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,_ or .• Nª 
-·~·~ ... ·. ;. Adainiat.rador ·do -Parqu• ~tnd{g •••• ·~o 'Xingu · ~.-· -.e 

Sr. Oirator do Departamento Geral da Operações 

Atendando racoll8ndação•·••t• Administra 
dor•• deslocou da Bra•Ília no dia 10 (daz) do correnta, 

' . ao PQXIN, tando ali chegado no ••••o dia aa onze horas, a 
Já àa quatorze se dirigiu ao Posto lnd!gana Kratlra, onde 

' . - chegou aa duaa a ••ia da 'llanha, do dia aeguinta • 
. , .. 0 - .• õt'ivo d•••• daelocallÍanto t aão 08 fa 

tos ·ralatadoa pelo sr. Oirator ~o DCPI, através do M •• ó. 
ng 624/DGPI/79', · da D)/10/79, cópia anexa. 

Esclareço, nesta oportunidada, a atual 
aituação existente, baa·como, aa necessidada quanto as 
providência• que deverão aer adotadas, ea asai• aaaa Dir..! 
·çio entander convanianta. 

1) A _população da São José do Xingu1 maia 
,. conhacid~ por "Bang-Bang", aetá revolta-· 
da com.os Índios Txucarramãa. 

2) Os Garantes das faz•ndas das proxi•ida·- 
. . . , . - 

des1 tem ordem doa propriatarios das aes - mas, para atirar para matar, toda a qual 
quar Índio qua for encontrado. 

·3)· Oa ratoa acima decorra~ da havar&11 reca 
.. _bido_ inf"orMação através da una funcioná - 

rio do Instituto Brasileiro da Gaograria 
-a ~stat!stica - IBGE, da que esta Admi - 
nietrador • oa !ndioa, estariam as arma.o. 

..•. 
do para proceder ataquaa aa fazendas e 
ao n Bang-Bang" • 
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Esse cidadão, de nome NIVALDO, se encontra na 
área à aerv,iço d o I B,G~.f .• ,.!il, ;- mal· iniciou_~ a aua trabalhos, ~mi ~iu: • 
exped'i'anta ao ~r. Diretor do DGPI, informando está havendo inc! 
denta entra os Índios Txucerramãa e os funcionários daquela ln~ 
tituto. 

Nada disso ocorreu e os !ndios sequer falaram 
com esse cidadão. 

Havia combinado que o encontraria no dia 11 / 
10/79, no local da Balsa, na BR-BO, não tendo o mesmo lá apare- , 
e ido. 

Determinai o deslocamento do chefe do Posto t 

Ind!gena Jarina, ao "Bang-Bang", visando entrar em contato com 
o mesmo e marcar novo encontro. 

· Quando o nosso servidor o encontrou, o sr. N]. 
VALDO foi logo lha perguntando "VOC~ ~ O CHICO QUE ESTA MANDAN 
DO ATACAR AS FAZENDAS?". 

Nosso enviado 1he respondeu que .nao ~ra o Ch.!. 
co ququa al! ea encontrava para~iavá-lo ao encontro marcado , 
pois, era mau desejo que os Índios o conhecesse pois, assim, e 
vitaria-se que houvesse problemas para ele a os demais componan 
tas da equipe do IBGE. 

Pnr o.u-t.ro lado, segundo informação, essa cid.!:!, 
dão promoveu uma reunião com 35 (trinta e cinco) homens armados, 
cujo objetivo era recaber os Índios na fazenda Santa Fé. ' 

Toda situação existente hoje naquela área, • 
com relação a atritos entre Índios e brancos, foi obra da cria~ 
ção do Sr. NIVALOO. 

_ Desta forma, .sr. Diretor, para qua volte · a 
reinar paz naquela área, solicito a v.sa. que a FUNAI mantenha' 
entendimentos co.m o I 8GE, dando e onhecimento da real ai tuação e 
retirada do Sr. NlVALDO •. 

Por Último, que seja feito contato com o DPF, 
objetivando a ida da alguns de seus agentes, juntamente comes 
te Administrador, às Fázendas mais próximas, para um contato de 
diálogo e harmonia. 
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,'!ando, . .Poia, o .qu• .aa •• oteraca para ···o'•Dll•n- 
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FRANCISCO 
Adainist 

Atanciosamanta. :. 
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