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M!NISTÊRIO DO INTERIOR 
~~ 1 

3-S'S' 
OFÍCIO Na / 68/GAB Rio,31 de putum-o de l.968. 

Senhor Ministro i 

.. , 
i 
; 

,.•' 
tenho a honra de encamSobar ao conhecimento de Vossa 

..•. , - 
Excelencia, em ca.rater reservado, as razoas que me l.evam a diap~ 
aar da FONAI os sra. Joio Alves R1.bas, Chefe eia IR-7, • àlmtr Soa - A 

rea ãe Carvalho, seu aubst1tuto1 em Porto Alegre, Rio Grande :d.o 
sui. 

O Tenente Ribas, J.ogo que assumi a Delegacia da FONAI 
, teve conhecimento ele que as sedes da.a Inspetoriaa f'icar1am l.oca 
l.1zadas DO epicentro das comunidades indÍgenas, para 1'acll.1tar ~ . - ' propria atuaçao. Assim, a sede da 71. Ili volta.ria a cidade d.e Cu! 

A - tiba. Bespondeu-me el.e que exreeia cargo de conf'ianga do SeDhor 
A A 

Ministro, e que a sede .fora .mudada porque nem el.e nem o Coronel 
' . 

Alm:1r Soares poderiam trnnsf'erir-se de Porto AJ..egre. Fiz-1he ver 
# A 

que a capital.. gaucha f'ica a ma1.s de 500 qullometros da comunidade 
indÍgena mais próxima, e a mais de mil quUÔmetros da ma.is dJ.stan - te, salientando q,ue o caso seria dee.1dido.pelo rutura Presidente 

- # - # . . da Ftmdaçao, ouYidos seus orgaos tecnicos. 
·,. . # . # ' 

2-Em ae·tembro ultimo, Ja empossado no cargo de Fres1- 
- . - dente da ~AI, ·tome.1 conhecimento, por 1ntorma.çao do Departamee 

to Jur!dico~ de que um Deputa.do denunciara, na cWDara., contratos 
assinados pel.o Chefe õa 71J. IR, dizendo-se verbalmente autorizado - . por Vossa Excelenc1a, e contendo nada menos de cinco l?TeguJ.ar1- 

Nl ,,· 
i ..:.· 

àa6es # A 

esquecida a ~:1sp~avel COIJCorrencia;.. 
'i.ndtterminagao do .nusero .•. de ~rell a:;~-:cortadasJ 
au.sencia do prazo de v.1genc1a; - - 
obrigaçio para a FUNAI de serrar a 2.a~i;..",;.ll em casode 
suspensao do contrato; 
permissao ao corte de pinhe1ra1.s 1sol.ados. 

• •• 
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Ri.o 1 .31 de outubro de l. 968. 

, - .U& destas, duas 1nconven1enc1ass , 
a) o locatario utilizar.ia a serraria da FUNAIJ 
b) poder.la eo~~rata.r o trabal.bo óo Índio. 
As primeiras obJe;ões roram suscitada.a pel.o Depar 

tam.en to JurÍdico, e as~dua.s Últimas pelo Departamento de >;dmi- - ,.. 
bistraçao, salientando este que, tendo a liUNAI uma_serrar1a e 
a madeira, poderia 1nóustr1al.1zá-l.a com o ·trabalho indÍgena.1 e 
em seu proveito. 

3-cba.mei ao Rio o Tenente Ribas, e disse-lhe para 
cumprir e parecer do Departamento Jur!dico, anuJ.ando-se aquêl.es 
contratos. he se (iUeixou, na oportu.c.1.dade, dos D.tretores de 

, - , - .Uepartaaento.s, achando 'iue os orga.os tecnicos nao deveriam ser 
. ' ouvidos, dando-se absollta autonomia. as Inspetorias. Fiz-lhe - 

Yer que obedecia a um regimmto i'eito pe1a Consultoria Jurfuca 
# - A do Ministeric do Interior, e com a.aprovaçao·de Vossa Excelen- 

•• ci.a, enquanto o Conse.lbo Diretor discutia o novo, que conserva 
.,. , - ,, .,, I a-:i.uel.es orgaos t8cnicos. Sal.ientel.-lha, :!1nalmente, qu.e, .wu. 

# ' 
por diante, se dirigiss& ao Secretario .:.xecutivo, caso recêbe.§. 
se opiniões discordantes dos Departamentos, :pois, am tais casos, 
•.. - , . . 
aquela autoridade cabe a coordenaçao, por enqU3.D.tc, ate a 1.en- 

A À 

trada em vigor do ~ovo Regimente• ~ue.ixou-se ele do Coronel - 
Encarnação, e chegou a suger.ir sua substituigão pel.o Coronel - 
Alm1r, homem que apontou CO!Di.) de con!"i.ant;a di.reta de Vossa Ex- ... . 
ce1encia. 

