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, 
Senhor Secretario! 

!i!enbo a ho~a de <li.r.1g1r-ma a Vossa .ãs:ltcelência, lia 
sentido de .soli.citar o seu va1ioso auxílio em assunto da.mais 
aita gravidade, qual s.:,ja a assistênc:ia aos.fudios.que habitam 
o Estado de São Paulo. 

Como é do conhecimento de Vossa Rx:ce1ênei.e., f'oi 
instituída ·recentemente, po.r rõrça da autonzação contida na Le1 
nQ 5.371, de 5 de dezemb.i:'o de 1967, a Fundação Nacional do·ln.dio, 
qu~ veio substituir os extintos Conso1ho N~ciona1 de Proteção 
aos Índios (C.!1.P.I .. 1, Se.rtlço-.-de.._Proteção aos Índios (S.P.I.) .e 

Parque Nacional do X1ngU (P.n •. x, ), Órgãos cujas atribUi~Ões cone 
sistiam no p1anejamento a na e~eeuç1o da assistência ao s1lvÍco- 
1a brasileiro • 

.:filnormomente prejudicados 1;>el.a sistemática falta de - , recursos, .aqueã.as repartiçoes pouco puderam .fazer pe:Los indios 
, - nos ultimos anos, com tlÃeeçao talvez de tlguma coisa no Parque 
. - ~ Naciona1 do Xingu e no Ccnse1ho Na.cional de Prote:çao aos Ind1os1 

graças à. abnegação-dos irmãos ViJlas-BGas e de D.Heloisa Alberto 

"Tôrr.es~ 
_ ·.No .:1nic1~i ainda, de sua existência, ~ i'undação já 

:-e~renta s~.r.1os probl-s, de v~ia.s ~rdens, os· quaâ.s dif'lc1lmen- , .- - . - 

te superara., se n~c contar com -o apoio e ·a bo.a vontade_ dos pode - 
:res pÚblicos, sejam federais, sej~ -estaduais, ou municipais. A 

1 • r ••• • -.fJ' ,V 
d.1f'icu1dade maior que surge di.ante def.::t::fit o~gao, na .:fase de sua. 
:tmp1~tação, é a absoluta, ,ralta de dinheiro, mot1v'.~âà. pela imprs 
visão or;ament:r~a-e ausênc~a de doações. Para o ano de 1 969 ~ 

.•• , # -- , tam.1".c.-n.te. 1.sSo nao se repetira, po.1s havera previsa.o .orçamentar.ia e 
as gestões que a Fundação desenvolverá~ durante êste ano, junto às 
ent:idades nac:ionai.s, estrangeiras e internacionais em busca de 
doagões 1he .resuitaránum total de re~sos capaz de impu1s1oná-la, 



-2- 

,:• 

de modo irreversível, na direção dos seus altos objetivos. 

O ano crí t1co, portanto, é o de l ·968 durante o qual 
estamos ameaçados de assistir, .inermes e impotentes, ao desmante3& 

, .1 ~ 
mento de vã.rios Postos 'In(ll.genas, espalhados por esse imenso 1raa11. 

~és dêsses Postos estão loce.lizados no Estado 4e São 
PauJ..o, necessitando de ajuda imediata,qreal e e.t'1.aaz. Um dêles, o 
PÔsto IndÍgena, flJosé de .Anchieta", situado prónmo a Pernfbe atra- 

:í > - vessa uma .fase di!ia liraa, estando eLl. risco sua propria sobrenvãn- 
C1a. , , 

Assim, Senhor Secretar~o, e o presente para pedir-2.ho 
o auxílio que puder prestal' a êsse Pôsto, na execução das aeguintes 

, . , • #J 
tarefas, a -asta altura 1nadiã.veb, o que podera .ser i"eito a.traves 
de eonvênics ou outros ajustes qua melhor ~e adequai•em ao casai ' ~ 

1 D - Reãemarcs.çãC\ da área 1ndÍgena ccmpreendida pel.o 
A ; , 

Posto, desaparC!c1do que -e!:te -0 pique . .feito hã 
anos; 

20 - -expulsão dos grileiros da área. 1ndigena; 

3' - construção de uma est1;·aaa, na altura da Estac;ão , - ; 
de Tan1.gua (J.;i.F. Santos-JuquiãJ, 1:lgando a "Bo- 
dovia C-ubatãc ·- 311.211 à .aldeia, numa extensão de 
12 km. 0 cam:tnho que existe .atualmente sOmente 

, i . 

da passagem a :pe ou a cavalo, e assim m~smo _CJUSA 

do não chove. 

Creia., Senhor &ecretár10, que lhe -enderego se prende . . 
, A . . 

· a mol!lentanea j,m.possibU-1.dade iJJ1 que me encontzro do ·.fazer qua1qusr 
· ·coisa pelos -~Úos. do seu EstadoJ li.eces:sitaóos d~ uma. assistênch . . 

· mediata~ 'Qllalquer contato que. se deseje fazer .cem a Fundação llacit 
nàl -do ·fndio - o que aguard:arem.os oom ansiedade - poderá efét~var 
se !J01' .interméfil.Q do·-ChéfS µO -~Ôstc .. !lid.igena UJcsé q.e ~ah1etatt-, 

·, . # 

S:r. ota.no Pinheiro ·Cangugu, ou diretamente, no Ministerio do lnte - 
rior, Rua das Palmeiras n.tt 55 »:>tdogo, Guanabara. · 

Besta oportim.1.dade, afirmo a Vossa Exce1ênc1a º' pro 
testos de m1nba estima e ,con.si.deragão. 

José de QueirÓ-s Campos· 

Excele~t{ssimo Senhor De1egailo iia F.N.I. 

P.6:1!gcr~t~Q~~~gócioa de ~abal.bo do Estado de ·São Paulo 
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