
Rio, /_9 de novembro de 1969. 

Senhor Ministro 

' - l. Tenho a honra de levar a aprovaçao de Vossa Exc.1, 
lênc1a - na forma do § 20 do artig~ lQ do Decreto no 65-1+71+, de 
21 de outubro de 1969• que alterou o· artigo 50 dos Estatutos da - , Fundação Nacional do l.ndio -, os nomes que me parecem merecff no- 
meação para os cargos de Superintendente Administrativo e Direto 
res dos Departamentos do PatrimÔnio Indígena e de :Assistência. A 

"" " . ,. escolha recaiu sobre servidores da propria Fundaçao, que tem com• - .. provado sua dedicaça.o a causa 1nd:l.gen1sta, trabalhando em harmo- 
nia com os seus superiores e subordinados. 

~--~ 2. Para o cargo de Superintendente llit:ecutivo, indico 
o nome de Orlando Vilas lbas, atual admjnistrador do Parque Nacio 
nal do XingU.. Paulista, de 52 anos, trinta dos quais como ser.ta.n1,a 
ta, lutou pela criação daquele par~ue, onde conseguiu a conVivên- 

. cãa pacifica de quinze tribos guerreiras. É a única unidade da 
FONAI , que dirige há _sete anos, onde se veriliea o crescimento eA 
d~geno da população, sem um ~bito de cr1.ant;a nos Últimos quatro , . 

anos. tem obtido estimavel apoio da FAB e da Escola Paul.1.sta de Me- 
dicina e, com sua capacidade para a obtenção de donatiTOs supera, 
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Excelentissimo Senhor 
Gen.dOSÉ COSTA CAV.ALCANTI 
M.D.Ministro do !.nterior 
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aanpre,a 1rufuficd.ênc1a de recur80s da FtJNAI para o atendimento 
aos Índios nnguanoa. So1'te1ro1- não aerá 41fie1l sua tranderân 
cia para lrullia e 3á agora, com a rtJCUperaçio do DC-3 fliiJmuca- 

1 ' 111aq11e", podera ligar-se llais 1"ac1l.mente cem a unit!n.de que sanpre 
diN.giu. 
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Gozando de ampla cobertura 11a.cional e de nomea&i. in 
ternacional é O homem indicado para, 110 novo cargo t enfrentar 8 
rea.t;ão doe antropÓlogos 81.ll'Opeus à polÍtiea 1nd.igenista br&llilei 
ra. t que, a.feito ao cU.álogo, tea hospedado center.a.s de cientis 
tas, nac1ona1s e estrangeiros, no Xingll, conquistando o seu res 
P&1tc, e admiração. S-ua u.emplnr lealdade à mm1n1utracão o :?etl ,,. .. - 
SinO.r a causa. 1nd1genista colocam-no ent.r• os mel.hor.e!! dos quadros 
da FUNAI e essa justa promoção seria o roeonheeim~nto do Qoyêrno 

" eoe seus grand.e9 eeritos. 

3. Indico o nome do Sr. Jos: luris. da G&.tla Malabar 
para Diretor do Depart~ento de Propriedade Indígena, .!lmçio que 
exorce d~sde quando assumiu o cargo de Delegado H1nisterie.l da 
FU:JAI. Funcionário a?osentado7 com relevantes serviços prestados 
ao orlinto Conselho H&cional de Proteção ao s i"ldios, tendo reali 
%~o o~oelents administração como Diretor do liAtinto Servi;o de 
Pro to;ão aos Índios, é o meu &'Uplente no Conrcl.hc Indigani.sta, de.a 
de 29 de jul.ho de 1968.. Seu :.ivrc SÔbre ft. locr.i.liz~~~o do s grupos 
ind.iger..as brasilcix·os é cue de melhcr exã st e or; ncssa bibliografia. 

# A 

c~pceinlizada, neste seculo. ~et1 11vi•e transito entre os nossos , , 
antrcpclogos o ~tnolosos e s~nju todos o~ pr~con~eitos oz.ist~ntes 
nas MissÕef! Religiosas, hoje et1 relações e.:rcelente::: cem a FITT:áI. 

, 1 .. "'*" Oe--i.1p..n'ao o Departamento m.3.is d1! cil deste orge.o, v~ st.zn~ndo, 
Cüm profici;ncia, is ~ltiplas missões que lhe são a:f:'~tas, prin 
cipalmente no que tange à criação e deli.mitagã.o das reservas e às 
rolações ~ n. SU-D&t, o !IDF e :;; IB.:'"U.. Sua manutenção no ])Ôsto que 

' Offll!Jn mt!:! pn.roc~ tlO ato de justi;a e um.u gs.rantia·a continu1.dnd.e 
ednin1strnt1v& d.a Fm{AI4 

4. Finul.f!.lente1 indico ao cargo de Diret~r do Dé11arta 
mento de A!~istênc.i.a o Sr •. João ~scar Renr.iques. J'ovem, 4e 26 anos, - ..• ~ tem 01 to de -s<?rviço publico, ao Governo do Ceara, ao Departa?llentc 
Eac1onal de Obras .Contra as Secas, ao extinto Barviço de P.rote;io 
a~s fnMos e à Fm!AL Encontrei-o, em 1968, quando asemmi as !'Un 
ções de Delegado Min1ster1al., como Chef'e de Admi rdstração do Grt, 
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em Bra.sÍlia, nomeado pelo Coronel Heleno Nunes. Mantive-e no De 
partamento de Adrn1n1stração, funções que acumulava, no inÍcio des 
te ane, com as de Diretor de Assistência, quando substitui o servi 
dor .hvaro Vilas Boas. Nêsse per:Íodo, acompanhou o Presidente da 
FUNAI em quase todas as visitas realizadas às unidades adrn:fnistra- 

' A ••• tivas e as comunidades tribais. Esteve em todas as Delegacias e 
Ajudâncias, como Diretor de Ac!m1n1stra~ão ou de Assistência, reve 
lando, sempre, o maior entusiasmo pela causa, .f'ac111d.a.de de conta- 

•• to com as autoridades, ridelidade a diso1plina e capacidade de dea- 
looamento. :8sse Departamento,que atende a uma das mais importantes 
finalidades do nosso trabalho exige, sobretudo, entusiasmo juvenil 
do seu ti~ular e atende ao espírito da carta-resposta do Presiden- , . . 
te Garrastazu Mediei aos universitarios paulistas, convocando-os a 
colaboração direta com o Govêrno. Foi o Sr. João Oscar quem nos su 
geriu a criação dos Cursos Pilotos de IndigeniEHnO, que supre, atual• 

A ' mente, as deficiencias de pessoal da FUNAI; quem nos levou a assina• 
A , ' tura do Convenio com o Hospital Caiua e quem mais nos animou a recu• 

peração do Hospital do Índio, na Ilha do &nanal. 

~. Os três func1onár1.os acima indicados têm "Cttrricu• 
lum Vitae" arquivado nos Departamentos, que lhe encaminharemos se 
Vossa Excelência ~ulgar 1nsuf'1c1entes os dados aqui apresentados. 

Receba, Senhor }linistro, o reiterado protewto do meu 

mais alto aprêço. 
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Excelentissimo Senhor ,. 
Gen. JOSE COSTA CAVALC.ANTI 
M. D.. Min1.stro do Interior 
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