundação 
Nacional do índio Funai. 

Aos 	deputado t paraibanos, Juruna 
solicitou empenh na defesa dos interes-
ses e direitos dos índios Potiguara. 
Sugeriu à direção da Assembléia Legis•  

letiva a criação de uma Comissão do 
índio para acompanhar e intervir em favor 
das reivindicações dos índios paraibanos. 

A saudação ao deputado xavante foi 
feita pelo deputado estadual José Fer-
nandes de Lima (PMDB), que o consi-
derou "o autêntico representante do povo 
brasileiro no Congresso Nacional". 

Suas palavras não têm o timbre do 
português correto mas é mais sincero do 
que a simples retórica a que estamos 
acostumados, enfatizou Fernandes re-
ferindo-se também à história dos índios 
que vivem na Bala da Traição e que 
"precisa ser contada para qué se retrate o 
sofrimento, as perseguições', o descaso 
dos poderes públicos para com aque)e 
comunidade". 

(Página 3) 
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-O problema dos índios da Bala da Traição é um pouco 1. 
diferente daqueles que encontramos noutras localidade*, 
pois aqui foi a própria Funai, e não os aventureiros, que to-
mou as terras dos indígenas para vende-las aos fazendeiros; 
com Certidões falsas denunciou ontem o deputado Mário 
Juruna, na Assembléia Legislativa, durante entrevista à 
imprensa. 

Ele disse que já tomou conhecimento de todos os pro-
blemas dos índios da Baia da Traição e ainda esta semana 
pretende reunir-se com o Ministro Danilo Venturini, de As-
suntos Fundiários, para denunciar a ação inescrupulosa da 
Funai e pedir a volta das terras aos seus verdadeiros donos, 
"disse ao acusar o Governo de massacrar Os índios e enga: 
nar o povo brasileiro". 

EM PLENÁRIO 

Ccinvidados a presenciar a sessão da Assembléia Legis-
lativa o deputado Mário Juruna desceu até o plenário, 
recebendo a saudação de praxe por parte do deputado José 
Fernandes de Lima, escolhido para tal, por representar na 
Casa de Epitácio Pessoa uma área onde os índios habitam. 

-Ep falo em favor do índio, dando maior destaque a es-
se problema, porque sou o único índio no Congresso Nacio-
nal. Pàra defender os brancos, há muita gente eleita pelo 
povo, mais de 400 deputados e senadores - disse ao justificar 
a insiStência em abordar os assuntos ligados aos seus ir-
mãos de sangue que enfrentam, no País, as maiores dificul-
dades, atualmente. 

Dai tribuna ele teceu severas críticas aos ministros Del-
fim NEitto, Emane 'Galvéas e Mário Andreazza, classifican-
do-os por palavras anti-regimentais que depois, por suges-
tões db deputado Doca Gadelha, foram retificadas da Ata 
dos Trabalhos, com a anuencia do presidente e da Mesa, 
deputádo Judivan Cabral. O deputado Mário Juruna este-
ve na Assembléia Legislativa acompanhado de seus colegas 
Raimundo AsfOra e José Maranhão, e logo depois, seguiu 
para o' Palácio, onde foi recebido pelo governador Wilson 
Braga. 

• 
NÃO É CANDIDATO 

Ao , revelar ontem que não pretende candidatar-se à 
Presidència da República, como informou a imprensa carn-
pinense após sua visita àquela cidade, o deputado Mário 
Juruna' disse que os nomes cotados atualmente para as dis-
putas do Colégio Eleitoral não atendem aos anseios do povo, 
"pOrqqe Andreazza, Maluf e Aureliano são muito perigo-
sos, nãO entendem nada do povo e são comprometidos com 
os banqueiros do exterior". 

-ToOos são ruma, e o ministro Mário Andreazza, quando 
ocupava o Ministério dos Transportes, foi o grande respon-
sável p la repetida invasão às terras dos índios para repas-
sa-las os brancos - disse Juruna ao condenar também a 
coordenação levada adiante pelo presidente Fig ueiredo, 
para a escolha do seu substituto. Ele acha que o Presidente 
deve mudar de ação e cuidar da fome do povo, "a comecar 
pelo NOrdeste, onde a televisão mostrou o povo morrendo 
de fome". 
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der do innuB saudou Junina 
Ao saudar o deputado-cacique 

Mário Juruna (PDT-RJ), ontem, na 
Assembléia Legislativa da Pa-
raíba, durante visita do parlamen-
tar carioca aos deputados pa-
raibanos, o líder do PMDB, José 
Fernandes de Lima, o considerou 
"o autêntico representante do 
povo brasileiro no Congresso 
Nacional" afirmando, ainda, que 
"suas palavras não têm o timbre 
do português correto, mas são 
mais sinceras do que a simples 
retórica que estamos acostu-
mados a ouvir". 

Fernandes falou da luta dos In-
dios Potiguaras da reserva de Bala 
da Traição, distante 100 quilô-
metros de João Pessoa, "cuja his-
tória precisa ser contada pos- 

teriormente, para que se retrate o 
sofrimento, as perseguições e o 
descaso dos poderes públicos 
para com aquela comunidade". 
Dizendo que sempre esteve vol- 
tado para os problemas da reserva 
Potiguara, José Fernandes jus- 
tificou suas declarações afirman- 
do que "os grandes e poderosos lá 
têm amparo, condições finan- 
ceiras e os meios necessários 
para dispensar a assistência e 
proteção pública". Disse, ainda, 
que os Potig uaras reivindicam com 
toda razão as terras "quq foram 
usurpadas pelos poderosos e, por 
Isso mesmo, a Assembleia Le- 
gislativa cornprirtilha e acom-
panha a luta de Juruna, que está 
autenticamente representando o 
povo brasileiro". 

Incllio quer 
Ii 4erdade 

e terra 
— A miséria atinge 

muitos brasileiros, mas 
como Sb existe um re-
presentante dos indios é 
que dedico a eles toda a 
minha atenção. Assim 
justificou o deputado 
Mário Juruna a sua ab-
negada luta em defesa dos 
interesses dos remanes-
centes indígenas do Brasil 
que, segundo ele, atual-
mente precisam apenas 
de libercIade, terra, saúde 
e educaç o". 

Consi rou que ele hoje 
é o único representante 
politico dos indlgenas, 
embora admita que foi 
eleito com os votos do 
povo carioca. Disse que 
todos bs brasileiros 
precisam produzir e, 
tomando como parâmetro 
as reiviniJicações do seu 
povo, defendeu a dis-
tribuição de lotes de terra 
com agrilcultores, única 
forma deles usufrulrem 
das riquezas do pais. 

Disse clie tudo que con-
segbiu fol para defender o 
povo, misáão que para ser 
cumprida, 	afirmou 
"precisa de abnegação e 
firmeza". Revelou que 
multas veZes foi expulso 
de sua aldeia mas que 
resistiu a, por Isso, hoje 
se sente a vontade para 
defender os Interesses 
das comunidades indl. 

1.10~1o."0.1- 



ess. 4-20, 10 - 292./344 

i 	, • 	. --i 	-, 	,r-r, 
à Ui  

,e  k  â ..., ,‘„, .55"."."r"."7"5." "In 
L•t.%.,"iid gr.i LU 

	

P, 	nn 	Nd è L
I g . ' mi 	k 	14.1 	lí 	ê kk„j 

• ftv,,„n.im. • c^ 	
qr# 	. 	

A r. OCr' abdi 

l (i;a, LI,Pessoa120 de setembro 

luafg ;nn.• h • 	 3  

VeiCWO:- - 	_nal-1TE _______ CPÀ1_ _f B21) _ _ 
de 1983  

1 

oliciais tentam intimi&i:1 
índios da Baia da Traição 

	

Mário Juruna denunciou que a presen 
	

A escolha do caildidato 	presidência, 
ça de policiais armados no interior d 	argumentou, é uma tarefa que cabe ao 
aldeia dos Potiguaras na Baia da Traição 

	

tem o objetivo de Intimidar os lndios d 	a um presidente Indicado por um grupo 
povo. Para Mário Juruna falta autoridade 

	

reserva que tentam impedir a ocupaçã 
	

restrito, que não tem o apoio do povo. Um 

	

de suas terras por latifundiários da 	processo de eleição presidencial que 
agro-Indústria do álcool. 	 restringe a participação de todos, na. 

	

O problema dos PotIguaras, segund 
	

opinião de Juruna, está errado. 
ele, é uma questão multo séria qué• ser 'wri •  

	

clenuncipria no Ministério Extraordinário 	Disse que tem ,pondções de ser ore-,  i 
sidente da República porque, argumerï- 

para Assuntos Fundiários, no Ministério H • tou, conhece os problemas do povo "ao 

	

do Interior e na própria Funai. Juruna 	
andar de canto a canto do pais ". Revelou, 

	

considerou que, no caso da Bala d 	
no entanto, que só se lançaria candidato 

	

Traição, o erro não é do invasor dono da 	
se fosse de forma definitiva e, como ele 

	

Agican, Belarmino Pessoa de Melo, qu 	
considera, séria porque, afirmou, "não 

se 	aproveitou de irregularidades pratl 	
falo nem tomo decisão por brincadeira ". cadas por representantes da Funai. 	

Garante, porém, que continuará na 

	

Disse que essa empresa, junto com 	
politica "para defender os interesses do 

	

outros proprietários, ocupou 20 mil hec- 	
povo" porque, segundo ele, " os bra- 

	

tares de terra pertencentes aos Potigua- 	
sileiros sempre foram enganados, não 

	

ras. A transferência dessas terras para 	
têm ainda consciência e votam sem 

o controle de particulares, segundo sua 	
Saber ". Prometeu lutar contra esse es- 

	

denúncia, foi feita com a aquiescência da 	
tado de coisas " para evitar, afirmou, 

	

Funai que concedeu certidões negativas 	
que o pais afunde mais ainda ". 

de 	propriedade falsificadas, que per- 	
- O atual Governo não tem coMpromis- 

	

mitem aos proprietários ocuparem as 	
sos com os brasileiros, sentenciou 

terras da reserva. 	
Juruna ao considerar que os compro- 

	

Solicitou dos deputados paraibanos 	
missos do presidente e de todos os 

	

empenho em defesa dos direitos dos 	
seus ministros é com grupos estran- 

Potiguaras e pediu que na Assembléia 	
geiros, com o FMI e com Potências mul- 

	

Legislativa seja criada uma Comissão do 	
tinacionais. Os responsáveis pelo Gover- 

	

índio, para defender os interesses de 	
no, disse Juruna, mereciam ir para a 

	

todos os marginalizados e contribuir 	
cadeia porque estão vendendo o Brasil, 

	

com dados e informações . para o tra- 	
entregando nosso ouro e toda a nossa 

	

balho desenvolvido pela Comissão do 	
madeira. 

	

indio da Câmara dos Deputados, pre- 	
O presidenciável Andreazza, na 

sidiria por ele. 
Juruna denunciou a Funai como uma 

instituição que não está preocupada com 
os problemas do indio,lembrando que, I 
em Baia da Traição, a demarcação feita 
pelos nativos não foi aceita peio órgão. 
Segundo ele se a Funai quisesse resolver 

. 	o problema do indio,ela aceitaria a 
demarcação da reserva depois de conferir 
a sua precisão. 

PRESIDENTE E SUCESSÃO 
I 	O trabalho do presidente Figueiredo de 

coordenar o processo sucessório, a que 
tem se dedicado, representa, na opinião 
de Juruna, uma perda de tempo para o 

; presidente e para os que com ele se en-
contram para tratar do assunto. O 
presidente, na opinião do deputado, 
deveria estar mais preocupado em resol- 
ver OP problemas nacionais como o 

fl fomo, a oilrifirlo o ii In-
IlaçÃo, 

.141...1114a cai .1 e ~F., 

•••••••.•••••••••••TIM„, 

opinião de Juruna, não pode ser apoiado 
por ninguém porque, denunciou, ele foi 
um dos responsáveis pela invasão das 
terras indgenas, ao se omitir de resol-
ver o problema da demarcação em várias 
reservas. "Se eleito, disse Juruna, ele 
representará uma ameaça para os fa-
zendeiros porque do rodo ele já tomou 
toda a terra". 

É Andreazza, segundo Juruna, também 
o responsável pelos aumentos da pres-
tação da casa própria, pela falta de 
recursos para a recuperação económica 
do Nordeste, uma vez que o BNH e a 
Sudene estão subordinados ao seu 
Ministério, e, por isso, acredita que ele 
não merece nenhum apoio. 

