
r 

154 P01 18/10/00 20:32 

FROM Panaso-iic rAX SYSTEM PI-ONE ND, í=lp1·. 13 1995 0i;: 35PM P1 

. ~'1~\v 
ç \'.:,, '/ : i t 6~'\ - 

j_ .. _, __ ·- .. ·-.. .. . -- .. . 
i «'-1 , . . ' ' • • • ~ IN::: l / 11;; V·:,·}'. ,/1 :A•·-~"ftc.1"' tAL ,, 

! l),:-~ . 1 

S~VIÇOJ'09ÍJ('OFJ!l)l\RAL, ! Cod. ~i§I)_~{~ G~Q;:2_· 
MINJSTERIO DO MEIO AMBIENTE 

~ ~ .lNSTlTUTO JlRASILETRO DO MEro AMBIENTE E nos }lti:CURSOS NATURAIS Rl!NOV Avaus 
~ REPRESENTAÇÃO DO lllAMA NO ESTADO DO TOCANT{NS ·-- . 

FAX 
PARA Dra. Sueli Mouteiro Divina Paula B. Oli'vci~ -- DE! 

MD c~fe Do DEUC' . Chc!e Subst PNA 
Tdcfnnt (ól) 316-1079 Ttldo.11:e 21s.2.;s1 DIRETO - 215-2023 ·-· '215-264$ 1!111: (612 316-11 80 .Fa'.'l; 
Data; IIU0.00 llonm N" de :Qáa!nas incluindo esta folha de rosto: ·--- 
Senhora Chefe do D.EUC. 

Comunicamos que o Parque Nacional encontra-se em estado de alerta, com a ameaça 
por parte dos índios das AJdeia Macaúba (800 metros da Sede) e Boto Velho (2km do 
Posto Flutuante Barreira da Cruz) de invadirem as instalações do mesmo dia 20.10.00. 
Os índios alegam que são os primeiros moradores da Ilha do Bananal, e exigem 
incorporação do Parque Nacional ao Parque Indígena. Alegam ainda que o IBA1v1A 
vem dificultando suas atividades (caça, pesca e coleta de frutos) na área do Parque. 
A situação encontra-se em estado de tensão, e apenas OS funcionários estão na S~dç ~ 
04 estão no Posto Barreira da Cruz. 
Os índios tiram cerca de l 000 quilos de peixe do Parque semanalmente, quando 
compradores de Brasília e Goiânia compram esse pescado. Negooiações no sentido de 
diminuir a quantidade pescado foram infrutíferas. 
No caso da saída do pescado, a situação se agravou: em virtude do IBAMA não 
permitir a entrada dos compradores de peixe no Parque. Um dos nomes dos 
compradores é o Sr Francisco João de Lima- CI 443.418-SSP/DF, CPF: 084.887.741- 
72, Endereço: QR 408 , conjunto 08, Cassa 07, Samambaia-DF. FONE: 459.70$5. 
Encontra-se na Aldeia Boto Velho 05 (um homem e 04 mulheres) missionários do 
C™I - Conselho Indígenista Miníssíonãrio, sendo um deles o senhor Antonio Carlos 
de Souza Rocha - RG 2910801 -SSP/00. 
No que diz respeito à atuação da FUNAI nas aldeias, é quase inexistente. O Chefe da 
Regiona) da FUNAJ de Gurupi - Sr. Gilson, esteve na aldeia Boto Velho apenas duas 
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vezes esse ano, a última vez no mês julho. quando deu entrevista ao Globo Repórter 
dizendo que o Parque pertence aos índios. 
O Antropológo André Torai esteve no Parque no ano de 1998. percorrendo toda a 
área, fazendo "levantamentos antropológícos" sem autorização do IBM1A. 
Manifestamos nosso desagrado à FUNAI, por escrito, pela entrada do antropológo 
sem que fosse comunicado ao IBAMA. 
Fomos informados de que a liderança indígena convocou índios de diversas aldeias 
(xerente, tapirapé, etc) para participar da invasão das instalações do PNA, e que no dia 
20 estarão cerca de 500 índios prontos para essa ação. 

DI'{lNA PAULA B. OLIVEIRA 
Chefe Subst PN A 


