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RELl.TÓRIO 

Deslocamento ao PI At11.~, localizado no Munic:Ípio àe Flores+..a, Es-:.él..do âe FernillE 
buco •. 

2. 03JETl.VO 

Verificar o clima reinante naquela ár-ea, com os acontecimentos que culminarc:m: / 
com a morte do .:índio JOA.QUlM JOSB; DA Sli..V.A. ( 24 anos ) e ave:r:ieua.r a pre sençe ' 

de Índios junto a não Índios, envolvidos na assassinato de Se rvrídoz- Oduva Idc Gi 
rão Mota. 

3.. :mS'l'RUMENTO 

Conr.xnic~ão de Serviço n2. l.68/J®R/85 de ll.ll.85 • .miei.o da viagem dia ll ~ / 
torno dia J.4.ll.85. 

4. BREVE HISTÓRICO DA AI ATJKUl{ 

Área ainda nio Identifica.de e nem estudada pela Funaâ., lrea presumível J.C. aoc ha 
populaç~ atual 3.582 Índios, que s~ espalham por 1.6 aâdeáas , Vivem da agricul.tu 

ra de subsistência. Tanto :índios como brancos, respe::b.m como área indÍge:.a1 as 

terra.5 pro1.egi.das por uma cêrca, também connectida como Travessão, que envolve a 
Serra do umã. •. Há conflitos latentes entre Índios e brancos pela posse da terra. 
Principais possei:ros Nozinho Gongalves e Zé de Máx±mo, entre outros •. 

5. CIJHffilMENTO DA MISSA.O 

Deslocamo-nos a AI Atikum na viatura placa oficial CF-6250,. dia ll chegando TI!: 

guela ro-ea dia 12.ll •. 85. O Advogado da 3®R que nos acompanhou., permaneceu na ci 
da.de de Fl.oresta,. prestando assist;ncia juridica aos Índios Pedro V.anoel da S:iJ 

va., Genivald.o Antonio da Silva e José Antonio da Silva, acusados da morte de .Jo~ 

qu:i:m. 

Fomos :recebidos pelo Chefe Substituto do PI, que nos conduziu a casa dos :famil:.i~ 

res da vitima e dos acusados •• Segundo o pai de Joaqu:i:m, a lll.Drte de seu !'ilho t~ 
ria ocorri.do à.a seguinte maneira: no ãom:lngo { dia 03 ) na f'eãra de Olho D1 Agua/ 

ãos Padres, se encontravam zé de Ana, Miguel Franco e Joaquim. Dai cada mr. t~ 
mou seu destino. Na terça-f"eira { dia 05 ) em ?6randiba., na :feira local., e st.avea 

al'Í presentes Miguel Franco e Fedro ( pri.:oo àe ~ àe Ana ) , naquela oportun:i.êaàe: 
segundo o pai de Joaquim, Miguel teria ãito a Fedro que Joaquim es'tava disposto 

a matar zé de A.na. e que eles tivesse~ cui.daào com ele. Moti110 uma ãei:xa antiga' 
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entre os dois po r causa de jogo. Da!..'Í todos retornaram as suas casas. Na quar-ba 

feira, Peã.ro acompanhado à.e àois sobrinhos, foram a casa da sogra de JosguilD p;,; 

r-a lhe tornar satisfação. Bouve discussão. JoaguilD negou o fatc, mandou gue eh_!! 
masaem zé de A.na para tirarem as dúvidas, nineuém foi. Os ânimos e squenbaram e 
os quatro errcr-ar-am em 1.uta corporal., Joaquim para se def'ender-, sacou de seu r~ 
volver,. que lhe: :foi tomaà.o das mãos e usacio para consumar o ato. Principal acus.§: 
ão Pedro Manoel de. Silve., co-airtor-e s Genivaldo Anton:iD da Silva e seu :i.n::mo José 

Antonio da Silva. 1:.. vitima a:inda chegou a ser conduzida ao Hospital de FlorestE.., 

onde faleceu, sendo enterrada na gu:inta-feixa, no alã.eamento :ind!gena~ 

Os agressores evadáram-se e esconderam-se na Eazenda Cachoein., Distrito de C~ 

naubeira. Na. sexta-f'eira, foram apresentados na Delegac~ de Policia de Ficre::~ / 

ta, pelo irmão e tio dos acusados, que al:f. :ficaram recolhidos, por medi.d~ de se 

gurança. 
A vit:ima deixou uma filha e mulher, não eram casados, viviam juntos a aprox~ 

mente dois anos, residiam na casa de sua sogra. 

