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Senhor Diretor do DGPC: 

EncaJT1inho a v.sa. para conhe 

cimento e parecer da Divisão esp~ 

cializada, cópias dos Ofícios de 

n<?s 33 e 44/POXIN, em que está sen 

do sugerida a transferência do 

grupo Krenakore para outra área em 

condições mais favoráveis que a an 

terior. 

Brasília, 03 maio de 1974 
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! . Senhor Chefe da DEP, 

Os Irmãos Villas Boas para executarem seu plano 

de trabalho necessitam do seguinte: 

l. Fornecer maior assist~ncia material aos Índios 

do PI Kretire·para evitar desnível entre este e 

o grupo_ de Jarina. Os Villas Boas devem quantifi 

car e especificar os objetos de doação. 

2. Fornecer o material solicitado pelo grupo de Ja 

rina para que se efetue a mudança planejada. Ou 

seja, fornecer os Cr$ 15.000,00 {quinze mil cru - 

zeiros) para as despesas dessa ºatr_ação". 

3~ Iniciar projeto de mudança dos Kreen-Akakore, so 

licitando o auxílio dos Kayabi para construção 

de casas e roças, mediante recompensas, Ou, com 

prar as roças excedentes dos Kayabi. 

4. A mudança só deve ser feita quando houver garan 

tias materiais para o grupo, ou seja, quando os 

sertanistas tiverem o dinheiro ou os mantimentos 

em maos, quer sejam das providências tomadas pe 

la FUNAI ou das indenizações dos fazendeiros pr2 

prietários. Para isso, os Villas Boas devem qua~ 

tificar e especificar a quarrt í.á necessária para 

sustentar o grupo durante um ano, ourae ja , até 

a primeira colheita feita por eles. 

! 
l 
ii r 
1 
! 1 . • 
' 

5. Construir um campo de pouso e fornecer combustí- 
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vel para realizarem o se~do voo de reconhecimen 

, 
to da area Kreen-Akakore. 

Brasília, 29 de maio de 1974. 

rfJ;L- Yl· .ff{Jdj. 
DELVAIR MONT.A'.GNER MELATTI 

Antropólogo.. 
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:~ -· . Senhor Presidente, 
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I Em conformidade com os entendimentos mantidos nesse 

Gab:!-nête, realizamos,nos dias 18 .e 19 do corrente, os vôos pro- 

gramados sÔbre o Xingu. 

Inicialmente, sobrevoamos o local situado à margem 

,-esquerda do Rio Xingue que, a nosso vêr, reune as condições ide- 
rÓ, 

ais para a instalação dos Índios Kranhacarore. Trata-se - dese 

ja.mos adiantar a V.Excia. 
, . ~ 

de uma area pouco distante do 11Pcs- 

to- Diauarum",. não sujeita a inundações, firme, e, consequente- 

' 
mente; propicia à localização da aldeia, e à construção do campo 

de pouso, conforme ficou assentado com essa Presidência. / 

Alé~ disso, já existe no local extensa plantação per 

tencente a um grupo KayabÍ e êste - recompensado pela FUNAI - não 

terá dúvida.em cedê-la aos Kranhacarore, cabendo-nos acrescentar / 

que as especies vegetais aí cultivadas (mandióéa, milho etc.), sao 

exatamente as mesmas· que encontramos nas roças do Rio Peixôto de 

Azevedo. 
Dessa forma, a transferencia dos Kranhacarore, bem co 

mo sua localização no Parque, ficam ná.dependencia exclusiYa dos 

Excelentíssimo Senhor 
Gen. Ismarth de Araujo Oliveira, 
DD. Presidente da Fundação Nacional do Indio (Flli;AI) 
Brasilia, DF = 
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recursos m~nimos indispensáveis, e das see;uintes nedida.s práti- 

casque poderemos adotar tão l?go regressemos ao Zingu: ..... 
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r.2, ~~(y~\ \ a) entenaimento com os KayabÍ sÔbre a cessão da 

ça j& mencionada; 

b) viagem ao Rio Peixôto .Azevedo e contácto com os T1 .•• ~·. 
~ U, :' 
,\ 1 
-;('JI ,. 

,,.. A . 1~'\'(~ 

Krànhacarore para convence-los das vantagens da transferencia, o 1~ •• • 
• , J,, i ·~,.)>," / 

1 '""' pelo~~),-:.,: . 
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que seria feito através de uma.parte da tribo, constituída 
' 

elementos j~vens, os ~uais, segundo estamos informados, são 

que menos frequentam as margens da uRodovia Cuiabá-Santarém11, e 

os núcleos civilizados que proliferam na região; 

e) construção de casas destinadas aos 

1' 
'h "')· ~ r, \.:J..I" ,1 

ir h , >-" 11 1:i..raru acarore ·, ::, ., ti. )..frv t'-"' . 
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d) idem, de um campo de pouso. 

II Com relação ao segundo vôo, cumpre-nos informar que, 

dada a escassez .de tempo e combustível, não foi possivel locali- 

zar a aldeia dos Índios que teriam assediado à "Fazenda Agropexinn./ 1 

·~a segunda exploração aérea.- a ser autorizada.por V:Ex:cia. - e:.J_', li 
ja. com uma reserva de combus t í.ve L estocada no 11PQsto Dí.auarum" - , . 

' 
espera.mos conseguir o nosso intento, ou seja, o de localizar a ali -, 
deia, o que, naturalmente, virá facilitar a atração e o contácto. 

Pelas informaç.ões obtidas, julganos tratar-se de um 

grupo pouco numeroso e, provavelmente, aparentado com os Mekrang- 

nontí do Parque, também conhecidos por Txucarramãe. 

Em contácto com pessoas da "Fazenda Agropexin", sou- 
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soubemos, ainda, que não houve ataque à fazenda, mas apenas apro- 

ximação e ronda. 
. ,' / · 

Se de todo não for possivel localizar êsses Índios.{ 
l 

atravfs de reconhecimentos aéreos, procuraremos encontrá-los po1 

terra, explorando a região em aue devem ter suas aldeias •. · 

~uanto à vinda do grupo Txucarram.ãe para dentro do · 

Parque (referimo-nos àqueles que se encontram no Rio Jarina), acre 

ditamos que dependerá, em parte, do fornecimento do material por 

eles solicitado: máquina para de bulhar milho, idem para ralar j-f 
mandiÓca, tachos rasos para torração de farinha, sacos vasios pa-1~ 

1 • 
' 

ra o acondicionamento desses produtos, presentes, brindes e, finai ~ <, - ~ .. ~ 
! 'J '>,/ 

mente, o combustível nece s sâr-Lo ao transporte desses materiais e/~·-?·~ 
i 1 ..> 

dos 16G (cento e sessenta) Índios que constituem o grupo do Jarin~·l/ 
··t _. :5 ~~ 

No ensejo, reiteramos a Vossa ~"'xcelência protestos de~ 

distinta consideração 
»-; 

e apreço. 

Atenc;i.Õsamente, 

- Orlando Villas B8as Cláudio Villas BÔas 

Obs. As fotos aéreas· não.foram reveladas a tempo. Serão remeti 
das nos proximos dias, juntamente com uma cópia dêste Ofi~ 
cio. 