Ao ser indagado sobre o nome de 
Maluf,Juruna respondeu que "são todos 
do mesmo saco, muito espertos e bons 
de conversa. O que assumir vai entregar 
o resto do Brasil ", concluiu. Juruna não 
ismitou o presidente F iguoiredo, coo- 
!liderado por ele como " 	0105100 
pluiellolui, que ptologn Doiflui e Au. 
Imit1111" 
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Atendendo apelo do deputado Mário Juruna, durante 

visita que lhe foi feita pelo cacique xavante, na Prefeitura 
da Capital, o prefeito Oswaldo Trigueiro garantiu empres-
tar todo apoio à luta empreendida pelos índios remanescen- l 
tes da tribo Potiguara, localizada na Baia da Traição, para a 
demarcação das terras, através da Funai. O deputado Jur0- 

1  

na esteve às 10 horas de ontem com o prefeito Oswaldo Tri-
gueiro, acompanhado dos deputados Raimundo Asfera e ! ; 

José Maranhão, onde apresentou cerca de 20 índios repre—
sentantes das 16 comunidades indígenas existentes na Baia 
da Traição, domorando-se por uma hora em conversa com ,t 
o edil 

Juruna revelou que está realizando frequentes viagens 
a todos os Estados onde ainda existem remanescentes dos 
indígenas, para verificar a situação em que se encontram 
e encaminhar pedidos para a solucão das dificuldades exi--
tentes, particularmente em relação à questão de terras. 
Ele agradeceu a hospitalidade do prefeito Oswaldo Triguei-
ro, de quem foi hóspede durante os dois dias que passou 
em João Pessoa, e solicitou especial atenção aos índios da 
Baia da Traição, em visita à João Pessoa, evitando que so-
fram qualquer persequicão. 

O prefeito disse que dentro das possibilidades, nos limi-
tes do município, tudo fará em apoio aos índios, e sugeriu 
que o encontro com o governador Wilson Braga, as reclama-
ções a respeito da demarcação das terras e perseguições 
fossem relatadas, para que as providénèias possam ser to-
madas pela autoridade maior do Estado. 

t 

• 

Ti bumbo recebeu Jumenta em seu gabinete 

• JURUNA I 

Quando chegou sexta feira, 
pela madrugada, ao hotel Tropica-
na, o deputado Mário Junina sur-
preendeu Toinho Cabral ao pedir 
um jantar, quando a cozinha já 
estava fechada e só havia um gar-
çon atendendo à beira da pisci-
na. Toinho, no entanto, pensou CM 

mandar buscar a comida e indagou 
de Juruna se ele queria lagosta. 
camarão, strbgonof ou outro pra-
to , ao que respondeu o índio: 
quero jantar um copo de café e 
um pão. E subiu ao apartamento. 

JURUNA-2 

Interpelado por um repórter 
em Campina Grande, sobre assun-
tos domésticos, em relação às 
três esposas que mantém. o depu-
tado Juruna irritou-se; mas soube 
sair com inteligência, responden-
do: -vida de Juruna é particular 
e não interessa você saber quantas 
tttilheres ele tem, porque Juruna 
não'grét saber quantos homens 
vocé tem 

0.••••••• • •••••••• • ••• 	o, 
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ASSUNTO: DENÚNCIAS DO DEPUTADO MÁRIO JURUNA AO MINISTRO DA JUSTIÇA 

ANEXOS: NOTA DA FUNAI, DE O 

RECORTE DO JORNAL D 

OFICIO 678/PRES-FUN  

JUL 83. 

BRASIL, DE 03 JUL 83. 

I, DE 27 JUN 83. 

1. Em 30 JUN 83, o lider Xa ante e Deputado Federal MARIO JURUNA 

enviou carta ao Ministro 	Justiça com o objetivo de denunciar 

supostas irregularidades praticadas contra os índios em diver-

sas regi3es do pais. 

2. Com referencia a apreensao de um aviJo de propriedade particu-

lar pelos índios Kayabi, do PARQUE INDÍGENA DO XINGU (PQXIN), 

a FUNDAÇÃO NACIONAL DO 

em 02 JUL 83, esclarece 

a presença dos servidor 

NI HAUSEN e WALDEMAR FE 

de que tenha morrido qu 

dimento. 

NDIO(FUNAI) distribuiu nota a imprensa, 

do que o incidente nJo teve ligaçjto com 

s da FUNAI, ROBERTO GUARANYS, IVAN ZANO 

REIRA, na 5‘rea. Outrossim, nao e verda 

lquer índio do PQXIN por falta de aten- 

Em 18 AGO 83, a aeronave foi liberada pelos indios, ap5s conver 

saçjes com as lideranças da comunidade. 

A FUNAI, entretanto, deeria levar em consideraçjo algumas rei-

vindicaç3es dos grupos iindigenas da 'área do Posto Indigena Diau 

arum, do PQXIN, o que esta sendo desencadeado pela Presidncia 

da FUNAI. 
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Quanto ao grupo de tindios Xavantes que esteve na FUNAI no dia 

23 JUN 83, ao contrjírio 	que foi relatado na carta ao Minis 

tro da Justiça, tratou-se de uma invasao articulada pelo '52.5-

prio MÁRIO JURUNA e outr s parlamentares oposicionistas que, 

manobrando os citados si vticolas, procuraram levar a insegu-

rança e a intranqüilidad as dependÈncias da FUNAI. 

Observando-se o desencad amento dos fatos ocorridos, nota-se 

um movimento organizado, para desacreditar perante a opiniao 

piiblica o 5rgao tutelar #os índios. 

4. A respeito dos demais ev ntos narrados por MÁRIO JURUNA, a 

DOPS/CCP/DPF firmou o pa ecer 040/83, em 15 JUL 83, no qual 

informa as provicancias oliciais e/ou judiciais adotadas por 

orgaos governamentais q demonstram a improcedj'nciab das ci- 

  

taçjes do referido Deputado. 

5. A preocupação demonstrad pelo l-tder Xavante e Deputado MilRIO 

JURUNA atraves das acusa Jes contra a FUNAI, deixa clara a ma 

nipulaçõo de dados que e volvem a entidade, com o objetivo ex 

plicito de criticar a co duçjío da política indigenista por es 

te orgao. 

• 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

VG REPERCUSSÃO NA COMUNIDADE 

SOCIAL ET SE JOSÉ HUMBERTO 

PERMANECE NA REFERIDA 
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INDÍGENA PT CH ASI/FUNAI 
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ENCONTRA-SE 

ASI/FUNAI 

DE 
RELAT(NRI O 

VG QUE 

PT CH 

22 — 09 — 83 -- 	SOL ENCAMINHAR 

14/81 yr, CONSTANTE DO PROCESSO 3555/81 

NESSA AJUDÃNCIA VG CONFORME INFAO AUD/FUNAI 

., 

, 	1 

Assinatura ou rubrica do expedidor 

Mod. 137 - BI 50c4 	1483(210 



e55 -4t O fs. 2 98 1 3 4 4,  
RELATÓRIO APRESENTADO PELO SERVIDOR WILK CgLIO FERNANDES DA 

SILVA, CHEFE DO PI PO YGUARA, REFERENTE A VISITA DO DEPUTA-

DO FEDERAL MÁRIO JURU1A, À ÁREA INDIGENA POTYGUARA. 

,.c.lando da 
Potyguara, precisamente a 

te, acompanhado do Deputa 

estaduais Jose Fernandes 

do diretamente por membro 

Costa do Nascimento, vul 

lideres de outras aldeias 

da visita, programada que 

e partidos da eposiçao. 

Ao chegar 

grafe, proferiu um discur 

mou todos os integrantes 

do que o motivo de existi 
, 

cuarios e outros, em terr 

de funcionerios da FUNAI,  

visita de Mario Juruna a reserva Indigena 
aldeia Sao Francisco, no dia 17 do corren 

o Federal Jose Maranhao- e dos Deputados 

Raimundo Asfera, todos do PMDB,acessora-

do CIMI, capitaneados por Jose
. 
 Humberto' 

"TIURg", nao foi permitido o acesso dos 

os quààs na maioria nem sabiam da referi 

fora, por elementos da Diocese da Paraiba 

a aldeia Sao Francisco, o Deputado em Epi 

o, por sinal o ja costumeiro, no qual cha 

o ÓRGÃO de incompetentes e ladroes,dizen- 
- 

destilaria de elcool, projetos agro pe 

$ indigenas, eram devido a desonestidade' 

que tinham vendido terras a estradbs,en4f. 

tre outra serie de asneiras, agrediu com palavras injuriosas , 	os 

senhores Ministros da Área Rconomica, Mo Interior e sua excelencia 

o senhor Presidente da Republica. 

Logo apos 

e presentes, foi arrastad 

NO FERNANDES, onde nem os 

tregue a Juruna, uma past 
••• 

licitaçoes, documentaçao 

rada pela Igreja e sem qu 

nhecimento de seu conteud 

dignaçao por parte de índ 

Sua visit 

quando foi a cidade de B 

lo candidato a prefeito p 

A referid 

conturbada erea, no tocan  

discursar para os membros da comunidade 

por TIWag, para a casa do cacique SEVERI 

políticos tiveram acesso, quando foi en-' 

bastante grossa, contendo denUncias e so 

ssa, segundo informaçoes colhidas, elabo- 

propria comunidade indigena tivesse co 

• o que gerou um clima de protestos e in-

os no partidarios do grupo de SEVERINO. 

a aldeia Sao Francisco, durou uma hora 

da Traiçao, para o almoço, oferecido pe 

lo PMDB, derrotado na ultima eleiçao. 

visita veio tumultuar ainda mais a to 
/ao 

e a aldeia Sao Francisco, onde praticamen 

te incentivou a baderna, dizendo que indio *ao poderia ser preso, o 

culpadp era o ÓRGÃO, que funcionerio da FUNAI, e empregado do Didio 

e por conseguinte tem que  fazer o que o indio quer. 

cont. 
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Apos uma visita dessa especie, onde foi pregada abertamente 	a 

	

subversao, ou seja, o incitamento a desordens e sedobediencias, 	e 

tendo na pessoa do individuo JOSÉ HUMBERTO COSTA DO NASCIMENTO(TIURÉ) 

o maior incentivador de badeitnas na eirea indigena, que acobertado ' 

por SEVERINO FERNANDES, se fgz passar por i..ndio Potyguara, inclusive 

morando na propria aldeia Sa Francisco, ao lado da casa de SEVERINg 

quando sabemos ser o mesmo 11 tural de Sao Jose do Mipibu, no Rio 

Grande do Norte,; Entendemos que enquanto referido individuo, alta 

mente pernicioso, permanecer na área, os problemas ser i ao nfidaveis, 

pois todos os problemas caias dolos na regiao, tem a sua acessoria. 

PI POTYGUARA(PD), 27 de setembro de 1983 

' M'. 	' • O 
O 

WILK CELIO FERNANDES DA SILVA 
CHEFE DO PI POTYGUARA 

• 
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UMO N° 239/32DR/83. 	 Em 30 - 09.83 

Delegado Regional 

Sr. Assessor Chefe da ASI/FUNAI. 

Ref. rdg n 2 288/ASI de 2 .09.83. 

Do 

Ao 

Assunto 

Senhor Asse 

Cumprimenta 

atençao ao rdg. n° 288/A 

Potyguara, sobre os aspe 

MSrio Juruna na área Pot 

sor: 

do V.S., estamos encaminhando - em ' 

I de 22.09.83, relatOrio do Chefe do PI 

tos e repercussão da visita do deputado 

guara. 

4 	 ce,k. 

2-  - 19:4r492 
4 6.4, o 7 6)-4,t-t23 

GVM/acvm. 

M00.114 
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MIN11~0 DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - FUNAI 
~mete do Presidente 

OFÍCIO N9 Ak/PRES/ASS 	 Brasília, _60u-183  

Do : Presidente da Fundação Nacional do índio 
	 '9(çlt4) 3)  

Ao : Exmo.Sr. Deputado MARIO JURUNA 

Presidente da Comissão do Índio 	

yi-‹-xm-e+et€4-&g-r 
1--rea-eLeaw eA-42 

Complementando os termos do nosso Oficio n9  

de 16.09.83, passamos a enumerar a legislação que nos impõe o dever 

de regulamentar a presença de NÃO-ÍNDIOS EM TERRAS INDÍGENAS. 

1. A Constituição Federal, em seu artigo 89, dispõe: 

"Compete à União: 

XVII - Legislar sobre: 

o) nacionalidade, cidadania e naturalização, incor 

poração dos silvicolas à comunhão nacional. 