6 • CL:IM.A E SITUACÃO NA 1REA 

Antes :mesm:, de nossa chegads naqueâa área, as familias da vitima e do s acusadcs., 
j~ haviam entrado em entendimentos, em busca de uma solilção para o probâema, .fi 

cando resol.vià.o e acordado entre ambas as partes, que os acusados óever:iam se ~ 
t1rar do alã.eamento., em respeito a ~am;J ia enluta.da, evitando-se a:::s:iJD nevas mo.t 
tes n vingançe n • 

CoIIO alguns parentes dos acusados, entre eles José Manoel. da Silve. 11 D:idi " ( :i::: 
mão e tio dos acusados ) 1 estava de parti.da para Mato Grosso do Sul - PI N:ioague 
Aldeia Água Branca, estes seguiram em sua compannâa; 

Apesar do soi'rimento e àa angust:ia.da familia que perdie. seu ente gueridú, e ci:_ 
ma na m-ea era de total tranquilidade. 
A :f aroiJ ia da vitima, considera como autor intelectual. do cr:llre 1 o não Índ~ Mi 
guel Franco 1 por ter s:ido el.e o leva e tra2 àe conversa que nunca existiu. 

7.. ClJTR:AS INFOOMACCES 

A arma do crime está sob a guarda do irmão da vit:ima, Ademir José da Silva, resi 
dente em Mirancliba, que nos :in!'ormou que prefere não entregá-la a ninguém, e que 
dispensa processo, inquérito, etc. 
Joaau:im José da Silva, era :!':ilho de José L:iv:ino da Silva e Ana Maria de Jesus. 
Segundo :in:forma.çÕes coJbidas no alãeament.o, tlguns parentes do s atuais crixr.:m_e I 
sos, entre eles José Manoel àa SilVli ( Didi ), Manoel José Vicente, Hamilton Jp 

sé Vicente e Antonio J.hmoel da Sil~ ( pai de Fed.ro e avô de Genival.do e josé ), 
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em 1976, participaram da chacâna que el:uninou Artur José Vicente ( cunhado de A-r:_ 

tonio Manoel ) 1 assassinado por Jos~ Domingos Lopes, vingança que culminou com a 

norte àe joio Ounegundo e ierimentos ez joão Domingo Lopes ( pai de Josi Dom~ / 
\ gos ;. 

Quanto ao Item 3 da Cmm.micaçâo àe Serviço 168/JªDR/8.5, apuramos o seguánt.er que 

os irmãos Tinge - Bié - Juvino e José, acompanhados do cunhado Nelsor •. , estão ~ 
ranchacios na propriedade de José de M:iximc, envolvido na morte do Sen,.i.do!' Od.,:; 
valdo Girão Mota. Consta que Juv:i.no teria assassinado o ÍndiD conhecido por Ma~/ 

ro 7 i'ato ocorrido na Aldeia Ul.ho D 11..gua dos Paàres. 
Nesta me sma aldeia, f'omos :informa.à.os de duas outras ocorrências de crime. E:ir. 

i:ins de Setembro, :inicio de D.l.tubro, um dia de domingo, perdeu a vida Antonio RE 

i'ino ( TotÔ ) , assassinado àentro de sua prÓpria casa, figurando como suspeitos' 

llll! .fillio ou os filhos de Nec:inha e Pedro Mariano ( Tinga - Bié - J'uv:ino e José). 

O :irmio da vitima compareceu ao FÔsto, mas não encontrou o Chefe. 
Na mesma semana, terça-feira, foi encontrada morta a ancíã Olimpie., com um tiro, .•. , 
em sua residencia,. Nmguem sabe. quem foi o autor do disparo. 
A.través ão Râg. nQ. JO/Pll de 26.09.85, o C.hef'e Substituto do PI At:ikum, solicj.' 
tou a presença da Policia Federal, naquela área, para apurar e controlar a onda1 
de crimes registre.dos na Alàeia 01.bo D 1~gua. dos Paàres e i.--id.ic:i.ar XW'loel A.nt.E. 1 

nio de Souza e Bento Ant.onio de Souza, que acompanbaãcs àe .forl;!.st.ei:ros prover.i~r: 

i:.es de Salgueiro, planejavam elimir..a.r José Silvino de Souza, como não o encontra 

ran;1 atearam fogo na roça de seu pai. 
Na real.idade, estes desmandos toàos, são causados pela falta de aut.or-ádaáe , fac~ 

mente explicada pel.a indef iniçio do território incligena. Para vir em busca de ~ 
ne.fÍcios e direitos, os que a1.Í. residem se dizem Índios, na hora de cumprir 2. lei 

