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Acaapa4CNI há ma.11 de ioil anos :nu marpna 4o rio Paranl, no mmiio!pio de 

Bmeilândiat •to Grosa o elo Sul, os Ú1 tiaos remaneaoentes otqé xaw.n.te não •• 
~- . o - 

- tão na4a satisf'ei toa 0011 a admi.Diatr&9ão aa J'UBlI ae Campo O:nma.e. • 

S.gmuto o lÍder da OOlltDlidade, Ata.la.e l'ra.nciaoÓt em oart& clirigida ao -DO 

TO Buperinteiidente Regional ao Órpo tutor dos !ndios de cw.ai., Silvério da 

Sil'ft., "eete ano de 89 & adnd:nistra.ção d.e Campo Clrande não nos ajud.CN. •• nada. 

Ela sabe, nós irecisa de ajuda, lia8 não se preocupa 0011 nGa• .- -.&. maioria do gl';! 
po, cerca 4e "50 pessoas T.i.'ft pelas :ta.senda.a aa região onde trabalham ooJDO peões 

boias-fria. Um pequeno grupo de 16 pessoa.e, entretanto, nega-se úitegrar-se a& 

moa.o _d~ .JXN)4ução 4o chamado hoaa oiti.UBado. Mantêm,..se unido na lÍDgga e nos 

costumes, oon:tecci0Jl81J4o cola:rea, arco e tlems 4e beleza Ímpar no Estado ae 
)lato Oroaso 4o Sul. 

".lqui no &OalllpB,Bl8Bto•, relata o lÍd.a:r 4o grou.pi, "já :taleoeram três pessoas 
•• 

e a -'dmn:la~ de Campo On.n4e não deu nenhum apoio"• e ano :passado, vítima.a 

d.e 1;1tber.oaloae, :falecera.a os !naioe Sebastião a.e 14 anos e Alfredo de.84 anoso• 

Bate ano a :Cm.ia_ ~, srárida ae 7 meses, de 32 anoa também :taleoeu. .&. •• mato- 
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ria dd índios pa4ece 4e d.esnutrição e doênças respira tôricas crônicas • .&. jul- 

1!/JZ pelo fí».terease qm a PUnadagão Jlacicmal. do Índio wm demonstrado. para com • 

eata oommUade :lndÍpna, o hturo destes '1 timoa !na.toe está oela4o. 

Oo• esta oor.respoud.ênoia~ os Íl3dios espe1'all , q_• . e novo Superintendente de 

aeu ~p,o tutor, trate a questão coJD na.is sensibili4acie que seus an:teoessorea. 

otayl Xavantes ainda estamos vivosl 

OFAYt XAV F1.NTE 
AINDA ESTAMOS VIVOS 

· ex. POSTAl N.0 12 
J9.6-40 - BRASILÂNDlA - MS 

'--- 


