
Pôsto nr-eonardo VUlas Bôas•, a1to-X!ngu, 26 de desembro de 
19GB. 

or, xo-5/GS 

Senhor Delegado Regio.nalt 

1 . O PARQUE BACIONAL oo· .xmGU, da Fandaçlo ·lia.cio- 
. . 

nal do Ind1o, orgão do Min1stdr1o do 'Interior, tem a satisfação de 

sul:llleter ao exame de Vossa Senhoria o plano de aplicaç"lo dos n- 
. . • , r 

aursos que a .LegS.So Brad.1e1ra de Ass1-stanc1a venha a oonstsnar-lhe 

· .no Emrcicio de 'l.9699 atravls dos Departamentos de 1'ed1c:1na • As- 
11111tência Soc1al. a llalegac1 a .Beg1onal de Culablt. 

/· 
( 

"?, Inicialmente, ae3a-nos permitido lembrar que o 
Parque Nacional do X1ngu por estar situado na zona de ·· tnnslç'lo 

do Brasll-.Sul e Centro para a Bil.tfia AmasSni~, e atnda, pa1o ta 
to de congregar em seus Um1tes Jl1:11Dffdsas 'b.t1.bos- 1nd%genas -de al 
tura pura, de diferentes origens geogriTioas e de variada filiação 

11ngu!stica (J'S, Tapf', Xarib,- Al'Uak), const1tue, presentemente, um 

dos mils interessantes l.abo:ratdrios ,de pesquisas naturais, etnogr.i( 

ricas e etnoldgicas do nosso pa.fs. 

3 Cabendo à Adrn1ntstraç!o do Parque a defesa de,2. 

sa popul.ação ind:[ge.na -. :rep:resentada. ·por quatorze (14) tribos, fa 

lando sete ll'nguas e três cU•l.etos - vem a mesma desenvol.vendo uma 

poli tica assistenc1al. que consiste do sd em garantir ao -ihdio a 

llustri.ssimo Senbor 
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pom e o mnttru:to da tera, como tamblfm em- pro~, na. • 

cll.aa. do ·pos.d.ve1, uma ysis:t§pg!a Rfdim::PP1t4t1a adequada is suas ... 
necessidades• 

h Assim, ao apresentarmos a Vossa Senhoria o plano 

para 1969, dese;J~s -recordar a val.1osa contribu1ç!o recebida da 

Legilo Brasi'leira de Assist3ncia no corrente ano. Na rea;LJ.da.de, 

graças àqu.e'la contrlbulçlo, tornou-se possive1 ao Parque orerecer ! · 
comunidade x1nguana, especialmente à criança x1nguana, uma asslstêa 
eia mais completa e ericiênte que a dos anos anteriores. 

5 -Em anexo, situem os planos de apllcaçlo para as 
dotaç5as dos Deputamentos de J!ed1c1na e Assistência Soc1al. Re 
presentam mais um :roteiro do que propriamente um pl.ano de apllcaçlo, 

m>tlvo pel.o qual. do d1sc:r.1m1nam as importâncias a serem gastas nos 
De ac6rdo com os entendimentos verbais mantidos 

com Vossa Senhoria, duas importlncias - Jf Cr$ \OtQOOtiOO e ll Cr$ ••••. 
::56000,00- ser.iam oons1gnadas ao Parque em 1969 pe~s Departame.n, 

tos de Medicina e Assist,ncia Social, respectivamente. ,i 
l 

6 Na·mesma ocas!lo, .ficou assentado que, depend~ncio 

dos ~studos a serem .f'ei tos por Vossa Senhoria e pelos citados Depar- · 
tament.os, tais 1m:portanc:J.as. poderiam ou do serem alteradas para mais,I 

tendo-Se em vista a natureaa dos trabalhos desenvol.vidos por esta 

Adrntntstraçlo no alto-Xl.ngu. • 

Ho ensejo, renovams a Vossa Senhoria nossos pro 

testos de cons~deração e aprêço. 

Orlando V1JJas BÔaa - 
Adm1 n2 strador-Garal do Parque 
Eac1onal do ,.J:i np 
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- #;ellçaqlo ·-421 NÇm-so; ma1rna4Ri ao ··;PARQJ3 ·1AftmQL ·g, ·mmu 
. j·- s;mta. CP PEPARCA11m R DE H§PIÇIBA 4A J.EGUO BRA§IL~P!A PE 
A§SIST!@IA - Delegacia J3og1oMl de ctzUM - 
1wrc1cJ.o de VIP9 - 

a-l Medicamentos; 

( 

e) lltmentos Dletcfticos (Far1nbas., 1e1te etn.,.) 

d) ·bpliaçlo • ·melhorla m equ1J)Plll8oto ·ao Ã11b11latdrio Jkkllco 

34~; 

· •> Melhorá do equipamento do Gab!Mte Odontol.dg1co; 

f') lnstalaçl'o de uma sala para .cirurgia de urgênc1 a; . 

f.· 
1 , , 

g) Melhoria dos meios de eQlJRJo1caçlo para o aten4Smento das 14 · 
aldeias assistidas pelo PARQUE, -compreeDdendcu - motor, bar 
ee de 1.oeoflDçlo .rifpida etc.. 

·PSsto •Leona:rdo Vil.las mas• ., 
26/l2/Q3 

o::vro ãs '.BSãã 
A4m. Genl. .nx 


