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Assunto: Comunicaç;o (faz) 

Senhor Diretor, 

Comunico a V.Sa., que recentemente empreendi 

uma visita em todaa as aldeina existentes no Parque, averiguando e.!! 
- , A tre as comunidades as suas condiçoes de saude. meios de sobrevive.o 

, , 
eia e demais aspectos soclo culturais, concluindo que dia a dia, 

grupos tribais aqui existentes encontram-se satisfeitos com esta 

as 

Ad - 
ministraç:o, demonstrando tamb~m um elevado grau de confiança ao Sr. 

Presidente da FUNAI, pelo elevado apoio que vem sendo desenvo I vi do . , , 
em todos os sentidos, acentuadamente na area de saude. 

, 
O unico problema atualmente existente, tr.d 

do grupo tribal Txucarram;e dos Pisa KRETIRE e Jl ta-se da situaç;o 

RINA, em relaç;o a 

reita da BR-80 e o 
, 

tar-se de areas de 

~reade terras compreendidas emtre as margens dJ. 
, 

rio Xingu, preterida por aquele grupo, por 

- ' suas perambuleçoes a cata do seu meio de 
tr.4 

aobrevi - , 
vencia que e a caça. 

Recentemente, ap~s a visita j~ citada, tive 

que deslocar apressadamente nos dias 3 e 4 do corrente m;s para a 

~reado Kretire, a fim de contornar un incidente havido entre indios 
, ~ , - e fazendeiros da area citada, em razao dos endios Txucarramae terem 

# 

procedido a matança de bovinos de fazendeiros ali encravados. 

Procurando inteirar-me dos motivos que os I_! 

varam a promover o abate do gado, fui informado que a revolta dos 

;ndios deveu-se em razio de terem encontrado una anta morta boiando 
, , 

no rio Xingu, possivelmente abatida por algum elemento i nescrupul.,2 
so. Tomei conhecimento tamb~m que os Índios estavam revoltados com o 

pessoal da regi;o, por motivos de n;o lhes venderem gasolina 
- , # 

1 idade de Sao fel ix do Xingu, mais conhecida como Bon-Bang. 
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Imediatamente, tentando contornar a sltuaç;o e 

a I i vi ar as tens;;ea, des I oq ue i-me junta mente com os Índios Megaron e 

Wai-Wal Txucarramãe ~ localidade Bane-Bang, onde fomos recebidos com 

hostilidade pela populaç;o alf residente. 

Na local Idade Bang-Bang, entrei em contato com , 
o Sr. Fernando, revendedor de combustivel na local idade e que atua 
como IÍder, agindo politicamente com o prefeito. Do contato com o r~ - ... , - 
ferido cidadao, conclui que a populaçao da localidade tambem estar~ 

voltada com os ;ndios, ficando acertado naquele momento, uma reunl;o - ~ entre a Administraçao superior da fUNAI e fazendeiros da regiao num 

prazo aproximado de 30 dias. 
, 

Esclareço, que o assunto em pauta devera mer~ 

cer toda atenç;o por parte da Direç;o Superior, prevendo-se maiores . , , 
consequencias para a integridade fisica de 1ndios e civilizados, e~ 
gerindo como soluç;o imediata, a criaç;o de um posto de vigilancia , 
na BR-80, na travessia do rio Xingu, onde existe uma balsa, local d,! 
nominado Piorussu. 

; . A titulo de esclarecimentos, informo que a mi_! 

s;o empreendida nos dias 3 e 4, foi realizado por meios a~reos em 

aeronave do Sunmer Instituto of Linguistics sediado em Cuia~, 

preendendo o roteiro Leonardo/Kretire/Bang-Bang/leonardo. 

Nesta oportunidade renovo a V.Sa. os meus 

CO,!!! 

pro - - testos de elevada consideraçao e apreço. 

FRANCISCO 
ADM. 