- - t A - e os deveres, dizem que nao sao :mdios. O Chefe do rosto nao ten. com? f'azer Vl; 

1er a sua autoríà.ade., por ~ ter segurança quanto aos 1-illlites da área ind1gena, 
a Policia quando comparece ao 1oca1, para tomar prov:iàências, é afugentada, p:>is 

os :in'teressa.dos em manter a de sordem, se alvoram de :índios. 
Em relação a A.I Atikum, temos que atentar para a realidade 1oca1 e suas peculiy 

riã.ades JX>liticas, se de um lado você desagrada uma i'aeyã.o politica, do outro VE 
cê agrada a outra. Ex. se uma pessoa vai presa ou é processada, recebe a.ssi~/ 

eia àos lim,-aes, para ser col.ocaãa em liberdade Oll nio responder processe, aí os 
Ferraz :intercedem para que o fato não se consuma, moral. da hi.si:.Ória é um prenden 
ão e o outro soltando. 
Coru rela.çio ao açÚd.e locali:zaão na seàe ão r;sto, gostar:iamos de fazer as seg-.:~ 
tes observações: a margem e squezde é o eupada por .Alcino Rozenão - N:in:inba - Sa.. 
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viana e Antonio Cornélia, a margem ãireita por Dioclésio - Antonio - Juvinc e 

fls. ct. 

PretinhCJ. 

Os índios que se encontravam na Sede do Pôsto, e que nos ajudaram na tirada das 

medidas de amhas as margens, desconheciam o porque da tarefa e de sua finaJ..id!: / 
de , Mas segundo eles, se a hipÓtese for par-a irr:ig~ãa, o projeto "trari m.::.is pr!; 

juizos do que varrcagens pare. o grupo. Prir.zeiro porque benef'âcáar-á um nú.mero irr_á 

SÓrio de pessoas, segundo porque o reservatório do açÚde ( ou caixão coJJC é co 

nb.eciào 1 é pequeno, a lâm:ina de ~PUa ; extensa, porém rasa, e a guant:idaàe de 

~a ser~ :insuficiente para alimentar as bombas - psicultura e consuno , se esgfY' 

tando rapidamente, terceiro porque trare discórdia. para a comunidade, pois todos 
vão querer terras irrigadas nas margens do açúde , os donos atuais não vão abrir' 
mão de saas posses, está criado o problema. 

A.âministrativamente chama.mos a atenção para alguns fatos que registramos: o Ser 

vidor Manoel Ciril.o da Silva, vem apresentando àesejo de ser tre.ns:ferido para o,:g 

t:ra Uniàaàe, seria de bom alvitre atend;-10, pois creditamos e. sua pessoa, genio 
~ , 

autoritario e violento, o clima. reinante de :insegurança notado naquela area, f'~ 

tos cio conhecimento desta Regional, o meSlIIC só anda f'orlemente a.rmado , além de / 

:mau posicionado entre seus colegas, gerando com isso um g rande mal esi.ar no arobi 
ente de trabalho. 

TambEim n~ podemos deixar de anotar, que e. coanmâdade e os Servíàores ali 1ot!! 1 

dos, reclamam uma maior perman;ncia do Cbe:fe ào P~sto naque.Le âreé.., para que os 

trabalnos nio sofram solução àe cont:inui.dade como vem ocorrendo. 

O.ZVi.mos, tambén:., reclamações quanto a aplicação dos recursos dest:inaàos a~el.E. J 
Unidade, para pagamento de débitos pendentes, que apesar de repassados ao PI, 

cont:inumn pendentes. Ex. as i'arm.icias. & duv.i.à.as levantadas quanto e soma ga~ 
te com .fretes ou aluguel de carros •. 

