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RELATÓRIO
A indígena
09/01/2000 por volta
Genivaldo Souza Santo
Zenólia Souza Melo (h
o índio Agnaldo Trajan
retomando ao Pin Car
A v. Fabriciano Lope

Zenólia nos procurou para informar que no dia

das 20:00 horas o indígena e funcionário
estava em seu veículo conduzindo a sua esposa
1ã do cacique Gerson), a índia Ana Consuelo e
, os mesmos estavam passando por Pau Brasil
urú quando em frente a Ofici?f' de Zenildo na
o Sr. Marcos Vinicius em seu veiculo
acompanhado pelo faz ndelro e o Sr. Renílson (empregado do Sr.
Marcos Vinicius) P ram em direção aos índios e foram logo
agredindo com tapas e e utes, o Genivaldo apôs ser agredido conseguiu
fugir juntamente com o indígena Agnaldo Trajano, ficando no local as
índias Zenólia e Ana C suelo, sofrendo todo tipo de agreção, quando o
Sr. Marcos Vinicius gri u lá do ca11·0 para os dois agressores_ É esta
aí que tem que m01 er! (Zenólla), neste momento o fazendeiro
Florisvaldo e o Sr. Re lson colocou a arma na cabeça e na barriga da
índia Zenólia, neste in tante desesperada a índia Ana Consuelo para
defender a companhelr
tocou a mão na arma do Sr. Florisvaldo e o
mesmo à agrediu logo m seguida com um taca no rosto, ao perceber

que a mesma estava ívide o Sr. Florisvaldo parou de agredir, quando
comesou a chamar à tenção do pessoal da rua o Sr. Marcos Vinicius
chamou os dois agress
Ba.
.
No dia l 0/0112
até a Delegacia Civil
Às 14:00 horas
na Cidade de Camac
realizado por falta de

Arnazlas Olhte
Servidor Fu

res e partiram em direção a cidade de Camacan00 às 09:45 horas acompanhamos os indígenas
e Pau Brasil para registrar a ocorrência.
companharnos a índia Zenólia ao hospital Amec
para fazer exames de corpo delito, que não foi
nédico especializado na cidade de Camacan-Ba.

