São Paulo, 06 de ~evereiro de 1976
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Senhor Presidente,

A prá"tica 1nd1gen1sta desenvo1vida no Parque IndÍ

-

gena do Xinga. pelos i.rmãoe V:JJlas 'BÕas. ao longo de maie de tr1n
ta anos, caracterizou-se na preocupação constante em preparar in
diVÍduos 1nd!genas para aseum.1r reeponsab11:Jdadee e desempenhar
fançÕes das mais aimp].es às~
oomple:ms, no intui.to de elim!.
nar, -tanto quanto pose!vei, a presença. de •nâo-1ndÍgenas" junto
aoe grupos tribais do PQXIN.

-

06 i!feitos desse tra.bal.ho, na atual.idade,
-tem ao PQXIN o uso de mão-de-obra ªbranca•,

penai-

apena.a em níveis

-

ree

tritoe e, e:mtamente, onde o preparo dessas pessoas possibilita
1DDB. visão do !ndio sem as diserlm:Ina.çÕes e desreepei tos que o et
nocentriemo inconsciente costuma gerar.
Ainda assim., restam a1guna setores onde, :1nforJD4
mente, a mesmaexperiênci.e. já f'oi posta

em pmtica

e os seus :re-

eul.tados positivos im:pu].sionam esta Direção para a retomar, ago-

ra de maneira mais sistemática.
Entre os referidos setores,
de Postos Ind!genas.
Como & do conhecimento

destacamos a Chefie.

de V. Excia.,

no decorrer

dos Ú1 t1mos dez anoa, vem respondendo pelo PI Diauarmn, nos evea
tuais

impedimentoe do Sertanista

RAd - Caiabi,

OIJ.UDIOvu.J. AS 13ÕAS, o Sr. MAI-

moço i.ndÍgena cujas

D.mo. sr.
General. Ismarth de ~o
DD. Presidente da Panai
Brashia - DP

011veira

q11Bl.idadee e cliscer.ni.mento

._.,.

são objeto de admiração e elogioso registro de quantos rteitam !:
que1e Posto.
wo momento, inclusive, face

à Portaria

970/P
de 16.10.75, o referido rapaz aeeumiu a. responsabilidade ci'tada,
desde o afastamento do servidor que o precedera.
K"'ao usuf:tui, no entanto, doe direitos inerentes
aos seus deveres, os quais cumpre com eficiência que difiellmente um "branco" 1gus].aria.
Desse modo, objetivando corrigir uma relação
innt

justa de trabal bo, agravada por eu.a condição ind!gena ( vide
1

\

eou

venção ·107/Genebra, Estatuto do 1ndio) e, sobretudo, oportunizar
a concretização de um anseio dos umãoe v:n J as 13Ôaa, eo11c1temos
a V. E:xcia. a fineza de adotar providêtt..)ias no sentido de e:teti.vá,.10 na Chefia do PI D1anarmn.

EecJ.arecemos, todavia, que a Direção deste Parque
continuará a sua progressiva prepareção, a nível de conhecimentos da chamada •cu.l:tura ocidental.", para que o referido sr. Jll.!
BA.d, nada fique devendo aos atuais Auxiliares ~cnicos Indigenistas que ee candidatam à ftmçÕee semelhantes.
outrossim, infomamos que jit estamos providenciaa
do a documentação de cidadania brasileira e trabaJb1sta para o
referido sr., que desempenha, no momento, a função de Piloto Fl!!,
vial. nos quadros desta Fundação.
Ao ensejo, repetimos jmito à v. Exci.a. nossos p~
teetoe de consideração e apreço.
Atenciosamente
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