2. A Lei n9 5.371, de 5.12.67, dentre outras 	disposi 

ções contém as seguintes: 

"Art. 19 - Fica o Governo Federal autorizado a ins 

tituir uma fundação, com patrimônio prOprio e perso 

nalidade jurídica de direito privado, nos termos da 

lei civil, denominada "Fundação Nacional do índio" 

com as seguintes finalidades: 

I - Estabelecer as diretrizes e garantir o cumpri 

mento da politica indigenista, baseada nos prin 

cipios a seguir enumerados: 

a) resneito à pessoa do índio e às instituições e 

comunidades tribais; 

h) garantia à posse nermanente das terras aue habi 

tam e ao usufruto exclusivo dos recursos natu 

rais e de todas as utilidades nelas existentes; 

H 11 



Mod, 116 

P 55- 410, f• 302 /3 4-49 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - FUNAI 	 = 02 = 
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c) preservação do equilíbrio biológico e cultural 

do índio, no seu contacto com a sociedade nacio 

nal; 

d) resguardo à aculturação espontânea do índio, de 

forma a que sua evolução sócio-económica 	se 

processe a salvo de mudanças bruscas; 

II - gerir o Património Indígena, no sentido de sua 

conservação, ampliação e valorização; 

III - promover levantamentos, análises, estudos e pes 

guisas científicas sobre o índio e os grupos so 

ciais indígenas; 

IV - promover a prestação da assitencia médico-sani 

tãria aós índios; 

V - promover a educação de base apropriada do índio 

visando à sua progressiva integração na socieda 

de nacional; 

VI - despertar, pelos instrumentos de divulgação, o 

interesse coletivo para a causa indigenista; 

VII - exercitar o poder de polícia nas áreas reserva 

das e nas matérias atinentes ã proteção do in 

dio. 

Parágrafo único. A Fundação exercerá os poderes 

de representação ou assistência jurídica ineren 

tes ao regime tutelar do índio, na forma esta 

belecida na legislação civil comum ou em leis 

especiais." 

"Art. 49 - A Fundação terá sede e foro na Capital 

Federal e se regerá por Estatutos aprovados 	pelo 

Presidente da República. 

Parágrafo único. A Fundação ficará vinculada ao Mi 

nistério do Interior, nos termos do Decreto 200-67." 
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~noto do Presidente 

3. A Lei n9 6.001, de 19.12.73, em seu art. 79 e § 29 

estabelece que: 

Art. 79 - "Os índios e as comunidades indígenas ain 

não integradas à comunhão nacional ficam sujei 

tos ao regime tutelar estabelecido nesta Lei." 

§ 29 - "Incumbe a tutela à União, que a 	exercerá 

através do competente órgão federal de assistência 

aos silvícolas." 

4. O Decreto n9 84.638, de 16 de abril de 1980, fixou 

os seguintes princípios: 

"Art. 19 - A Fundação Nacional do Indio, instituída 

em virtude da Lei n9 5..371, de 5 de dezembro 	de 

1967, como pessoa jurídica de direito privado, com 

patrimônio próprio, nos termos da lei civil, com se 

de e foro na Capital Federal, reger-se-á pelo pre 

sente Estatuto e pela Legislação pertinente, tendo 

por finalidade: 

I - exercer, em nome da União, a tutela dos índios 

e das comunidades indígenas ainda não integra 

dos à comunhão nacional; 

II - estabelecer as diretrizes e garantir o cumpri 

mento da política indigenista, baseada nos prin 

cípios a seguir enumerados: 

a) respeito à pessoa do índio, às instituiçOes 	e 

comunidades tribais; 

b) 	  

c) preservação do equilíbrio biológico e cultural 

do índio, no seu contacto com a sociedade nacio 

nal; 

d) resguardo à aculturação espontânea do índio, de 

forma a processar-se sua evolução sócio-econOmi 

ca a salvo de mudanças bruscas. 
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V 

VI - promover a educação de base apropriada do índio, 

visando à sua progressiva integração na socieda-

de nacional; 

VII 

VIII - exercitar o poder de polícia nas áreas reserva 

das e nas matérias pertinentes à proteção do In 

dio. 

Art. 29 - Compete à Fundação exercer os poderes de 

representação ou assistência jurídica inerente 	ao 

regime tutelar do índio, na forma estabelecida 	na 

legislação civil comum ou em leis especiais. 

Art. 89 - São atribuições do Presidente da Fundação: 

I - formular plano de ação da entidade, estabelecen 

do as diretrizes para o cumprimento da política 

indigenista; 

II 

III - gerir o património indígena; 

IV - representar a Fundação, judicial e extrajudicial 

mente; 

V 

VI 

VII - baixar instruções sobre o poder de polícia nos 

territórios tribais, no sentido de resguardar a 

liberdade, a segurança, a ordem, os costumes e 

a propriedade dos silvícolas. 

5. O Código Civil Brasileiro, em seu Ar. 69, dispõe: 

"São incapazes, relativamente a certos atos (art. 147, 

n9 1), ou à maneira de exercer: 

II 
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III 

IV - Os silVicolas. 

Parágrafo único. Os silvá...colas ficarão sujeitos 

ao regime tutelar, estabelecido em leis e regula 

mentos especiais, o qual cessará à medida 	que 

se forem adaptando ã civilização do pais." 

Compelida e, ao mesmo tempo, amparada pelos disposi 

tivos legais acima enumerados, a Presidência da FUNAI, através de um 

dos seus titulares que nos antecederam, baixou a Portaria 725/N, 	de 

03 de Junho de 1981, cujo texto anexamos ao presente. 

Ao prestar a V.Exa. estes esclarecimentos, queremos 

manifestar, novamente, o nosso desejo de colaborar com a Comissão do 

Índio, sempre que necessário, dentro das nossas possibilidades. 

Desejamos registrar ainda, perante os Senhores Denu 

tados membros desse 'órgão, a nossa convicção de que ele poderá pres 

tar à causa indígena brasileira uma colaboração prestimosa e eficien 

te que será recebida com agrado por esta Fundação. 

Para facilitar a divulgação deste junto aos membros 

dessa Comissão, estamos enviando cOpia a cada um deles. 

Renovando a V.Exa. a manifestação do nosso apreço, su 

bscrevemo-nos 

Respeitosamente, 

—14vIL 
OCTAVIO FERREIRA LIMA 

- Presidente - 

AVA/rmc. 

Mod. 11E5 
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DE BRASILIA DF 
DO niNisTERic DA JUSTIÇA DF 
DA SEC/PARTICULAR DT 14-10-C3 

TELEX 
ntio. 
OCTAVIO FERREIRA LIMA 
M.D. PRESIDENTE DA FUNAI 
BRASILIA DF 

TELEX NR. 6501 	 ( NORY ) 

GM/SA/NR.02430 DE 14-10-83 == RETRANSMITO V.SA. VG DE ORDEM VG PARA 
CONHECIMENTO ET PROVIDENCIAS PROVENTURA CABIVEIS VG TEOR TELEX ENDERE 
-ÇADO AO TITULAR DESTA PASTA PELO DEPUTADO FEDERAL nARIo JURUNA - 
ABRASPAS DE CAMARA DEPUTADOS BSB TELX NR. 1931 DE 141083 ++ JORGE ++ 
MINISTRO 'GRA- . 
HIM ABI-ACKEL DD MINISTRO JUSTIÇANESTA= LAMENTO COMUNICAR VOS-
SENCIA QUE ONTEM DIA 13 EM JOAO PESSOA VG PARAI:BA VG O INDIO TIURE 
POTYGUARA FOI SEQUESTRADO POR DOIS ELEMENTOS QUE SE DIZIAM AGENTES 
DA POLICIA FEDERAL QUE AROS ALGEMAREM VG LEVARAM-NO PARA UMTERRENO 
BALDIO CERCANIA CIDADE VG ONDE O SEVICIARAM TORTURANDO-0 NA FRENTE 
DE SUA ESPOSA E FILHO PT APOS SES SA0 TORTURA FOI LEVADO COM SUA FAMI/ 
LIA SEDE POLICIA FEDERAL ONDE TEN TARAM OBRIGALO ASSINAR DEPOIMENTOS 
JAH ELABORADOS PT COMO INDIO TIUR EN RECUSOUSE ASSINAR OS DOCUMENTOS 
E SE ENCONTRAVA COM LESOES RESULT ANTE TORTURA VG APOS RETEREM SEUS 
DOCUMENTOS E DE SUA ESPOSA VG LIE ERARAM PARA QUE RECEBESSE CUIDADOS 
MEDICOS VG INTIMANDO-OS PARA COMP APECER HOJE POLICIA FEDERAL PARA 
PRESTAR DECLARAÇOES PT ESTE SR. ti INISTRO E MAIS um CRIME COMETIDO 
CO•:T 	tJ 	OVO VG QOE CONTINUA 5 ENDO VITIMA DA REPRESSAO POLICIAL VG 
TODA VEZ GUE PROCUA DEFENDER SEU 5 DIREITOS NATUARAIS ET CONSTITUCIO-
NAIS PT POR ISTO APELO VOSSENCIA QUE TOME MEDIDAS IMEDIATAS SENTIDO 
COIBIR ESTES ABUSOS E PUNIR CULPADOS PT PEDIRIA TAMPEM GESTOES DESSE 
MINISTERIO JUNTO FUNAI SENTIDO DEMARCAR URGENTES TERRAS INDIOS POTy-
GUARA VG RETIRANDO DA AREA TODOS INVASAROES PT SDS DEPUTADO 
MARIO JURUNA FECHASPAS PT COROS 5 OS EUCLIDES PEREIRA DE MENDONÇA = 
CHEFE DO GABINETE DO MINISTRO DA JUSTIÇA PT 

NNN0 
611345?FNAI ER 
611088MNJU PP 
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Juruna quer 
direta e diz 
que concorre 

São Paulo — Defendendo 
a eleição direta para Presi-
dente da República e 
dizendo-se candidato, se 
uma pesquisa nacional 
apontar. o deputado fede-
ral pelo PDT-RJ, cacique 
Mário Juruna. chegou on-
tem a São Bernardo do 
Campo e hospedou-se no 
hotel Binder. onde almo-
çou, a convite do Pára-
clube ABC. que promove o 
Primeiro Salão de Aero-
náutica de Marinha Des-
portiva. no parque Duque 
de Caxias. em Santo André. 
O programa do deputado 
ainda não está definido, 
mas hoje ele deverá visis-
tar a exposição e proferir 
palestra, discorrendo sobre 
os problemas do índio bra-
sileiro na atualidade. 

Criticou ele a Funai por 
ter obrigado os seis índios 
bororós do posto indígena 
Gomes Carneiro. do Mito 
Grosso, que estiveram no 
ABC no final do mês passa-
do. a retornarem antes de 
cumprirem o programa da 
campanha "nossa criança 
conhece o índio brasileiro". 
Os índios deveriam visitar 
280 escolas da região, a 
convite do Pára-clube 
ABC. Naquela ocasião, os 
índios denunciaram a inva-
são de suas terras. a 250 
Km de Quiçaba. por um fa-
zendeiro que eles conhe-
cem como "Dr. Lucindo". 

DOCUMENTO 
Juruna ( PDT-RJ ) distri-

buiu ontem nota à impren- 
sa repudiando a prisão so- 
frida pelo índio Zure Poti-
guara, da Baía da Traição. 
na Paraíba. que _foi levado 
por policiais, junto com sua 
mulher e um nino ae 2 
anos, para os arredores do 
Rio Tinto, onde foi espan-
cado e ameaçado, acusado 
de porte de tóxico. Sua mu-
lher também foi ameaçada 
e agredida_por agentes aa  
policia fedêral, na presen-
ça de seu filho.  

U deputado Mario Juru-
na denuncia na nota outros 
crimes praticados contra 
os índios Potiguara. da 
Baía da Traição-( PB ). Há 
um mês atrás o cacique dos 
Potiguara. lndio Severino,  
também foi arbitrariamen-
tê_preso sob a acusação de 
estar "invadindo"eiT—T—•as 
in~, espoliadas por 
usineiros e grupos econô-
micos da região. 

Na nota o deputado Má-
rio Juruna responsabiliza 
ainda a Funai "por estar se 
omitindo diante das ques-
tões indígenas" e cusa os 
grupos econômicos de esta-
rem comandando ações re-
pressoras contra os índios 
tentanto intimidá-los nas 
reivindicações de seus di-
reitos. Ele termina a nota 
repudiando a ação contra o 
índio Tiur_ 	Potiguara. de- 

1---11"Traildo a parcialidade 
da Funai e sua inoperáncia 
no trato dos interesses dos 
índios. 

Também o  Conselho Indi-
genistta Missionário distri-
buiu nota de repúdio contra 
o crime e igualmente de-
nuncia que "as prisões, as 
ameaças e as ações repres-
sivas contra os Potiguara 
fazem parte de um plano 
organizado para desestru-
turar aquela comunidade 
indígena impedindo que 
seus integrantes se organi-
zem para reconquistar 
suas terras invadidas". 
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"\-  uru a denuncia 
seqüesjtro de índio 

BRASILIA — O Deputado Mário 
Juruna (PDT-RJ), o Conselho Indi-
genista Missionário (Cimi) e Cen-
tro de Trabalho Indigenista ( I) de 
São Paulo divulgaram notas ntem 
denunciando o seqüestro e tort a do 
índio potiguara Tiuré por três agen-
tes da Polícia Federal em Joi Pes-
soa (PB). Na última quinta-f a. A 
ação policial foi presenciad pela 
mulher e pelo filho de Tiuré , que o 
acompanhavam à Clínica P ocár-
dio, onde fora fazer um exam car-
diológico e da qual saía quand hou-
ve o seqüestro. 