•••.... ,.·.i 

4-Posteriormen te,. ll, em Jornais de PÔrto Al.egre1de 
cJ.ara;ão do Tenente Ribas, dizendo-se enver;;onha.do de Pertencer 
aos quadros da FONU (doe.no l.). Bo mesmo Jornal, seu substlt.Jl 
to, · Coropel .AJ.mU-1 f"àzia dec.la.rações má1 s .graves do que aiuelas ,. 
que motivaram o recente af'astammto do.sr • .&LVARO VIU.AS BOAS, 

' A ,# A • ~ 10#"1 do Departamento.de assisten.cia. Se esse motivo ser.a. su..&.. c1en- 
- # 

te para JustU"icar o afastamento dos dois, "iue, a1em. do mais, - 
não pretendem servir. em Cur1t1ba, que será a sede da Delegacia 
- ' # ' eorrespondent.e a areada SUDESUL. 

5-'~uanto ao Tenente Ribas, J;_ umii~·ver., .,. f'l.agra.nte 
• 1ndiscipl.1na., se dirigiu diretamente a Vossa Excelencia,em do- 

cuaent.e :reservado, tecendo er!ticas a esta Pr.es.idência e del.ase 

••• 
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# - g,ueixando, sem prev1o conhecimento do aeu superior hierarqu1co. 
' Repetiu o gesto, desobedecendo a ordem que lhe mandei de proc.a- 

.rar, era .BrasÚ.ia, o Secretário ~ecutivo, 'iue coordena probl.e - 
.ll&do ..;!,i;A que esteJa. intertassado mais de um Departamento. · 

ó-Comwticou-me o Dr. PÔrto Sobrinho ~ue o Tenente , 
Ribas me acusa de ter nomeado parentes ))ara a. FONAI. O unJ.co - 
parente meu i'o1 nomeado para o Departamento de Admhi1stra~ão · 
pelo Coronel. Heleno Nunes, no extinto SPI. Permaneceu no l.ugar 

. A 

pel.a sua capacidade de tra~ e competenciaa agora mesmo aCJl 
A A # mula, -eea eticiencia, o Departamento de Ass1stenc.1a, ate que eJl 

contre um titular à al.tura e J: visitou mais de uma dezena de 
comunidades i.ndÍgenas. 

-- Quanto ao &ra.u de parentesco, temos um trisavo co- 
# . , 

mums •, ass1, .meu parente colateral em setimo grau c1v.U e vim ... 
c0Ilhece-1o quando assu.m1 a DeJ.egae1a Min1..ster1al.. 

7-0 Tenente Ribas teve q,ueixas procedentes do ex- 
• chefe do ·Departamento-de Asslstencia, que foi af'astadoJ do se- 

~ . # . • 

ereta.rio Executivo, que tambem vem criando probl.ema.s a Presl - 
dência e vai ser afastado, porque, sobretudo, mo conseguiu co 
ordenar os traba.llws dos De~arta.mentos~ 

8-...;uanto aos problemas dos &justee e contratos na 
. A 

7• IR, apenas o seu chefe pretendia dec1d.1r :sem audiencla e.os 
I .•• # ~ • • Â A orgaos teenicos, sempre ouv.1oos pel.a Presl.Qencia, o que el.e en- 
cara como 'iue~a de ~u.torida.de e e, ape.na.s, senso de responsabJ. 
116.ade. 

9-Determl.nei, segundo às nQrJDa.S J.ega.1s1 que não se 
. # • r1zessem mais _pagamentos a funcionários pel.a. renda do patrimo - 

nio 1ndÍgena. Autorizou-me, Vossa Excelência., em Portaria, a 
pagar os contratados pel.ca Coronel. Beleno e, insu.ticientes as ve~ 
bas, determinei um.a. redução nos quadros eia 7& IB.1 que gastava. - 
cerca de 25 mil.hões de cruzeiros mensals com o pessoal.. Incon:. 
.!orma.do, o Tenente Ribas passou a que1xti.r-se do Departamento de 
Aiimin1straçâot "lue apenas cumpriu ,minhas ordens. 

· 10-Estas as razões, Senhor Ministro, que me levam a 
afastar os adro1o1stradores da 7A IR. 

• •• 
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RJ.o,3-I 4e outubro de 1 968. 

- . A documenta~ao anexa esclarecera melhor os tatos, 
respondidas aquelas obJeçÕea que me taram dadas a conhecer pe- 

• 1o sr. Chefe. de Gabinete~ Dr. Porto Sobrinho. 

Receba• Senhor Ministro os reiterados protestos da 
minha mais a.1.ta considera;ão. 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO t~:::~o < ' 

Excelent!ss1mo Senhor 
General AFFOiiSO AUGUSTO DE ALBU~UER~UE LIMA 
M.D. Ministro do Interior 

Anexos,- 1-Pa.reeer do Depto. do Patr~nio IndÍgena9de l.3/08/68t 
2- A-P?Ecer do D.F.I., de 28/l.0/68; 

B-Or c1o no 29W68-PA, da 7a. IB i c-o:r cio no 301/68-Pii., da 7a IR J · 
3-0t!cio do D.P.!!.t com parecer do ,Qepto. J'ur!d1co ; 
4-Reco!:te do "COH.Rl!ilO DO POVO" ,de Porto Al.egre. " 
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