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Ministério do Interior 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 

Superintend~ncia Executiva Regional da 2ª Região 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VILHENA 

COMUNICAÇÃO INTERNA N: S/NG-SEllTANIST.A/ADRVLH 

VILHENA - RO, 17.10.89 

DO: SERTANISTA/ADRVLH AO: ADMINISTRADOR REGIONAL mTERmo 

ASSUNTO: ntPOilMA E SOLICITA PRO- 
VIDENCIAS 

sr. Administrador, 

Levo ao conhecimento de v. sa., qu.e ontem 
dia 16.10.89, na parte da tarde, ao chegar nesta Sede, em oontato' 
com o engenheiro agrimensor EDEn AL13ERTO .l!""UANCISCO 11ECIANO, tomei 
conhecimento de que o maquinário apreendido pe1oa índios WASUSU se 
ria 1iberado e que o Fazendeiro ANTONIO MEGID esta.ria doando 01 JEep 
à gaso1ina, ano de fabricação 1975, em trooa da 1iDeraoão do citado 

, ,.. __ ., '" maqn1nario e oomo indeni~açao doa preju.zos causados a :Clora e ~au- 
na da área indÍgena dos WASUSU. Diante de tal informação :ponderei e 
manifestei o meu descontentamento com ta1 acordo, pois os prejuízos 
causados foram enormes, e o valor do veículo que seria doado é ir.ri - sório e desta forma novamente a comunidade indígena seria prejudica - da. 

Em conversa com os indioe TIAGO e Jost W!_ 
susu, expliquei-lhes que o acordo proposto era lesivo; estando :pre 
sente, o agrimensor EDER interferiu diversas vezes de ~ormaum tan 
to quanto suspeita, pois sempre fazia questão de que o aoordo f'osse 
concretizado, chegando ao absurdo de dizer que o fazendeiro não era 
culpado, pois não havia picada e plaoas entre a área. indígena e a 
f'azenda, deixando transparecer que eie, t:DER, de f'orma indireta es 
tava det'endendo o fazendeiro em vez de cumprir seu dever técnico. 

Após um período de conversa com os !ndios 
e discussão com o servidor lIDER, deixe:l os Índios na sala do Setor• 

de Educagão juntamente com o referido servidor; mais tarde tomei 0.2_ 
nheoimento de que o acordo foi oonoretizado. 

- CONTDIDA - 
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Diante do ocorrido, venho registrar o 
meu protesto e solicitar que seja tomada a providência parares 
ponsabilizar o servidor EDER AL13ERTO FRANCISCO MECIANO por seu.! 
to de irresponeabi11dade e inoompetênoia nos tratos nas questõee 
ind!genae. Por outro lado1 seria oportuno solicitar de v. sa., 1 

providências junto ao Chefe do PIN WASUSU, Sr. OSNI nrssmo DE • 
SOUZA, no sentido de que o mesmo re1ate oficialmente o aoonteoi 
do, como representante de, 6rgão tutor na área indígena. 

Esclareço aindat que o servidor tDER' 

afirmou que tal acordo já era do oonb.eoimento do sr. SUPERINTm 
DENTE. Portanto, para o bom do serviço pÚbli.oo e bem estar das • 
comllnidadea ind!genas, solicito também que seja apurada a verao,! 

da.de de tal afirmação, diante da oo.mplexidade que envolve o oaso. 

Atenciosamente, 

SEilTANICTA - ADRVLII - FONAI 

0roc.·..a a.o~....., , 
R11bdc1~ lç,.\o.i9: 
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