O Deputado Juruna diz que se tra-
ta de mais uma medida contra os 
índios potiguara, que lutam pela de-
marcação de suas terras na Baia da 
Traição, no litoral paraibano, e cujo 
Cacique Severino Francisco foi pre-
so em junho passado, acusado de in-
vadir terras. 

Na opinião do Cimi, "as prisões, 
as ameaças e as ações contra os po-
tiguara fazem parte de um plano or-
ganizado para desestruturar essa 
comunidade indígena e impedir que 
seus integrantes se organizem para 
reconquistar suas terras invadi-
das". 

AGITAÇÃO  

José Humberto Nascimento, Tiu-
ré, membro do Centro do Trabalho 
Indigenista. (CTI) e um dos rema-
nescentes dos índios potiguara que 
habitam a reserva de Baía da Trai-
ção, no litoral paraibano, disse em 
entrevista que foi torturado pela 
Policia Federal sob a acusação de 
promover agitação em uma área 
que os índios disputam com fazen-
deiros e agroindústrias. 

A Policia Federal, por sua vez, 
disse que a prisão de Tiuré foi moti-
vada pelo fato de haver sido ele fla-
grado com um cigarro de maconha. 
Tiuré foi liberado ontem, depois de 
assinar um termo de declaração 
diante de representantes do Centro 
de Defesa dos Direitos Humanos da 
Arquidiocese de João Pessoa e do 
advogado Geraldo Beltrão. 

A Superintendência de Polícia Fe-
deral prometeu abrir sindicância 
para apurar as denúncias de tortura 
feitas por Tiuré, a depender dos re-
sultados de exames de corpo de deli-
to, no Instituto de Medicina Legal do 
Estado, a que ele deverá se subme-
ter. 

• 
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Índio (teu a ao-entes da 
.PF de o rem torturado 

JLO 

Do correspondente 
da sucursal 

O índio José Humbe • Nasci-
mento (Tiuré), da reserva dígena 
potiguara, de Baía da Traição, na 
Paraíba, denunciou ontem ter sido 
torturado por agentes da Polícia Fe-
deral para confessar sua suposta par-
ticipação em movimentos po_iticos e 
consumo de tóxicos. Ele esteve on-
tem na Superintendência da Polícia 
Federal, acompanhado do advogado 
Geraldo Beltrão, e foi ouvido pelo 
delegado de Entorpecentes que auto-
rizou o índio a fazer exame de corpo 
de delito para poder, depois, abrir 
sindicância administrativa e apurar 
a denúncia contra os policiais. 

Tiuré contou que, quinta-feira à 
tarde, ao sair do Centrocor. no centro 
de João Pessoa, onde se submetera a 
um eletrocardiograma, foi abordado 
por oito homens que se identificaram 
como agentes federais e que lhe mos-
traram um cigarro de maconha que 
teria sido encontrado em sei carro, 
onde o esperavam sua mulh r e um 
filho de dois anos. Os polic ais lhe 
deram voz de prisão e levaraM os trés 
em direção à Polícia Federal. Sob 
ameaças, perguntaram ao índio so-
bre o advogado António Carlos, que 
estava no aeroporto, onde. egindo 
consta, sua bagagem foi revi tada. A 
mulher e o filho de Tiuré fo m dei-
xados era frente à Polícia Federal e o 
índio levado algemado para uma pis- 

ta de terra, onde o espancaram, acu-
sando-o de agitador e insinuando 
que o iriam matar. Minutos mais 
tarde, Tiuré foi levado à Polícia Fe-
deral, e um delegado mandou que lhe 
tirassem as algemas, aconselhando-o 
a assinar um documento dando o 
assunto por encerrado. 

Tiuré contou ontem aos repórte-
res que há algum tempo vem sendo 
seguido pela polícia e que, até mes-
mo, sua casa foi revistada há poucos 
dias em Baía da Traição. 

De acordo com denúncia do de-
putado Mário Juruna, feita ontem 
em Brasília, esta não é a primeira vez 
que isso acorre com os potiguaras. O 
índio Severino Fernandes da Silva 
foi preso recentemente por ordem da 
juiza Francisca Luíza Espínola e sub-
metido "a todo tipo de vexames". 
Manoel Bernardes da Silva também 
teve sua casa incendiada duas vezes 
e chegou a ser preso. 

As prisões, na opinião de Mário 
Juruna e de representantes do Con-
selho Indigenista Missionário, estão 
ligadas aos problemas de terra en-
frentados pela tribo. Mesmo sem o 
apoio da Funal, eles demarcaram a 
reserva na Baía da Traição e isso 
gerou uma série de conflitos com a 
fábrica de tecidos Rio Tinto e com a 
família Lungren, proprietária das 
Casas Pernambucanas, que tem inte-
resse na área. 

"••• 
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QUE ONTEM DIA 

SEQUESTRADO POR 

APOS ALGEMAREM 

O SEVICIARAM 

TORTURA FOI LEVADO 

DE 17 	10 	83 	RETRANSMITIMOS TELES ___ 	_—_— NR 2430 VG 

RETRANSMITO VSA 

CABIVEIS VG 

FEDERAL MÁRIO 

MINISTRO 

VOSSENCIA 

POTYGUARA FOI 

FEDERAL QUE 

CIDADE VG ONDE 

APOS SESSAO 

TENTARAM OBRIGA 

DO EXMO SENHOR MINISTRO DA JUSTIÇA PT ABRASPAS 

PARA CONHECIMENTO ET PROVIDENCIAS PORVENTURA 

AO TITULAR DESTA PASTA PELO DEPUTADO 

DE CAMARA DEPUTADOS BSB TELEX NR 1931 DE 141083 

DD MINISTRO JUSTIÇA NESTA — LAMENTO COMUNICAR 

13 EM JOXO PESSOA VG PARAIBA VG O INDIO TIURE 

DOIS ELEMENTOS QUE SE DIZIAM AGENTES DA POLICIA 

VG LEVARAM—NO PARA UM TERRENO BALDIO CERCANIA 

TORTURANDO-0 NA FRENTE DE SUA ESPOSA E FILHO PT 

COM SUA FAMILIA SEDE POLICIA FEDERAL ONDE 
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N9 	 DE 	 LO ASSINAR DEPOIMENTOS JAH 

ELABORADOS PT COMO INDIO TIUREH RECUSOUSE ASSINAR OS DOCUMENTOS E SE 

ENCONTRAVA COM LESOES RESULTANTES TORTURA VG APOS RETEREM SEUS DOCUMENTOS E 

DE SUA ESPOSA VG LIBERARAM PARA QUE RECEBESSE CUIDADOS MEDICOS VG 

INTIMANDO—OS PARA COMPARECER HOJE POLICIA FEDERAL PARA PRESTAR DECLARAÇOES 

PT ESTE SR MINISTRO E MAIS UM CRIME COMETIDO CONTRA MEU POVO VG QUE 

CONTINUA SENDO VITIMA DA REPRESSX0 POLICIAL VG TODA VEZ QUE PROCURA DEFENDEI 

SEUS DIREITOS NATURAIS ET CONSTITUCIONAIS PT POR ISTO APELO VOSSENCIA QUE 

TOME MEDIDAS IMEDIATAS SENTIDO COIBIR ESTES ABUSOS E PUNIR CULPADOS PT 

PEDIRIA TAMBEM GESTOES DESSE MINISTERIO JUNTO FUNAI SENTIDO DEMARCAR URGEN 

TES TERRAS INDIOS POTYGUARA VG RETIRANDO DA ÁREA TODOS INVASORES PT SDS 
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PT COROS SDS 

JUSTIÇA FECHASPAS 

SOBRE ASSUNTO 

DIRETOR EXECUTIVO 

OBS: Fonado por 

HR/casantos. 

DE 	 MgRIO JURUNA -DEPUTADO FECHASPAS 

DO MINISTRO DA 

DETALHADOS 

DE OLIVEIRA 

EUCLIDES PEREIRA DE MENDONÇA CHEFE DO GABINETE 

PT SOLICITAMOS ESCLARECIMENTOS URGENTES ET 

ENFOCADO VG NESTE HORÁRIO PT LAMARTINE RIBEIRO 

"/"/"/"/"/"/"/"/"/"//"/"/"/"/"//"/"/"//"/"/"/"/"/"/"/"/"/" 

D. Virgínia. 
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FuNAI RECIFE DE 13 170uT83 

DIR EXECUTIVO FUNAI 
BRASILIA — DF 

TELEX NP 237/GAB/3A.DR DE 17.10., 
DE HOJE VG ESCLARECEMOS SEGuINTE 
1) — INFoRnAMOS ouE INDIVIDUO JO 

DO CENTRO DE TRArALHO INDIG 
CUNH:CIDO COMO riuEu vG RES 
SEJ-UNDO INFORMACAC DO D0F V e 

VER SIDO FLAGRADO COM PEQUEí,  
FEDERAL INFORMOU QUE FOI INST  

EM HUMBERTO DO NASCIMENTO VG MEMBRO 
NISTA DA DIOCESE DE JOAO PESSOA VG 
DE NA AREA INDIGENA POTYGUARA 	ET 
FOI PRESO EM JOAO PESSOA—PS POR HA—

A QUANTIDADE DE MACONHA PT POLICIA 
URADO INQUERITO SOBRE ASSUNTOPTVG 

*2) — REFERIDO INDIVIDUO NAO EH RFCONHECIDO PELA COMUNIDADE INDIGENA 
COMO INDIO ET EH NATURAL DE SAO JOSEH DE MIPIBU/RN VG CONFORME 
LEVANTAMENtO FEITO POR INDIGENAS ET PROPRIO DPF PTVG 

3) — ESTA DELEGACIA DESCONHECE DENUNCIA DE TORTURA PT ASSUNTO VEN 
SENDO AMPLAMENTE DIVULGADO PELA IMPRENSA D-E. JOAO PESSOA—PS PT 
EH O RUE TEMOS A INFORMAR PT 3A..DR DEL REGIONAL / FUNAI 

n . 
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OFrCIO N9  0.22 /PRES 

: Presidente da ruN&I 

: Senhor Secretgrio de Controle IAterno/MINTER. 

U/10/83 

: Atendimento de Dilip'ència. 

Encaninhamós, em anexo, atendendo a solicitação 

formulada nor V.Sa. no OF/CISET/N9  111, de 26/0?./83, cia de 	02 

(duas) .rolY!s do livro de registro da Casa do Indio, jurisdicionada 

a 7a.1)Bleacia Regional, que atesta estarem os -indios João Luiz Ya 

vante, '.31)"rto Xavante e Pedro )(avante em tratamento ri..7, d1co naquela 

Casa, cm nerredo nrciximo a data em que se realizou o vr-.) objeto da 

• denfincia. 
Segundo consta da Note de Enenho rç 1 27, 	de 

'V-;/n7/87) a contrataco dos servires ; e"-orn7-4 noiãnia Tj  Aérea ' 

Ltda se deu nnra transnorte danunles indios 7ls suas resnectivas ai 

delas, -ato rue, n vista da conÇirracão do tratamento , lico a que 

estavam sendo submetidos nanuela onortunidade g nassivel de consta-

tarso. 

Entretanto, r^conhec"nos nue " d^=----,1- 2ção ora 

117):0 s e'ICOPtrq f ornali711 r'-:91tTn 	 ugunis 

face a ,isteratica adotada rola Unidn:e -ir a control^ ri n 4 g=0 

noss32; 	 n‘? cps p dn 	rsm trntnnent 	 'ride 

é regie':--,1 -,tão somente, o nonn, tribo, aldeia e a1 snrvaç5es 	com 

-"lsre o en4.1rin, 	çe tenba informacns rêlativas 
. 

no ' 	n: Ios1, 	,ede o radio foi nt.?ni'iAn 2 r6hrn 	Med/CO rifle o 	tra 

rou, dY"icultando, desta -roma,a ;., nrescntacão 	 r- elhor çun 

Tato nn5 

co de fl'Jtro documento sore 

tè, 

n 

, - 	 la 	anresenta 

Alto, rosa-nos .caro-ros 	a 

   

disno:5-'71 :te V.Sa. nara •tiukisk»,:r outros esclnrecir,entos que 	ve — 
- . 	 - 	 .-- Ama a 	neeessarlos a Ji L._„ , .;:L. (:.:1 1Jc ... 

-neiosarelite, 

T\\ 10  LRREI-A LLYA 
Presidente/FUNAI 
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Senhor Aiiditor Chefe, 

no Memo em referencia iWipaáw.  

