S.Paulo, BP, 16 de março de 1973 •
IN.STITUTO SCCtoAMHIENT Al
Data
1 ~ _! --,.Cod, P ~ D c1' ~1, G 0 ,;1

Ot. OOl/73/PQXIN

(COBPIDENCIAL)

•....•..• ..-. ...

Em resposta ao Pedido de 'Busca ng 033/73/ASI, de •••
27/2/?3, prestamos a

vv.ss.

os segnintes esclarecimentoss

i - os termos "irritado" e "aborrecidott ("Jornal do

Brasil" - 24/2/73). traduzem uma impressão subjetiva do jornali!_
ta e por essa impressão,

evidentemente,

XI - se o ~orna.lista
nheza, teria acertado.

uão somosresponsáveis;

ou reportar tivesse dito estra-

Etitretanto.,. nossa estranheza não ~oi cau-

sada pela !lOTA dietribuida pela l'UIU.I sÔbre o contácto

-

da Expedi

ção com150 !ndioa no Rio Peixôto de Azevedo, mas por duas noticias~ .nma publicada

no "O Estado de s-Paulo"

no "Jornal

do Brasil"

e portanto

obtidas

(24/2/73)

(15/2/73) e outra /

- ambasprocedentes

4e Brasilia

na PtJNAI.

III - a primeira (O Estado) - diz que outros sertanistas, quando em trabalho

de atração, preferiam "dar machados, ta-

cas, tesouras e .tacõea,•utensilios uteis", enquanto os primeiros
(isto

é, Cláudio e eu) davam .tacas e miçangas" (sic). SÔbre ês-

se ponto, temos o dever de apresentar a VV.ss. algumas observa-

-

çoes:
a) se o ªtécnico",

informante do orgão, tivesse con-

sultado a Coordenadoria 4a própria :FUNAI teria ver~icado
presenteamos os Krãnhacarore (ou Xreen-Akôro,

cOJllo

que

diz a impren-

sa) - com uma quantidade razoável de machados • .tacões, tesouras

e que. em determinado momento, suspendemos a entrega de brindes como peças de alumin1o e espe1hoa pela simples razão
que os !ndios se recusavam a

recebe-los.

d.e

No entanto, a -cr!-

tica veio de Brasilia - d.a Sucursal de "0 Estado de s.Paulo" e certamente com o endÔsso da FUNAI;
b) não existe um método rígido, invariável,

#

pre-

estabelecido para ser usado na atração de !ndios arredios;
e) o que

há são principias e um dos nossos consis-

te em deixar ao !ndio a opção do oontácto;
d) na atração dos Krãnhacarore todos os nossos prin

-

cipios, inclusive êsse. foram mantidos.

Como resultado tive-

mos um contácto tranquilo, promissor, muito diferente dos desastrosos contáctos realizados pela P'UNAI .em outras rrentes. (P.

ex. - "Paracanã").

/

II - Referindo-se a um novo encontro com os !ndios
Kranhacarore (32), diz o "Jornal do Brasil" em sua edição de •••
24/2/73 - " ••• !oi feito por Cláudio Villas BÔas e um grupo
sertanistas, .mateiros e Úldios aculturad-os• .•

de

Como a noticia/

veio de Brasilia e roit com certeza, colhida na FDNAI~ cabe perguntar:

- Que sertanistas?

Na real.idade, o único sertanis-

ta. que estava no Rio Peixoto de Azevedo era Claudio9 acomp~
do de Índios do Parque.

Com.o todos sabem, só conseguiu esta-

be1ecer contácto com os Krãnhacarore depois de permanecer na

/

(Ot.001/73/PQJ!N
CONPIDENCIAL)

'-reapor 418 dias, sem a interrupção de um minuto.

E mais&

-

ao

trendo crises de abastecimento. o rigor da mata, das chuvas interminaveis, a precariedade das comunicações etc ••

Depois de

tudo isso. um jornal informado pela FUNAI~noticia que "Cláudio
e um grupo de sertanistas ••• ª
estranheza.

Essa uma de.e causas da

nossa/

Estranheza que um repórter apressado tomou

•irritação• •

Orlando Villas BÔas

por