No cumprimento de nossa missão, não registramos nenhuma. anormalidade que f'ru,2 / 
trassem nossa ativiàade. 

À cons:iderayão. 

Recif'e, OJ de Dezembro de 1985. 

1 /' ' . 
--.... i7 ,• .-/ ./ .. 

:::'lau!:.lO Lo~~ ·1 e=-n~t'° ~n~ .·ui,;, \ , 
Antropolof'O 1/D') 

Port. 675 IP d~ C-:. /01}~3 

-, 
I 
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COMUNICAÇÃO DE SERVIÇO N!? l68/3~DB/85 Em ll /.ll r. 85 

O DELEGADO REGIO}~AL D.A 3t __ DELEGACIA 
REGJONAL DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDJO, no uso das atribuições que lbe ccnler e 

o Regimento interno da FUNAI, e tendo em vista o oue consta ão s Raã..iogra::nas 

n's 54, de 06.ll.85j 58, de 07.Ji.85 e 601 de 08.ll.85! ão Cheíe ão 

Posto Indigene Atíkum/3~DR, 

RESOLVE: 

I - Autorizar o deslocamento d.o 
., 

.AD:tropo logo 

CLÁUDIO LUIZ FEP.REIP..J. S.ANT.ARJ. ao Posto IndÍgenz Atilrun:., a filll à.e 

realizar os trabaJ..nos e. seguir enumerados: 

l. Mante:- contatos co~ as fa:m{lias da 

V-Ít:une. .Joaquim ;José da. Silva e âo s acusados J)eà.ro lf.a."'l.Oel da Sil1.ra , 

Genival .Antônio àa Silva e José Antônio da Silva; 

2. Veri:ficar o clnna reinante na área :in 
• r a.igena; 

3. Verif"icar a presença de :fu.d.ios junto 

1 

aos nâo-fuclios José Máximo e Davi de llezÚcio, acusados do =llle de 

morte no funcionário Oduvalà.o Girão Mota, coni'orm.e solicitação 

Sr. Juiz de Direi to de. comar-caj 

4. Prov-idenciar a medição ê.a margem es 

gu.erda do açude-séde, inclusive levantamento dos postes necessários 

para eletrificação à.o l.ocal; 

oozrt í.rrue., 

6 
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FUNDAÇÃO l\ACJONAL DO JI\DJO - FtJNAJ 

COMUNICAÇÃO DE SERVIÇO tW 168/.3 ~DR/85 Em __ J,.l__ I __ ll __ l __ 85._ 

O DELEGADO REGIO~AL DA 3~ DELEGACIA 

REGJONAL DA FUNDAÇÃO NACJONAL DO iNDIO, no uso das atríbuições que lhe confere 

o Regimento interno da FUNAl, e tendo em vista. e 

RESOLVE: 

5. Realizar :palestras com e comunidade 

inã.{gena, com o obj e'tivo à.e amenizar o clima de tensão na área, se 

constatada ttl si-tuação; 

6.. Verificar se existe recepti v:idade , 

ô,e parte âe, comunidade i.nà.Ígena, para acei taçâo dos Índios .menores 

envolvidos no conflito •. 

II - Estabelecer o prazo de 04 ( quatro ) di 

a.s , e. contar desta à.ata, pare cumpr-ámerrto à.a míss~ ~ ao fim do qual 

o servidor deverá a.presentar relatório da situação encontra.eia e à.os 

trabalhos :realizados., 

III - Conceder ao serv:i.dor no:mi riaâo 04 ( qua 

tro ) diárias do cargo V, tabele I., 
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CONTROLE 

NR 72 DC 211185. COMUNICO VSt QUE G!\.DO DO POSSEIRO EMIDIO QUIRINO DE SAH 
DERAM PREJUIZOS NA ROÇA DO n.:nIGENA MIGUEL A!".'TONIO D.~ SILVA \1G EQUIPE , 

DPF JUI\'TO AOS SERV.IDnRES GUSTAVO ET CHEFE PI ~ VALORIZARAM PREJUIZOS ' 
DE 18 .SACOS DE .MILHO NO VALOR DE CRR 40. 000 O SACO PT INF'ORMO QUE DPF • 
ET O SERV GUSTAVO VG JAH ftEALIZ.l\RAM TR,'\BAUIOS DEi\'TRO DA :'\REA ET SE DES- 
LOCARAM A DE:LEGI\CIA 
PJ SUBSTt 

SEC. A~M/~ª- DR! FUNAl 
Em_~_;_;_(_J~-- 
D= No ~r- 
Envje-ae :P, ~ ~ » o 

TR.!\BAUDS PT CH' 
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1 
f :s:íec:rr. D F I C IA L 1 ::l::::s-----------1 ::t~1 ucuir Hor~ / 
••. g ·------- ·------ - -------·--- f j 

1 
tndicacôes de 1 1 HORA DA TRANSM!SSAD ! 