WiMiliwade por esta Auditori 

dmideemémeminii~. 

P4 	 31513 4-4- 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 

INEumqçk)N9 001/AuD/82. 

REF.: MEMO n9 29/sA/82 
Ass.: 

a. 

2. 	 O "Quadrcf Comparativo de Recursos" anexado 

Memo em referencia é proveniente do "Quadro Demonstrativo Consoli-

dado" anexado ao"Relatório ce Auditoria n9 14/81" e apresenta o- 

ao 

missão do item "Ferramentas 

50.717,00 e erro de soma na 

35.937.969,05 para Cr$ 37.2 

12.049.794,95. 

3. 	 Ficou ca 

alem e fora do que estava p 

considerarmos os projetos c  

Agrícolas etc." no valor de Cr$ 	 

colunas "Realizado" de Cr$ 	  

2.029,05 e "Diferença" de Cr$ 	 

acterizada a realização de despesas 

evisto nos projetos, desta forma 	se 

mo instrumentos hábeis de credito, 	o 

fato infringe o disposto nolartigo 73 do De-reto-Lei n9 200/67. 

4. 	 Por outr lado e 
waa_e4"0- 	 4~~~1~1,41iiiib1eliedie~/~1.1.1áladiaaelaikregtall"1111& 

41~ e 1173/E/82, 

âmilatommimamismeemmémoile que foi incumbida de apurar irregularidades e 

os motivos que levaram o Chefe da AJABAG a realizar as despesas -ex 

tra-projetos em questão para que lhe sejam imputadas , se for 	o 

caso, as penalidades cablve:..s. 

n9s 

5. 	 Na oport 

lelamente ao Memo em refere 

030/82 de igual teor para o 

Ã consid  

nidade, cumpre-me informá-lo que para-

cia, a SA expediu para o DGA o Memo n9 

mar sobre o mesmo assunto. 

ração superior, 

Brasília 09 de março de 1982. 

m0 D 132 



P55-410, f• 31;-/34-4- 
MINISTERIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDI - FUNAI 

REF. MENOS. 029/SA e 030/SA 

Senhor Presidente, 

Em a ençao ao solicitado por essa Presidencia 

  

em 

11.02.82, 

anik  

1. Encaminhei em 

tona e DGA, r 

sobre o assunt 

2. Em pronunciame 

diz: 

2.03.82 os Memos n9s 029/SA e 030/SA, 	Audi 

spectivamente, solicitando analise e parecer 

to datado de 05.03.82, o Senhor Diretor do DGA 

2.1 - "Caracterização do fato: 

aleimp"-"-”4 	 -uppieleinedilesigeelempeeee". 	 jo 

inimMilifilje~e~ifie- ~onze milhoes , trezentos 

e dez mil, quinhentos e noventa e seis cruzeiros 	e 

cinquenta e seis centavos) Q,1,14,,,..riadíjamia,,,,~616~1a. 

o, ora 	na 

AJABAG". 

2.2 - Conclusão: 

Ante 	videncia do fato constante do item 1, concluo 

que ape as deve ser o total confirmado pela Comissão. 

Da legislação apontada, opino, salvo melhor juizo, pe 

la inci ncia da situação naquela prevista no Art.73, 

§ único do Decreto-lei n9 200/67". 

3. 	Atraves da Inf  rmaçao n9 001/AUD/82, de 09.03.82, o Auditor 

Mod. 126 - 210x297 



  

. +10, fs 3 IS 	4-fr 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 

 

- Senior - Evaldo Augusto da Silva, aprovada pelo Senhor Au 

ditor Chefe, informa: 

3.1 - "Ficou caracterizada a realização de despesas alem 

e fora do que estava previsto nos projetos, desta' 

forma se considerarmos os projetos como instrumen 

tos haels de credito, o fato infringe o disposto 

no artigo 73 do Decreto-Lei n9 200/67". 

3.2 - "Por outro lado e tendo em vista a sindic2ncia que 

esti' sendo procedida naquela Unidade, conforme por 

tarias n9s 1172/E e 1173/E/82, sou de opinião que • 	devem ser aguardados os resultados da Comissão que 

foi incumbida de apurar irregularidades e os moti 

vos que levaram o Chefe da AJABAG a realizar as des 

pesas extra-projetos em questão, para que lhe 	se 

jam imputadas, se for o caso, as penalidades cabi 

veis". 

Desta forma, Senhor Presidente, face os pronun 

ciamentos da Auditoria e do DGA, wiii~euereeragiume~m~~~àa 

Sindicãn 

das pertiammass. 

Brasilia, 11 de março de 1982. 

• 	 igdn477.0 
OCTAVIO FERREIRALíMA 

- Sup. Administ. - 

Mod. 126 - 210x297 



pss 4-go, 	- 319 /34-+ 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

EXERgC10 

1.93 ta VIA 
FUNDAÇÀO NACIONAL 00 NOTA DE EMPENHO 

1N010 	• 	FUNAI -1- 

927 

Unidade Gestora Código 

Fundação Nacional do Piai° - PUNAI 49.12 

Unidade Orçamentária Código 

7a Delegacia Regional PhIn 
Fontes de Recursos Código 

, Orçamento Geral 

LM e Suplementar 	
2111 Crédito •Esecial 3[J  Crédito Extraordinário 02.RU 

Programa-Subpograma Projeto-Ati idade Elemento de Despesa Importância 

1507.021 4364 3.1.3.2 334.250,00 

Espécie do Empenho: 	1 t Ordinário 	2 0  Estimativa 	3 	Global Data 05 / 07 /83 

Credor: 

CGC ou Matricula CGC-00.418 228 01-04 
Nome  GOIXNIA TAXI 42E0 LTDA 
Endereço Rua Couto Ma_alhães 
Cidade Parra do Garçao 	 Estado 	Mato Groso° 

ITEM UNIDADE QUANT. 
PREÇO 

ESPECIFICAÇÃO 
UNITÁRIO TOTAL 

01 Realizaçao de um voo do 
fixo PT RAD, particular 
percurso ARMAREOLS/PARABUBU-
RE/C.MAGALHXES/ARS, transpor-
tandO os fndios PEDRO XAVANTR 
JOÃO LUIS XAVANTE, ROBERTO 
e INACIO XAVANTE iodos 
mou, conforme aut. do Sr2 
legado desta DR. 

• 

pre-
no ' 

' 
enfer- 

De 
hB 03.11 105.000, 334.250,00 

Saldo Anterior
1 .827 .369 , 

Saido.Atual 
, 	\ 1.493.119, 

Total 334.250,00 

Pedido / 	çà 
11)gesr]Vc1-(a•ann

Art
. 

10 Consulta Convitek " Mi :fornada de Preços Conferência 

O Credit 1 Disponível foi Atua izado 

/

i e 4ctáo com a Discriminação destç Documento 

1.'5 

fifif 	 
Au:71in. 

fl' ra ,y 	I 	4  IT . 	FILEC 
n/32" 

ViltiS- 
.31-Al JWil 
Ag 

., 
h _Tfo; _,̀ 

GUI,IESSON 
oet\ Finanças 

CiAleftdr,',:iâ.W.9)PnaVE3 
„ Delegado Rqgional 

. 
MOO. 115 . p 10x297 • 81. 604 Port. IGF 66/78 

• 

 



rUNUAÇÃO NACIONAL LU LU - UNAI 

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO 

ps,s 441o, p 3tÔ/344 
# "1 	 q(id  

CI., 334.250,00 

PROCESSO 

Pague-se a 	Goiania Taxi Aereo  tda. 

Importância de ( Trezenrt'os e Trinta e  g  

*xlixxx*x*x**x31 x*x*x*x*x4ix*x*x*x*x-K'  

atro Mil, Duzentos e .;i.nquenta Cruzeiros. 

X*  X “.?5,XU*;ef.2e.4.2S.tZW..xt;itXtx.".x.3.i.x.x..4.1.x!ixtx§t)  
POR CONTA DO SEGUINTE CREDITO: 

ISUCX--,11{.= 

Conta Bancária Programa  

1507.021.4364 

Empenho Número  

927/83 

- 

3.1.3.2 31.201.64.98.6 

Di•orlminagio  Valor  Claaalfioagio °entibio 

NF 112  0393/03 

1 

334.250,00 2.3.0.03 
2.1.1.03 

Em 	05  de 	„NI:  ... 	de 198„3___ 

122739/r:1k 334.250,00-* - 

Cruze 

GOL 

J2rezentos e Trinta e ,uatro 	:hizentos e Cinquenta 
::*x*x**x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x 

AtUO 

lier 	7/Isstlessoti 

/ Ag. ",•1-4 	rinanças 

Port. PTJJ - 	7'1 - rum! lb DF 

144./Cent. CI1C-Mj 3.917•GFF 141078211-G3 

VPAGO 

'0 5 JU 1983 

•••••)1' 

Velter utnenon 
CA•le /•••1,, a,14  

1:,-"mereie.ispinee~1 	 -3 

AL írças-Go 05 	Julho 	- 	83 , 
FUNAI 	I DE 

A nta)Iiii *de Moral, 
( 	Port. 515 e. 04-06410 

e  

NA:SURA 
MG" 
	/-,7&-  • 

ÓRGÃO EMISSOR ENTIDADE 

Recebj 	o valor da Presente autorização de pagamento 
""3• 

ârucal:Çaser 
TA 

/kr  	rt.ula97' 

Mod. II. 2104297 *BI. 80o3 

I 



g O it 
goiânia taxi aéreo ltda. 

NOVO ENDEREÇO 

Aeroporto Santa Gi noveva, Box 2 

Praça Capito Fra7rst,, 219- Fone: 261-41-31 

rua 3 n.• 560 - galeria central, s/ 7 - centro - goiânI - go. 

o  

• • O 	•  • 	• 	 • fl 	"" "e 11....".1 r' 	e____ 
Rua 3 
Goiânia 1' ts?. de  fioldt )utillit4 . 	. 	fire_i ..• o a 

ri," 560 0 %Ia 7 fl 	
U1N1111'  i 

1j —h 04  a DE VRVIÇOS . • e COCIMP N 418 	 • ) et:J(322B 	 14 • 	e • 
C. (MUNICIPAL) N. 313.130,0/00 1.6 VIA • Duplicata • Cobrança - Descosi 

amansa . 

Nat. da Operoçâo:  Se  et,/  C2 r .c/ r-f-nti 
r'.--€(-) 

P5s. 410 f- 520/3++ 

Via de Transporte: 

Data da Ernissao da Nota: O 5  Sei4 	,  /5 

N.F. - Fatura/Duplicata 	DUPLICATA N.E. Faturo n.• 	 VENCIMENTO 
VALOR Cr$ 	 N., d• Ordem 

CS V3 	V. .2 S.0 . ce 0 303  

DESCONTO DE 
	

% SÕBRE Cr$ 
	

ATE 

CONDIÇÕES ESPECIAIS 

NOME DO SACADO 72..7. -T tà 	e cj#9C1#9 	,41' e c) O (1.1 Fle 
ENDEREÇO 	 tS•co (1 L (2 430/ C-4Dc7  
MUNICIPIO 	,2e<?'"Wo 	 OV-- ESTADO rir  C) , 

PRAÇA DO PAGAMENTO 	 ri7,9 - 
INSC. CGC(MF) N.o 

t,1) 
	.Á 

RECONHEÇO(EIMU3) A EXA I IDÃO DEtITA DUP0LIC TA MI PeleillTA01.0 	111111RVIÇOIA NA. IMPU I I 
ACIMA QUE PAGAREI(EMOS) À gota - golanla exI aéreo ltdea., OU A SUA ORDEM, NA PRA 
VENCIMENTO INDICADOS. 

Em 	 
Dolo do aceite 	 Assinatura do Sacado 

Nao lendo pago no vencimento torci cobrada a taxa de permanancla prevista na circular 82 d• 15/03/67 do Banco Central da 11,.,p 

PARA USO DA 
INSTITUIÇÃO FINANC 

VALOR 
POR 

EXTENSO 

*.127,•"Iírl ,... . • i 

INSC. EST. 
•••••••••••• 

	• 

DATA ETAPAS KM 
PREÇOS 	Cr$ 

 
Unitário TOTA 

•2•,••510  djU 	./e/7  

	e:9,0w voY,e,et  _  
 	/ (ve 	/ - r a  

.. 

.... 	. 

.-- 	..... 	  

, 

.---. 

-,47f- 	r'.r 

,f'7 ,4,erfetf 
1. 

, - 

r_r co uru /-2-7 -tavz 
/9k)é--  r  

. 
//gel- 
o   sy-t  i i  /os, 

	., 

ow, 

	1 
, r 	 

dro ,33 

 	... 

9,2 

--- 

• 

......... 	 

