
iNSTITl.JTO SOC'IOAMBEHT.At.. 
D~--~' i 1 
Cod. J~~ P'Dg (D fl, 9- =f- · 1 . . ..,.,., Ministério do Interior 

PARQUE NACIONAL DO XINGU 

Posto "Leonardo Villns naae"~ Setembro de 1968 

Senhor Delegado Reg1ona1 

O PAR'~UE NACIOUAL D O XINGU. da Fu..'1dação Nacional do re- 
- . # . dio. orgao subcrd.inaõo no ltlnistorio~do Interior, eom o presente . 

~io dos re~..irsos que a 

Vossa Sonhorià\ os jianos para a aplica - 

Legfão Brasil.e!~ de Assistência, pores- 

submeta a apreciaçno ue 

,l · . \>._ 
a& niretoria na,;:ional de CUiabâ~ver por~bam consignlll' 

dos seus Departamentos de Medicina e~steneia Social.. 

, 
atraver. 

O PARC~UE NACIONAL D 

ti-ansição do Brasil SU1 e .Amazônica, consti• 

tua. som duvida.. um dos 

sas naturais do Brasil~ quer 

condição previlegiada 

pe-squ!- 

das. 

eu aspecto humano , quer pe1e. ?:'lJ 

estudo da rauna G riora a~nd& intoca- 

lações de 

hu~r..yi.o cabe por em evidência que as popu 

gorgr ar~~ amente ~ r1zcram dessa região do 

·1'."1.ja posse o P A.'q '"U'Ii! Lhos garante. 

Xin~ cone vn~io1cdc do trib0s que abriga~ falroido 7 

lingu&s,-J.if'e7ntos o 3 dí:oi.l3tos, alnda no estado de' cultura pura, 

sem influen~ es·crafi}1as, si do um lado ~('neti tue um testemunhe 

escobrim0nto, de outro, requer para o desenvol- vivo 

vi~onto do ~a politiea ass1st~ncia1• unta SOI:'la de obrigações que 

CO!il!)ote ao PA.1.T~-;:tm assumi-las. A par dessa politica assistên- 

cial.~ compotie ainda ao PAR(WE asser,urar - , as condiçoes necessárias 

para preservar o sistema de adaptação eoolÓ[.ica d.e.s populações in 

dígenas 6.esenvol.vido numa. oxperiêneia nd.lenar- o quu, 3,Q1 dlffida.con_! 

ti tue um patrimônio ine..stimáveJ.. 

A colaboração da LEGilO BRASILEIRA DE ASSIS~CIA para o 

ano de l.969., a. exemplo do ano antez;j.or. representm. .• à val.iosa ajuda 

no atendimento às popu].aQÕes xingu.anas,, proporcionando ao PARQUB 

. --::..........::.:::::.... 
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meios':,ara d&.r-:-1.hes uma assistência oada·-yez melhor e maia e~e 

tiva. 
Anexo, ao presente. os dois planas de aplicagâo para as do 

tações do D~part~~~ntQ de Me dicinu e Dep~tamcnto de Asaistência 

Social. As expos1ç;~s rereridas,vale~ mais como um rote11o0 de 

eplieaçio do que. propria~ente_ um plano. - . - Na õ.!stribu!çao para a apliea~i>..o -:los recursos, constantes .das 

folhas anexas, nãc ~onstou discr1m1.na~ão detalhada de valÔres ~ara 

o~ diversos itens. De coni'or.tJlidade CO!il o entend:'...ment~ Ter ....• 
bnl havido ~cm Vos3a Senhor~a, ~ieou, om principio• dis~ribuidas Õ:S,. 

as imnort&'leias -ner~.;oco.oo e ner$3-ooo.oo., respeet.ivam~nte pe- 

Departanrento de Medicina e Assistência 8ocit.l.. Aa importâncias 

acima seriam ou ~ão, alteradas para mais, dependendo d& estudos que 

por ~n~te de Vossa Senhoria e dos respectivos Departamentos, ser1tin 

:feitos. 

Finalizando• ap~ovaitamos o ensejo para apresentar~ Vossa 

Senhoria os nossos respeitÓsrn cu.~primenton 

Atenciosamente 

Ilustrissimo Senhor 

Doutor Waldo Olav arrin Fil.ho 
- 1- •••. Delegado Regional d.a :,eg1ao Bras11e1~ de az,slstencia 

em 
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A2Y:ca9ão dos recurso• consignados ao PARQD'B NAOIOKAL DO XIBGU 

â conta do DEPARTAKENTO .DE tm>ICillA 
04' 

LEGIÃO BRASILEIRA . 
DE ASSIST.bCIA - Del.egac1a Regiona1 de Cl11ab&, para l.969. 

a) - Med.1.camentos 

b) - Equipamentos 4a En:termaria 

·- e) - AJ.imentos D1etet1ooe- Far1nhas.1e1te etc. 

-- ' - d) - .Ampl.1.aqá.o e mel.borla do equipamento do .Ambu].atoi-lo 

?4Mco an.stente •. 
• e) - 1181.horia do equipamento do Gabinete Odontolog!oo 

:f') - Instalação para• digo de tmaa sala para cirurgia de 

urgência 

g) - Jiel.horia doa me1o3 de eomunieação para atendimento 

·nas 14 a1deias assistidas pel.o })ARQUE• compreenden 

do: motor, barco de .l.ocomoção rapJ..da,. 

{ Escl.arec1mautost Atendimento a 1.500 !ndios •. 

Posto "Leonardo"• 

Tlsto 

Setembro J.969 

õ..v!Iias Boas 
P .• B.·L 
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Ag1c•ção doa reou:rsoa o.ans1S9!dos ao PARgut WACION.AL DO XIBGU 

à- conta do DXP.lRT.ADN'l'O DE ASSISTbÇIA SOCUL aa LEGIÃO BáASI 
L'EIRA DB ASSISfflCIA - De1egac1a Regiona1· de qrµAB1,. para 1969 .. 

A) - Ferramentas de J..avoura.. enxada~ :machado.,facâo,:roices 

enxadão etc. 

B) ~ 11aqai1nas manuais para trabalbo de prodntos agr.icol.u • 
w 

ral.ador de mand.1oca.debulhador·da m!l.ho.,·moedor de ca- , . 

·Ç - na etc.'. 

C) - Roupas e t.ec1dos.,' .Têdes de dormir. cobei-tores etc.:. 

Escl.arec1mentoai- O mater.1.al constante do li.em A- abranger{ as 

al.deias em geNll. 

Aa maquinas em rehrencia no item B - serã. pa 

ra cU.str1bu1ção aos gl"'UpOS de familia. 

Roupas e tecidos do item C - para os !ndioa Cala . - 
b{ ft 3urun&. Ô8 · prime11"0S não xinguanOS que 1m1 - - • graram para esta area~ trouxarain o habito da Test!, 

menta.. 

Â.8 rédea - para !ndies ~e (sem.-nomades) . 
/ 

,Setemb:PO de 1969 

Tisto 

0:V!llas BÕas 
F.;ll..X. 