~Arvir-n 1 :n,ui~~ 1 1 

N.• 985/GAB/3ªDR DE 21-- JI- 

SEGUINTE TELEX BIPTS ABRASPAS DO 
e:: ,-. INFORMO VOSSORIA CUE TRABALHOS JUNTC DPF ENCONTRA-SE EM RELATIVO 

CONTROLE ATEH PRESENTE PT ESTÃO APURADOS TODOS OS DEPOIMENTOS DAS 

TESTEMUNHAS ET DESARME Et!. ALGUMAS AREAS QUE FIZERAM NECESSARJO VGI 
MISSÃO CONTINUA EM PLENA ATIVIDADE COM RESULTADOS BEM SATlSFATORI -, 
OS ATEH O PRESENTE PT GUSTAVO/PJ ATIKUM FECHASPAS PT SDS DELEGADO r- &- 
REG 3~DR/AJNAI ~~ (..,.....- 

J.. /: 
L:.' .-- 

~ 
V) 
:z 
< a: 
1- 

<l' 

o 

1êl 
1 

Assinatura ou rubrica do expedidor 

Me, <1, is, . 'IOO BIL lO{j,u • oa,~ 

~ MINISTSRIO DO INTERIOR 

.}~ FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 

CARIMBO DA ES1AÇAO 1 

11 Espécie O f J C I A L J Número I Data Hora __ 

E O r t !I e m _ Palavras ·--·--- Via ;a seguir _ 

Indicações de 1 
S11rvico Taxadas 

i I TELEX ,e .., SR SUPERINTENDENTE DPF/PE 

N.• 986/GAB/3ªDR DE 21~ 11 85-- PT RETRANSMITIMDS VCSSORIJ 

SEGUINTE RDG BIPTS ABRASPAS DO PI ATIKW,~ Nr 071/PJA DE 211185 PT 
INFORMO DELEGADO POLICIA FLORESTA INSTAUROU 2 lPL PARA APURACÁO HC . - 
MJCIDIO INDIO PT PJRTANTO SüLICITC' RESERVAR 2 NºS LRD VG PARA FORf~ 
LIZAR REGISTRO OUANDO NCSSO RETORNO VG QUE SJH SERAH POSSIVEL AMA~HA~ 

PT CONTINUA NORMAL CUMPRIMENTO MISSÃO PT DP. RD~JGIO DEL DPf FECHA~ 
,;-. PAS PT SOS DEL REG 3~DR/FUNAI 
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MINISTfRlO DO JNTfRlOF. 
1 CAR!':3:-, Dl. ES TACACl 1 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO iNDJO - FUNAI 

N.• 972/GAB/ 3~ D~ DE 13 -11 - 85 ----J>T Dh MC,ACYR AVI :-;A QUE AUO! 

e !,~ 
e !=. e,~ 
Ê u, •• z 
~ ~ .= a:: 

1- 
:s- 4 ..., 
~ •• o Q. 
>< 1- 
lu X 
e L&.J 
"D 1- 

1 
D 

1 
~ •• e, 
• 

ENCIA SERAH AJ.!ANHA?\ DIA 141185 AAS 09:30 HS NC' FORCI DE FLC'R::STA PT 

EH PARA MANOEL C IR I LC LEVAR PARA DEPOr. B I PT LUIZ IR rN EU Dh SILVA 

.~! VG LUIZ JOSEH TORRES VG AMELlh CAPITULINA DA C~NCEIÇÃO VG MANOEL 

JOÃO orn1z ET JOSEH \'IEIRA DA SILVA V~ TC:JOS RESIDENTES NO S)TIO 

CASA DE TELMA NA SERRA UMAN PT SÃO REUS BIPT ADRIANO MIGUEL DA SfJ: 

VA ET FRANCISCO DE ASS l S DA S l l VA PT SDS 3§ DR 

j I Assinatura ou rubrica do expedidor 

IOu 13T • IOO BI•. IDOz) • 051114 

,-.--------------------------------------------------~--------------------------~-------·- ·-· --· A. MINlSTJmlO DO INTERIOR. 