S'I'x) 	QUE 
à4;•;f01.,  -C44P.:4;4•••+e;440.4•1 
'AN.k.:() 1)i:. ACÕRIX). 

	4,U1444.;.W.4.44,1-14m:IO- O......... 	 

OS 	SERV1 ):0.5 	(.0s:ST 
4-KG1.4-f-A4it, 

NT!. 

,, 	i•st. 	

• ,‘• 
. 	/ 

ifekil-4 
Ag 	 

 	/ 	 4!" 	.fr 	 

	

3(14-4)1li•C4 	 
Set. rim.. Gereis 

1 

•••111.1..... 

Valor dos Serviços 	 

	 Cr$ 	  

Total desta Nota.,„
'
„ ., 	Cr$ 3 3, L/- 	t. 	• 

01512130/000i•61 • intr. lei. ILM/144 	10 Ille, 15e4 de 0:25I o 0.503 • Série A • AÇA 0113 

ISSQN Cr$ 

Não tem valor como recibo 

dll. tio beco a Arte. Ordt, Udo. • Av. Gioia% RI • Centro . Uolenita • CUCM 

1 

1[ 



UNIDA- 
CE 

II Cl.JUIJI I ANI t 
6 

rUs.t.,A ; %. 	, 	'.',A '' .sdk- 	• 
o.  • ..- 

DATA 
. • 	• 

EMPRESA UTILIZADA 
11 

PREFIXO 	 _ EQUIPAMENTO UTILIZADO 
_ 1 _ 

13 

• 

    

MINTER 
• FUNAI 

   

  

REQUISIÇÃO E CONTROLE DE UTILIZAÇÃO DE AERONAVES 

   

.LI 

EVENTO 

SAIDA CHEGADA RETORNO 

DATA HORA DATA HORA DATA HORA 

PREVIS-
To •- 	::-., / 	-... 	-:., -, -: . 50 -:, .7. 	/,,••: 	/ : . t •-_, :- r i 	- 	I- - 

- 
- -7 	r 

- 	: 	• 	...- 
-_- 
. 

OCORRI- 
/ 	C - _ -' 	- 	--" 

_ 	• ... 	- 

	

- ç 	/ - 	i •-.. 

	

_ 	. i-  • . 
- 	- — . 	• -- ..." 

	  EMPRESA AEREA 	 

"re 
	 • 	T -1" "") 

3 
	 EQUIPAMENTO 

-•"" 

_ 

_ 

PASSAGEIROS CONFIRMAÇÃO 

/ 

- 	 _ 

cr) ..Sio 
CC 	 __ 	- 	 - PREVISTO 	-, 	 — - 	-- -.--- - 	••-,r 	r-,..- - 	1--,-, 	• 	--“I"... - 	-- --, -r • ir 	. 
n C.) Cr 1.1 REAL CL 	 - 	 .. 	........4........- - 	- -- '''' 	--, . 	_ _ 	

... 	'. 	1" - 	'—` -• 	—. ••..• 

- ci)  DE VOO 

o 
I DE ESPERA TOTAL1 

PERNOITES 

U00. 1 	 1 62:•=9 - OS. 102.3 

TOTAL 

j)/  CMTE. DA AER2 AVE 	  

lériker0  
ASSINATURA 

 

PASSAGEIRO 

ASSINATURA 

  

  

   

•s. 

Ç4••/ 
•a••• 

L.1.) 
4a.• 



e 

RECURSOS LIBERADOS CEDIUNIDADE XAVANTE 

Em : Cr$ 1,00 

N9 RE DATA • DISCRIMINAÇÃO VALOR LIBERADO VALOR ACUMULADO 

- 	,.. 
655 07.07 Aquisiçao p/Aldeia Nova Buritizal Cacique Honorato 	(Material) 280.600 280.600 

664 07.07 Suprimento fundos servidor Jo-a.o Bezerra de Mello Aux. Financeiro Cacique Honorato 198.000 478.600 

673 07.07 ..Suprimento fundos servidora Meiriel de Abreu Sousa, Aux.Financeiro índio Henrique 260.000 738.600 

675 07.07 Suprimento fundos servidor Geraldo da Costa Ferreira, Aux.Fin. indio 	f i lt on Krenape 100.000 338.600 

676 07.07 Aquis. material p/indio Milton Krenape do PI Pimentel Barbosa 183.300 1.)21.900 

678 07.07 Suprimento fundos servidor JIM° Paulo de Oliveira, Aux.Fin. indio VitOrio 300.000 1.321.900 

- 	679 07.07 Suprimento fundos servidora Meiriel de Abreu Sousa, Auxilio Fin. 	indio Tibiircio 500.000 1. 321. 900 

280.000 2.101.900 680 07.07 Suprimento-fundos-serv-id-or-J o5 o—Bezerra de Mello, Auxilio-Fin. indio Erni 1 io_ 

. 681 07.07 Suprimento fundos servidor Wellington Garcia Bueno, Auxilio Fin. indio Orestes 200.000 2.301.900 

683 08.07 Aquisiç.i.o material para cacique Henrique - Aldeia Dcm Bosco - Sangradouro 477.700 2.779.600 

684 08.07 -  
Suprimento fundos servidor Joao Bezerra de Mello, Aux. Financeiro Cacique Simao 450.000 3.229.600 

686 11.07 Suprimento fundos servidor Jtilio Paulo de Olvieria, Aux. Financeiro indio Zacarias 50.000 3.27 9.600 

692 11.07 Suprimento fundos servidor Geraldo da Costa Ferreira, Aux. Fin. indio Jillio Mire 60.000 -‘12 	3.339.600 

693 11.07 
- 

Suprimento fundos serv. Jo oBezerra de Mello, Aux. Financeiro Cacique Apoena 50.000 v% , 	3.389.600 

694 11.07 Suprimento fundos servidor Jtilio Paulo de Oliveira, Aux. Financeiro indio Orestes 50.000 j?.. 	3.439.600' oo 
720 18.07 Suprimento fundos servidor Jo-Jo Bezerra de Mello, Aux. Financeiro indio Felipe 60.000 ,„;:) 	3.499.600 

-oo 
b* ' 

%Xe- 

_ 

TNI 
‘%sl 
...,„,., 
Uà 
4 
IS  



rasilia 40 de 1983 

FERREI, 

PRESIDENTE 

Pss.fgo f's 323 /34-4 

    

• 

MiNiSTE IO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
GABINETE DO PRESIDENTE 

Tenente-Coron 1 GILBERTO PIMENTEL Cons. Seg. Nacional 

Cumprimentand -o, temos o prazer de remeter a esse Conselho 

de Segurança, documento que respond a interpelaç-ão do Deputado Federal Mãrio 

Juruna, sobre o orçamento desta FUláAÇÃO e a destinaç-ão dos recursos por rubricas 

orçamentarias, para conhecimento e •rovidencias que esse Conselho julgar pruden-

tes adotar. 

• 



P5s.+1 o, r.3t4134-4- 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - FUNAI 

1 - ORÇAMENTO 

O Nobre Deputado MÁRIO JURUNA, mencionou que 

a FUNAI conta com Orçamento da ordem de Cr$ 7,5 bilhões, sendo 

"Cr$ 6,5 destinados ã manutenção da estrutura e somente 1,0 bilhão 

destinados à assistência ao índio propriamente dito". 

Cabe ã atual Administração da Fundação apre-

sentar as seguintes ponderações: 

- O Orçamento da União para 1983, aprovado pela Lei n9 7.053, de 

6 de dezembro de 1982, aprovou para a FUNAI a importância de 

Cr$ 8.067,7 milhões. 

- A mencionada importância tem a seguinte finalidade: 

- Custeio de pessoal  
	

Cr$ 5.243,2 milhões 

- Custeio Administrativo (Regional e Sede) 	Cr$ 	771,0 milhões 

- Pacificação de tribos arredias 	  Cr$ 	140,0 milhões 

- Custeio assistencial 	  Cr$ 1.311,0 milhões 

- Demarcação de terras 	  Cr$ 	420,0 milhões 

- Projetos comunitários 	  Cr$ 	100,0 milhões 

- Outras atividades .... 	  Cr$ 	82,5 milhões 

Como se verifica, os números mencionados não 

espelham com fidedignidade a realidade, haja vista que o dispêndio 

com a área de assistência direta ao indígena monta a Cr$ 1.971,0 

milhões. 

A aparente elevada participação 

com pessoal no total dos recursos ordinários da União 

favor da FUNAI, se explica pelo grande contingente de 

dos gastos 

aprovados em 

servidores 

assistindo diretamente ao Indio, dado o grau de dispersão das comu 

nidades indígenas por todo o territOrio nacional. 

O custo com o pagamento desses servidores es 

tá orçado em Cr$ 4.030,0 m:lhões conforme quadro ilustrativo abaixo: 

MOD. 126 - 210:297 



4 r55.410, f.325-/34.t 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO IN 

CATEGORIA FUNCIONAL 

Área de Saúde 

- Atendente de Enfermagem 

- Auxiliar de Enfermagem 

- Enfermeiro 

- Laboratorista 

- Médico 

- Monitor de Saúde 

- Odontó logo 

TOTAL 

Área de Educação 

10 - FUNAI 

FREQ. 	REMUNERAÇÃO (milhões)  

	

249 	 39,3 

	

13 	 3,1 

	

24 	 13,0 

	

18 	 4,4 

	

20 	 14,7 

	

57 	 6,1 

	

18 	 10,5 

	 399 	 91,1 

- Auxiliar de Ensino 

- Monitor Bilingue 

- Professor de 19 Grau 

- Programador Educacional 

TOTAL 

Área de Apoio  

	

171 	 24,4 

	

65 	 10,0 

	

10 	 2,4 

	

11 	 5,2 

	 257 	 42,0 

- Chefe de Posto Indígena 

- Tratorista 

- Motorista 

- Técnico de Agricultura e Pe 

- Sertanista 

- Antropólogo 

- Sociófogo 

- Engenheiro 

- Assistente Social 

- Auxiliar de Sertanista 

TOTAL 

	

224 	 117,9 

	

63 	 6,7 

	

103 	 17,1 

ria 	44 	 9,9 

	

11 	 4,3 

	

10 	 4,9 

	

02 	 0,9 

	

10 	 4,9 

	

13 	 7,1 

	

31 	 3,2  

	 511 	 176,99 

TOTAL GERAL... (1.167) 	 310,0 

x 13 

4.030,0 

Cabe a rescentar, que alem das transferências 

MOD. 126 - 2101297 



PS5.4-80, f• 3.24 /3k4- 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO IN  10 - FUNAI 

consignadas no Orçamento da nião, a FUNAI vem buscando assegurar 

recursos extra-orçamentários que a possibilitem melhorar o atendi 

mento assistencial específic para determinadas áreas afins ou re-

giões geográficas, cabendo r lacionar as seguintes fontes de recei 

tas: 

- POLAMAMNIA: implantação d infra-estrutura física junto aos Pos 

tos Indígenas localizados determinadas áreas da Amazônia. 

  

- POLONOROESTE: demarcação e regularização das terras; assistência 

as comunidades indígenas 1 calizadas ao longo da BR-364 (ffe F0). 

- CARAJÁS: assistência as co unidades indígenas localizadas na área 

de influencia do Projeto F rro Carajás (MA, GO e PA). 

- FAS: projeto de desenvolvi ento de comunidades indígenas. 

- CONVÊNIO COM A SUFRAMA: p 

Postos Indígenas. 

jetos comunitários e equipamentos dos 

  

- CONVÊNIO COM O BANCO DO NO DESTE: implantação de sistemas de abas 

tecimento d'água e perfura ão de poços artesianos em vários PIs 

do Nordeste. 

2 - ÍNDIOS WAIMIRI/ATROARI  

Quando da edição dos documentos que definiam 

os limites da Área Indígena AIMIRI/ATROARI, não se tinha um pleno 

conhecimento, como até hoje, do seu território de ocupação. A medi 

da que se vai conhecendo-o m lhor, vãi-se adequando os limites de 

maneira a assegurar ã comuniJade indígena o espaço físico julgado 

mais conveniente. Assim ocor eu em várias Áreas Indígenas que atra 

vês de Decretos alteraram li ites, antes fixados, também por Decre 

tos, sendo um exemplo típico várias áreas Xavante, a cuja comunida 

de pertence sua Excelência o Deputado MÁRIO JURUNA. 

O Decreto n9 -8.907, de 13.07.71 que criava 

a Reserva Indígena WAIMIRI/A ROARI, com área de 1.661.900 ha foi ai 

terado pelos Decretos n9s 74 463, de 26.08.74 e 75.310, de 27.01.75 

e pelo mais recente n9 86.634, de 23.11.81 que estabelece uma área 

de 1.850.000 ha, portanto suserior a original, adequando os limites 

MOD. 126 - 210:297 
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de forma a abranger os sitio 

RI/ATROARI. 

