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Ref. OCUPAÇÃO DE INDIOS EM TERR.1\S NÃO 

INDIGENAS FAZENDA PERÕ, TRIBO 

FULNI-0 - AGUAS BELAS PERNAMBUCO 

Sabendo da import5ncia co~ que o 

Sr. e sua diretoria vem tratando dos assuntos relativos aos incidentes' 

ocorridos nos ultimes dias, venho a informar o conflito cue ooderi exis . . - 
tir nestes dias, tudo em decorrencia de como esti sendo tratado o assun 

to, minha fazenda foi invadida pelos indios em julho de 1998, todos es 

te tempo eu esperei, já fui a Brasilia varias vezes com Dr. Aldenis e 

somente promessas, em Fevereiro de 1999 de acordo com o oficio ~o 186/ 

DAF, ficou concordado que tão logo o laudo antropologico enviado pela 

ADRíRECIPE, e com aval do departamento jurídico da Funai DF., eu recebe 

ria minha idenizacio, jã estamos em Kovernbro, e nada do meu recebimento 

todos os laudos antropologicos, juridicos foram de acordo, tudo porque' 

os Indios alegam que minha fazenda encontra-se. muito proximo do Ouricu 

ri {RITUAL SAGRADO DOS Fl:LNI-0), 300 me.t.r os , Jã apelei a todos, Dr. Pa~ 
lo Afonso, Dr. Inocencio Oliveira chegou ati a falar com o ex presiden 

te que garantiu resolver, Dr. Aureo, enfim todos, venho acompanhando p~ 

la imprensa interesse do Sr. resolver os casos da Bahia :ndios patax6, 

e Indios truká cabrobó Pernambuco, o meu assunto é muito serio, tudo 

que eu tinha para manter minha far.iilia,a fazenda, hoje mei: gado vive em 

terras alugadas no sertão, o desespero chegou ao lirrii te, estou decidido 

a tomar minha fazenda, estou desmoralizado em minha Cidade, meus filhos 

meus amigos, todos querem que eu entre ~a fazenda de todo jeito, mais ' 
acompanhando o interesse do Sr.,gostaria de ter a sua ajuda para resol 

ver meu problema, meu processo nQ 086200582/99, entre.r em contato co Dr 
A.ldenis D::..niz-for:e 81-.341.9655 ReG..l.fE: PE. 

e/e vice pres.republica 
gab. aen.Carlos Wilson 
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Destinatario Presidente da FUNAI 

~~~~~~~Sinopse-do-Assunto.~~~~~~--, 

Sol resolucao proc 0582 /99 ref a pgto 
de indenizacao a fazendeiro. 

Encaminhe-se a(o) 

Informar ao interessado as providencias adotadas. 
Dar retorno a esta Presidencia sobre o assunto. 
Outros. 

Em, de de 19 

Carlos F.Mares de Souza Filho 
Presidente da FUNAI 

Fernando Antonio de Carvalho Dantas 
Chefe de Gabinete 
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