-- FUNDAÇÃO NACIONAL DO 1NDJO - FUNAI 

j I Espêde OFICIAL 
f Origem _ 

fiúmaro I Dan Hora 

Palavras__ Via • se9ulr _ 

Indicações de 1 
Serviço Taxadas 

11 TELEX DAI /BSB 1 """" "' """""' 
' N.• 960/GAB/ Jê DR DE l 3 - li - 85 _ PT RERA 17 46/0A l / 121 1 85 ET 
EN ADITAMENTO TELEX 942/GAB/J~DR/07 I J 85 PT RETRANSJ.IITI MOS RDG NQ62 
/ATIKUM DE 121185 BIPT ABRASPAS CUMPRIMENTO CS 168/3~DR/85 DE 1111~5 

~ VG INFORMO BIPT ACUSADOS PEDRO MANOEL DA SILVA VG GENIVAL ANTONIO 
~ DA SILVA ET JOSEH ANTONIO DA SILVA VG SEGUEM HOJE AS 2230 HORAS VG 
~ DEVENDO CHEGAR RODOVIARIA ESSA CAPITAL AMANHAN POR VOLTA 0600 HORA 
~ VG SOL ICITC MANDAR APANHA-LOS PTVG DIALOGAMOS FAMI l IAS ACUSADOS/VI 
c:.i: TIMAS VG FICANDO RESOLVIDO CUE IMPLICADOS NÃO MAIS DEVERÃO PERMANÊ 
~ CER NESTE ALDEAMENTO VG DESEJO TAMBEM EXPRESSADO PELA LIDERANÇA VG' 
~ MESMOS IRÃO POR INICIATIVA PROPRIA SE JUNTAR FAMILIARES RESIDEM E2, 

TADO MATO GROSSO VG POR N~O MAIS EXISTIR CLIMA PARA ELES NESTA RE= 

I SERVA INDIGENA VG APOS ACONTECIMENTOS VITIMOU JOAQUIM JOSEH DA SI!, 
VA VG CASO PRESENTE REOUER TRATAMENTO DIFERENCIADO SITUAÇÃO REGIS= 

Assinatura ou rubrica do expedidor 
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---- ----- ------------------- 
ti ; J;f~ M!NlSTERIO no INTERIOR 

f j -~ FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI ~ : ~-l:~:', 
Ej-,----~--~-~--------,---------- 
: f j I éspêcle O F I C IA L I f\úmero_________________ Oah Hor2 __ 
~ 1 E • 
_f j J I Origem. Palavn1s . Via I segotr _ 
~l ~1--:-:-~-----=--=-~-------.....;-----------;.------- ., ! - Indicações de 1 .• l Servico T axaóas 
i; 

~ ijf ,' CONTINUAÇÃO;;;; 
.e : '] 
< ~ 1 ' > 

ee i .N.• 960/GAB/JªDR DE 13- li - 85-- REGISTRADA AHI XUKURU/KAR iRJ JS 
o ~ LAl-i EH RETIRADA COU REASSENTAMENTO VG AOU f VI AGEM EXPONTANEA SEM ~ I1 fNDENJZAÇÃO BENFEITORIAS PTVG REINA TRANOUILIOADE ESTA AREA PTVG 
..J e 

1:!: 
ADVOGADC'. PERMANECEU Cl DADE FLORESTA DANDO ANDAME~TO SUAS TAREFAS 

: i 1~ PT ATEH 0 PRESENTE VG NÃO SENTIMOS NECESSIDADE P.EALIZA~ REUNIÃO il'~ COMUNIDADE INDIGENA PT SOS SANTANA/ANTROPOLCGO/PI ATIKUM FECHASPA 
: ~ PT SDS 3~DR 
il~ ~,º >< ~ ..., X 
.g ~ 
e ~ • ., 

CAKIMBD DA E.S!t,.CAO 

HORI. DA TRAHS1l1SSAO 

INl;!AIS DO Ol'ERAOOII 

•• ., 
j I Assinatura ou rubrica do expedidor 
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