Esse D 

sobre o assunto, define uma 

nas WAIMIRI/ATROARI e assegu 

ras. O efeito desse Decreto 

ras que lhes pertencem, não 

ção, pelo menos enquanto o e 

nas não permitir a fixação d 

digena e sua posterior demar 

3 - ÍNDIOS YANOMAMI  

e ocupação e perambulação dosSAIMI 

creto n9 86.630, que revoga os demais 

rea interditada para os Grupos Indíge 

a-lhes a posse tranquila daquelas ter 

ão subtrai os WAIMIRI/ATROARI as ter-

avendo a razão portanto de sua revoga 

tágio cultural desses grupos indíge-

s limites definitivos para a Área In-

ação. 

Há tem os atrás, a FUNAI com a colaboração 

da Polícia Federal e Forças rmadas, fez desativar um garimpo na 

Serra do SURUCUCU, no territ rio YANOMAMI, com grande repercussão 

de ordem social e econômica o Território Federal de Roraima. 

Os gar mpos em terras indígenas tem sido mo 

tivo de especial atenção por parte da FUNAI na busca de uma solu-

ção que satisfaça aos intere ses indígenas e também seja legal. O 

problema é realmente muito c mplexo e por envolver interesses de 

outros Órgãos o assunto vem endo estudado em conjunto. 

4 - ÍNDIOS BORORO 

A info 

BOROROS encontram-se totalme 

é pago uma taxa de arrendame 

de veracidade tanto para uma 

apenas uma área BORORO, a Ar 

mente invadida e a FUNAI tem 

a situação. 

5 - ÍNDIOS KAIAP(5,  

MOD. 126 - 210x297 

mação de que as Áreas Indígenas dos 

te inva4idas e de que em muitos casos 

to por parte do invasor ã FUNAI carece 

como para outra afirmação. Sabe-se de 

a Indígena JARUDORE, que está grande- 

em andamento, estudos para solucionar 
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A Are Indígena KAIAPC, teve sua demarcação 

iniciada em 1979 mas devido algumas alterações reivindicadas pelas 

comunidades indígenas foi p ralizada em 1980. O limite sudeste da 

Área, por apresentar forte ensão de frentes pioneiras, foi defini 

do com o acordo dos índios 	participação do GETAT, FUNAI e CSN, em 

1982. 

A FUN I não se omitiu ante as frentes de ga-

rimpeiros que adentraram na Área Indígena KAIAP(5. Para o garimpo 

CUMARO que tem uma pequena arte incidente na Área Indígena, foi 

firmado convênio com a Cia. Vale do Rio Doce, estipulando as condi 

ções de acordo com legislaç o vigente e com pleno assentimento da 

comunidade indígena. Para o garimpos de Rio Branco e Nova Olinda, 

a FUNAI retirou uma empresa privada que atuava irregularmente na 

área. Após a retirada dessa Empresa o líder indígena local, consen 

tiu que garimpeiros voltass m a atuar nos garimpos mediante condi-

ções impostas pelo próprio ider indígena e a revelia da FUNAI, que 

está montando um plano obje ivando exercitar o controle sobre a área, 

de acordo com a legislação. 

Quant a Fazenda GRAN-REATA, mencionada pelo 

Deputado MÁRIO JURUNA, não imita com a Área Indígena KAIAPC5 mas 

tem implicações com a ÁREA ND1GENA CATETÉ, já demarcada, com su-

perfície de 439.150 ha, cuj ação tramita na justiça. Não é do co 

nhecimento da Administração da FUNAI que haja arrendamento; a de-

núncia será apurada. 

• 6 - ÍNDIOS PATAW HA-HA-HA 

Está ia Justiça.Federal a ação que vai de-

cidir sobre as terras dos P TAW HA HA HA. A FUNAI conseguiu a 

primeira vitória na justiça quando foi assegurada a permanência 

dos índios na Fazenda São L cas. A FUNAI está atenta ao problema 

e espera uma decisão favorá el da Justiça que venha assegurar aos 

PATAW as terras que de dir ito lhes pertencem. 

A FUN I não interfere nos costumes e nem nos 

costumes e nem nos assuntos pertinentes a eleição de caciques dos 

PATAW ou de qualquer outra comunidade indígena. Dada a situação 

• 

MOD. 126 - 210x297 
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singular dos PATAX(5, muitas ntidades e pessoas que se dizem ou se 

consideram comprometidas com a causa indígena, procuram atuar, mui 

tas vezes de forma subrrep a, junto ã comunidade, levando a desar 

monia. 

7 - ÍNDIOS JAVAÉ 

As afi mativas feitas pelo Deputado nesse 

item representa a realidade 	não há como contestar, entretanto po 

de-se dizer que a FUNAI estu a uma solução para o assunto. 

- que a estrada não ens jará a entrada de mais invasores, por 

que será muito bem co trolada; • 	- qualquer prejuízo as oças dos índios, causadas pela cons- 

trução da estrada, se á indenizado; 

- de se supor que a t-cnica utilizada na construção da Es-

trada, tenha sido con iderada a sua perfeita drenagem. 

8 - DEMARCAÇA0 DAS TERRAS IN 

A FUNA 

Terras Indígenas de acordo c 

nanceiros. A titulo de infor 

as Áreas Indígenas PIRINEUS 

110 

	

	SERVA PARECI, TIRECATINGA, U 

CHO JACARÉ, perfazendo um to 

trabalhos deve se dar brevem 

para serem demarcadas, na de  

1GENAS 

vem trabalhando na Demarcação das 

m a disponibilidade de recursos fi-

ação, está em processo de demarcação 

E SOUZA, ANDIRA-MARAU, RIO BRANCO, RE 

IARITI, VALE DO.GUAPORÉ, SARARÉ e RAN 

ai de 2.467.846 ha, cuja conclusão dos 

nte. Várias outras áreas estão prontas 

endencia de recursos. 

MOD. 126 - 210:297 
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Xavantes.Perguntamos quando aue vai 	bom,garantido e perranen 

te a Assistôncia da FUNAI: 
Tem f lhas na Assistôncia, 

- Res 
Cul 

- 

Indígena e Desenvolvimento no 
ivo da Terra. 
e 

- 	L. 'ação 

- Pro utos Econômicos do Indio(Ar ezanatos 

De 

Auxiliares e Polícia Militar s 

tudo à favor do indio,mas nas 

que a FUNAI tem posto as PMs. 

e Pesca e outros) 
✓ o e Lei 2.001 as Forr:s radas, 

o para garantir a P032.: da Teria e 
elaç3es entre Indio e FUNAT;-ye--.os 

Policia Federal contra os Indios. 

  

Exemplo:Foi feito invasOes com vários 

.1Tge.ns,principalmente os da Bahia que havia servidores da FUNAI, 

P_,Porr( 1 Federal e o Exército que expulsaram os indios f6ra de 

sua. ',PI. 	 nestas ?xcurs3es o Coronel Anael,Claudio Ro- 

mero e c 	-uX1,Á.L0 Tert:-1 
do Sul;toCc • 	 vegr, 

em Genebra por oLasião da 40 
ganização Internacional do Tr 
Decreto 58.824 de 14.07.66 "C  

s.Os aconteeir-,enr io Rio Grande 
6nt'a a :,eolaçt:o n.Q.,,7 de 26.06.57 

S•ão da Confederaçn C.;ral 	Or- 
baIho promulgada na í. e 	lo 
nvenção esta que se chamc41 .4)re as  

Populaç3es Indígenas" em colaboração com as Naç3es Unidas.(0NU) 
- Perguntamos,aual o motivo que a FUNAI 

da nelegacia de Aragarças-GO echou Az 0dzi A Casa do Indiolnão 

ando acompanhamentos dos parentes pare os índios doentes. 

- P rgunto,No Pr( to Agrícola 83/84 

mir n "'eia ainc faltam 17.000 litro, 
„,neus 	 -296-,lona (01) de 10 x 12.Nã,  

'D fui esclarecido ainda.Nrir 

Jdez Bens 1113.Da rinha Aldei',  

para Barra do Garças afim de ;er con 
a não recebi;est-ez:. precis- do des 
as roçn-, 
isso q e nL.: temos confia] 'a na 

dos.Po. isso atentamos até sermos 

A atual Delegaci-t está 

•:, principalmente nr parte 

o Ministério do Inte or,através 

wente o Prcj;eto.' 	jeto de ano 

e ressa populeção de 	_rc ano cada 

O 

de Ole 

dc 
do 

sei com 4e aplicou este 

foi 

mes passado mandei o Caminhão 

certado e até no presente ain 

te Caminhão para os serviços 
Po 

-UNAI,estamos sempre desconfi 

boa Delegacia com bons f 
-re querendo enrolar(enEan 

.1..ojeto Agricola.Querw= 
(.iristro rARIc 

et d'  

concertado o Caminhão Me_ 
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cada vez aumentando.Entãol s 
dar de comer mais gente. 

Diminuindó Pro 

..irvol4mda contra a FUNAI.Po 
tci. os indios.Não temos 

cos,sndo assin com Projeto  

mpre plecidamos plantar naiH para 

jeto a Comunidade Indígena fira mais 

que a FUNAI 4 a Tutora e 4 a
mais caça e nem pesca;n6s do ao Mar 

diminuindo nosso povo passa f(ale(Es 

temos nesta 4poca coiscàdo roz "omnco e poucos indios que tem 

mnndioca).Az doenças vem na - fácil porque faltou assistercia da 

Nds Indios que 

saudades do passado.No pass 

não 4 mais sertão e nem ter  

emos descansar com estas lutasItemos 

do não tínhamos estes problemas.Hoje 

itdrio,estamos vivendo dentro da RE- 

• 
SERVA.Falta muita coisa do ppOio,da segurançaI do atendimento(As- 

sistencia)e;principalnente ds:) respeito para com os indios.' 

2 isso que os índios pedem. 

Os servidores do relacionamento do Orgão da FUNAI 

n6s índios me- que não servem,devem mudar,mandar erbora;para 

1h orar. 
Não adianta fie 

índios de todos os jeitos;e 

manda einbora.Parece que os 
funcionários derrespeitam e 

trariedade a n6s. 
r preciso recuperar isso para 

do e Paz. Se a FUNAI não recuperar,sempre 

ça com Ela(Ela). • 

ar àqueles servidores que ferem os 

quanto os Servidores bons a ruNAI 
efes da ruNAI gostam de ficar com 

ferem n6s indios para dar sais cozi 

n6s chegar a um bom acôr 
estaremos fazendo bagun 

:"arecis,16 

Cacique Aldeia S.Yarcos 

EI.São Marcos - 

o 
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SUGEBTUES PALA O AT NDIMErT I 

XAVANTE E BORORO EM BRASÍLIA, 

1 - Procurar direcionar e ou canaliza c:E recursos oue a FUNAI 

dest-..na aos indios, pa a c Projeto. Educaçao, Sazi'de, aseis-

tencia técnica e forma ão de pessoal qualificado para atuar 

no campo do indi,,:enismc 

- Procurar atender os -Zn.ios com base naaui2J ouc foi estabe- 

Lecido quando da elabo acEr ao l'rfcrc c 	Programa de As- 

sist-encia da Delegacia, não atendendo-os, através de moeda 

corrente. 

- Ofecer condiçães par oue a Sede_ c Delegacia e c Posto 

Indigena trabalhem de orna articulada., a fim de oue aFU-

NAI, como um todo, use a mesma linguagem para um melhor a-

tendimento aos indios. 

- Escolher pessoas com p afundo corázecimento da politica in-

digenista, que tenham acilidade de relacionar-se com os 

indios a fim de melhor atendi-los. 

- Sempre cue possivel, c ntar com pessoas que tenham conileci 

mento da realidade dos grupos tribaiE em questão, para um 

atendimentc adeouado. 

e - Tentar atender as reiv ndicaçaer dar comunidades através de 

suas respectivas lider nças, de preferencia o caciaue. 

7 - Procurar manter, as erentes comunidades Xavantc e Boro- 

  

ria, constantemente in rmadas de tudo o que foi fornecido 

as suar respectivas ideranças, pelo õrgão Tutelar. 

é - Tratar ar diferentes c munidade: de formo igua2itar-:=, 

rrivileçiande nenkuu.a 
MO r 12f, - 21ex2k7 

Ideia c„ grur)e er particular. 
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- Evitar o fornecimento de produtos supérfluos, géneros oue 

venham gerar novas necessidades e produtos que os prõprios 

indios produzem. 

10 - Não atender as reivindicações dae lideranças de aldeias 

que ainda não estejam definitivamente estruturadas, quando 

isto representar o estabelecimento de dependéncia em rela-

ção ao órgão Tutelar. 

12 - Não fornecer recursos para.  formação de novas aldeias. 

12 - Não fornecer recursos e/ou apoio às facções minoritdrias 

• e/ou descontentes, Guando isto implicar na desestabiliza-

ção das Zideranças de uma dada comunidade. 

13 - Evitar a todo custo, envolvimento ou participação na mudar 

ça e/ou escolha de novas lideranças tribais. 

7a Delegacia RegionaZ da FurAI 

Aragarçae/GC, 2` de Novembro de 1.983. 

******************* 

*************** 

*********** 

***** 

*** 

* 

EQUIPE/7aDR/alc 
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Brasília, 01 de maio de 1.984. 

nha preocupação, já manifestada em do- 

cumentos anteriores, de ajiidar V.Excia no sentido de promover na 

FUNAI uma administração dihãmica e voltada para os interesses na-

cionais e dos povos indíge as. Dentro destes mesmos objetivos, e 

desta vez acreditando pode contar com o indispensável apaio 	de 

V.Excia, gostaria de sugar r, para a Presidência da FUNAI, o no-

me do Dr. JURANDY MARCOS D FONSECA. 

Trata-se d uma pessoa com amplo conhecimento das 

questões indígenas; nascid e criado no Posto Indígena Taunay-MS; 

advogado e funcionário da UNAI (14 anos); conta com o apoio das 

comunidades indígenas e da bancadas políticas dos Estados de Ma-

to Grosso do Sul, Mato Gro so e Rond8nia. 

Já ocupou s seguintes cargos: 

- Secretár'o do Estado de Rondõnia; 

- Represen ante em Brasília, de RondOnia e Rorai-

ma; 

- Secretár. o de Estado em Brasília, representado 

Mato Gro-so do Sul e 

- Assessor do Ministério do Interior, nas gestoes 

dos Mini tros Costa Cavalcanti e Rangel Reis. 

Esperando star contribuindo efetivamehte para a 

reaproximaçao entre índios e Órgão Tutor e o restabelecimento de 

uma política indigenista oficial respaldada na confiança e no berr 

estar dos nossos irmaõç -índios, despecn-me respeitosamente. 

DEPUTADO MARIO JURUNA 

A Sua Excelncia c Senhor 

MARIO DAVID ANDREAZZA 

D:). Ministro cic Interior 

P2 	EY. 00 5, 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

917c2\p/N9 	S' 50 / .2 • ; 	BRA'SÍLIA, D.F. 	 OU! 1y04 
Do 	Coordenador de Assuntos Parlamentares-MIWÈER 

Assunto : Pronunciamento d 

dc„,_ FuA)P2/1" 

a..(ac-A.Ajo 

Ao 

Prezado Senhor 

Encaminhamos, para conhecimento de Vossa 

Senhoria, o anexo pronunciamento efe ivado na Sessão de 

q /84, do (a) 



w 	CÂMARA DOS DEPUTADOS 

DEPARTAMENTO DE TAQUIGRAFIA, REVISÃO -REDAÇÃO 

pss.4-go, tm /34* 
)0 

No  8-9/2 

/ 
O SR MARIO JURUNA (PDT-RJ Sem revisão do orador) - Sr. Presiden- 

te, Srs. Deputados, quero registrar a minha palavra, porque, nes7:es dias, 

neste mês, fui acusado por alguma pessoa, por algum funcionãrio da Funda- 

• ção Nacional do índio. Eu comparo a  acusação: não 6 esta a primeira vez 

que Juruna 6 acusado. José' Bonifácio, naquele tempo, não foi acusado e 

não morreu fora do Brasil, mesmo te Ido lutado ao lado do povo brasileiro, 

  

pai - a o Brasil ser independente? Então, quem luta ao lado do povo 5 sempre 

acusado. O pau sempre tem boa orige se tem fruto gostoso. Mas quando 

  

muito espinho no pau, não se tem coragem para agarrar o fruto. Faço o re- 

gistro da minha palavra, porque sempre preguei a liberdade da Na'ção, do • 
povo brasileiro. O Brasil -- e pode ser esta Câmara -- está muito cobiçado. 

Por isso registro a 'rinha palavra. A minha palavra não vai ser enterra,.1a, 

não morre. A minha palavra vai ficar sempre viva. A minha palavra tem do- 

cumentos e pode ser encaminhada 'a Mesa e a V.Exa. 



CÂMARA DOS DEPUTADOS 

e55 	f; 3U'/344 

Discurso pronuncio pelo Deputado 

/ 
MÁRIO JURUNA (PDT-RJ), na 	sessao 

de 	/ 	/ 1984 . 

O SR. MÁRIO URUNA (PDT-RJ. Pronuncia o seguinte discurso) 

// 
/// 

/ 
.nStor/Presidente, 

Sonhore3 Deputados» 

Minha luta em favor do meu povo começou ha mui 

to tempo, ainda em minha aldeia xavante, onde nasci. Lembro bem 

daquele lugar, sei quem eu sou, cOmo assumi a liderança na 	mi • 	nha tribo, e como sempre fui respeitado pela Comunidade 
gena do Mato Grosso. 

Sofri muita perseguição, muita incompreensão,mas 

ninguém conseguiu me fazer desistir de defender os povos indi 

genas, seus direitos, suas terras tão cobiçadas pelos brancos . 

Ninguém conseguiu me demover de denunciar as injustiças e 	os 

absurdos que neste País sempre se cometeram contra os índios. 

Gr. 	; r :1. 0.5 	(AG0184) 



   

P5s. 	f -533/34-4 

e- 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 	-2- 

 

   

    

Lembro-me t bem da á terríveis dificuldades que 

enfrentei para sair do País e representar o índio no Tribunal 

Bertrand Russell, em Amster ã. O 'governo quis impedir a minha 

ida e)se não fosse a interf rência de três parlamentares amigos 

Gilson de Barros, de Mato 

do Rio de Janeiro; e Jose C sta, de Alagoas que entraram com 

um recurso contra o primeir julgamento, em que eu perdera a 

causa, não teria conseguido ir. 

Finalmente, nfrentando terríveis barreiras, sem 

dinheiro, pude viajar e ter inei sendo eleito Presidente de jon 

ra do Tribunal, onde falei m defesa dos índios. 

Não sou home de muito sossego, que chega. fÃcil. 

Enfrentei uma enorme campan a da FUNAI porque incomodava o Go-

verno Federal com as minhas verdades. Quando escolhi o PDT de 

Brizolal para me candidatar, ninguém acreditava no que eu fazia. 

Quando assinei a ficha de filiação ao partido, a FUNAI ria 	do 

mim, como se fosse piada. 

Terminei sedo eleito. Tive 91 mil votos, dos 

quais.40 mil foram roubados ficando 31 mil registrados. 

GER 20.01.0(350.5 
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Em julho des e ano; fui convidado para falar so _. 

bre as comunidades indígena na Dinamarca e na S (ça, no Encon _ 

tro sobre Minorias Étnica , promovido pela ONU)e meu 	discurso 

foi muito aplaudido. 

• 	NO Brasil e fora dele, minha vida tem sido dedi 

cada à causa indígena. No -ntanto, si) tenho sido vítima de in 

compreensão, intolerãncia e perseguição aqui, em nosso país 

Ninguém me conhece, ningue sabe da minha vida, e eu 	sempre 

procurei ser serio,direito. 

Já por pouco fui cassado por defender os índios 

Pataxsque tinham sido retirados de suas terras. Daqui eu gri 

tei que o Governo tinha de onsiderar o índio como gente, como 

ser humano, e não tirá-lo de suas terras. Quase perco o 	meu 

mandato por isso. 

Agora mesmo, ao saber do agravamento do 	confli 

to envolvendo os índios Pa axos e fazendeiros, na Bahia, decidi 

ir ver pessoalmente o que stava se passando e ate evitar 	um 

derramamento de sangue. Viajei para lá em companhia de 	mais 

. GER 20.01.0050.5 (AGO/84) 
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tres Parlamentares. Queira levar uma proposta de acordo, 	ten 

tando resolver o caso, já que o Governo não soluciona aquestão. 

Fui porque sou livre e não precisava de permissão de ningum pa 

ra ir. Fui por achar que era uma obrigação, um dever meu. 

• Mas! terminei sendo traído por todos: pela 	Im — 

prensa, que se julga dona da verdade e julga saber ate mesmo o 

meu pensamento; pelo Presidente da FUNAI, que eu mesmo 	indi 

quei; por funcionários da FUNAI, demitidos por outras 	adminis 

traçOes, que eu támbem ajudei. a voltar para aquele Orgão. 

O engraçado e que ninguém da FUNAI tinha antes 

coragem de me acusar diretamente. .Agora, perderam todo o. res 

• 	peito, nem ao menos consideram que não fui l& defender 	algum 
interesse meu, mas somente o dos índio. Eu não consigo 	com 

preender essa atitude, eu não entendo o que se passa. 

Hoje, vejo a Imprerisa, o CTI, o CIMI e o préprio 

Presidente da FUNAI fazendo uma campanha difama-Léria contra mim. 

, 
A Imprensa diz que fui expulso pelos indios, o que não e verda- 

de, ao contrário. Sempre fui muito bem recebido, atendido 

respeitado pelos índios. Sé que, quando cheguei na aldeia Pata 

GE ft 20 ol .00so.s — (AGO/84 
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)(O, o que menos encontrei foi índio, Lá sc5 achei bigodudo, bar 

budo, caboclo. 

Se o Presidente da 'FUNAI, que indiquei, 	hoje 

me faz acusações, ele é meu :nimigo. Se a Imprensa quer mandar 

na minha consciencia, e eu no aceito, pois sou um homem livre, 

ela também á inimiga. 

A verdade 6 que eu riSo tenho compromisso com an 

tropOlogo, nem com CIMI, CTI ou FUNAI. SO tenho um 	compromi2 

so: com a minha consciencia. 

A verdade tawbem é: que tem muita gente se apro 

veitando da situação dos índios Patax6s,muitoà interesses deso 

nestos - e a maioria dessa gente não á indígena. 	Isso 6 o que 

precisa ser investigado. 

Sou um homem pobre, que não vendo a minha 	cons 

ciencia, e não posso ser acusado nem culpado pela venda de ter 

ras. Tenho responsabilidade, mais do que a FUNAI, e muito mais 

do que muita autoridade que está por aí, c que rouba o povo. 

nha missão 	de ajudar esse povo. Eu sempre preguei a 	libe:. 

-.01114) 
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dade e os direitos de ser hu ano. .Portanto, tenho a liberdade' 

de dizer o que sinto. 

Minha palavra não pode ser usada como o vento, 

do Sul e do Norte. Minha palavra tem peso, o peso da verdade . 

O branco pensa que estou me endendo, mas está muito enganado. 

Isso não é verdade, eu não e vendo por dinheiro algum. 

Índio O que acontec  e que o 	sempre foi 	usado 

neste País. O índio jamais oi respeitado. A briga por 	suas 

terras rido é de hoje, vem d séculos. E há pressão de tOdn 	a 

parte. Eu pergunto: por qu a pressão em cima do índio? 

SO me lembro  Jose Bonifacio que, naquele tetn 

po, ja propunha que o Índio 	o negro fossem tratados como gen 

te, e que parassem de dividi as terras dos indioá. Nada disso 

foi feito. José Bonifácio q eria que o índio e o negro 	fossem 

considerados como verdadeir s cidadãos e acabaram sendo exoul- 

Masi eu quer 'a perguntar às autoriodades: qual 

e a esperança do homem branc 	O Brasil não é independente,pen 

durado nos bancos estrangeir s e no FMI. Eu bem gostaria 	de 

ser Presidente do Brasil, pa a dar independencia a este País,pa 

• 
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ra dar moradia, liberdade e para - garantir os direitos não só 

dos índios, mas de todos o brasileiros. Está na hora dc o Bra 

sil assumir a sua independ ncia. 

A autoridade do Deputado Juruna, a esperança do 

Deputado Juruna deveriam servir de inspiração para o Brasil, 

pois é disto que este País precisa para um dia se tornar 	uma 

grande Nação. 

O Governo qu aí está assemelha-se a uma árvore 

com muitos espinhos. Quem tem coragem de enfrentar esses es-

pinhos para chegar ao tron o da árvore, abraçar esse tronco ? 

Todos t
A
em medo dos espinho que impedem que se abrace a árvo-

re, t
^
em medo de agarrar a rvore e ferir-se. 

No entanto, uando é uma árvore sem espinhos, to 

  

dos querem aproveitar - jo ar pedra, maltratá-la, subir nela e 

tirar seus. frutos - a essa arvore comparo José Bonifácio , Ti-

radentes e tantos heróis n cionais que lutaram por causas no- 

bres, em defesa do povo. 	sses sempre foram perseguidos 	e 

mortos. 

O tempo pass 	a palavra séria e limpa permanece. 

Aqui fica o eu protesto, que estou certo, não 

passará. 

/mavl. /( ,, 41.4t7.1  
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