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MmIC'l'lmIO DA JIBTIÇA

.

FUNDAçr.o N/1.CIONAL DO

INDIO

FUNAI

· . · Posto Indigena

Exma

sr·.

Kir1r1,

Ministro

l?/02/92.

da Justiça

Jarbas

Passarinho

Os Indios JC:lriria e sob· a lideraçn
do Cacique Lnz:..ro
Gon1.ngn de Souza , atra.v~s des-se documento, dJo conta dos ,11t:tmos epis6dios
ocor-rd doc ne ss a Aldeia
~ pedem providêncio.s.
urgente devid.o a si tuo.c;ão de

agresr~cs e r.meaças ·de que tem sido vítimas,
· · · ·.
··
· .·
N·o dia 30 de setembro de 1.991 o chefe do PI Kir1r1,

.flr. _Cr rlc~

·Talw~y G~gorio,
foi agredido
e ameaçado de morte
ro Ji.maury Andrade Nogueir ª• Recebci:tos, no dia 26 de novembro de
.:.
.
'
. re spondêncã a do senho r Jose J..! .. Maucin, Su.per.itende-nte da 3e Suer
·dando cont~ do repasse d~s recursos para IndenizaçAo de 03 trc~
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en:tre os ou0.1s o sr. '"TDaury Anaraa.e
·tais 1.ndenizo.ç'õest ~êgándo que sáu
No ·dia 16 de
q.io e sccâa.r da. crianças !ndia..s, com
. cerco. pe r-tencerrte ao Indio Jovelino
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pelo possei
1.991, corda FUNAI,

A

•

••

•••••.

••

.•

•

••

.,,

•

poseiros,
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1~ogue:rra -vue a Luu.uv..1.e1.uc-u Ll.'-U..L 1,u..1.
valor
encont rava defo.zado.
dezembro de 1.991, foi incr.ndiado o Prê
todo o seu mobiliaria,
e derrubada uma Mêndes dos Sar!tos. Na mesma ocasião foi
C4,

,

se

arrobada um z casa jnr Indenizadas e ocupada por uma·fam111a India. dessn 1.D
ind1n, jar sem vida, morte i
essa·que ntribuimos no choque R.quo foi submetida a mãe que se encontrava r
refEr1 d11 casa nacue le mcnerrt e •
A FUNA+• solicitou n presença da pol!cin Federnl, mt
ap6s as investigaç'ões
e a snide. da mesmo. dn. ârea Indigena,· ·a cerca foi novatnontA 'do!ruhnde e desne.
destruida,
apesar da presença de um destnca.men
da Foliei~ Militar no local
que veio substituir
a Policià
Federnl, mas que
nl.o Bou'be . tomar nenhuma providência
seja tJJ. ro. impedir,. seja par-a prender e
agM:HJote Be

vazt\_o resultou

o parto

pr-emat ur-o do uma criança

v~z

No dia 12 de j nneir o de 1.992, ,u, v·iolênc- ias tornai
~ repetir-se
com a derrubada de uma cerca de 2 K de e:x:tençllo que se~ruvn I
uma pa rte
du reserva
jd completo.me nto no. nçe dos Indios,
l)lnntada e cu:
vadn ficand~ a mesma a mercê do gado dos posseiros,
obrigando se· os Indios
uma v1gil1c.nciu
desgnRt&nte
de suas roça:1, o quo on 1mnede de cuidnr da
nu
demais. Bmraz?1o de ainda ntio ter sido toma.de.nenhuma medida c omere t a
no scmtido de coibir
oo agressores,
os rnevmos sentira-se
fortalocido
e ia
re.m a l\meaçar a. iritegridndca !{sf e a dos propr1.os indim • F.ssa.s emeaç e s fora
confirmado pela palavrn do próprio
Sflrgf?nto Go.ma da Pol1c1n Militar,
que

vire
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Contijuaçlo
entanto

não tomou ati tudc do pe_dir qualquer retorço

a seua superiores,
preferindo
ayisar os Indios para que se l\rtnasse. Inf<r mo aincta 0,ue tembem
J\ Indta Martinha Gama pa.$snvn peln praça e ouviu urn grupo de brancos oome.n .
tando que iriam expulsar os indtos que estio acompadoe atraz do Semitério.
No dia 17/02/92

um posf!eiro

gei1sta tblou para o conselheiro
ra que os Indioo

por Nome

Neto filho

de Jostf Evon-

Jose Pereira que vai colocaJt o gado na ter-

ocuparem, o conselheiro

folou

oar-a ête que não colocasse,

. porgue h4 desconfiança entre Indios e Pose:eiro,.
Intranquilidade
gerada por essas ameaças tem causado, sofri•
mente e · 1rnped.1ndo os Indios de de12tocnr-se JXl ra suas roçai:, aprovei t ando as
chuvas que tem caido, Para .que ~osr,nm proteRer sua~ mulheres, crian~a e bems
F.m face de aaa si tunção de des!!a.esego e pertubação da ordem /
pública promovida ~or Pl~mento~ perigosot ~o~emos a V~ssa Exelenc1n que ági-

lize as pr~vidências nessesariaa, isto f a dPvida apura~ão pela policia

FedP,

rál e ponição efetina -pel_a justiça
dos responsaveis
por e.tos " palavras dano
· ... rias a. conviv5nc1a pacifictl o ho.fmoniosa dos Indtod· e seus visinhos,
b<,m como
·. a· ~staura9'10_ pela· Funa! dos h"n'-' defltruidon,
cone ae ce~o~, e nrincipnlrnen
·_·o Pr~dió escolar, -ra_ra que nossas criangi. s voltem a estudar e os n<lt:ltos r•ar
suas r-oças,
CompttE>ndemosque sem essas puniçoàs,

·pa1•a inebir

a e scc Lada

rasol ve» . dofiri1 ~iv~mente
e orieem de todos os nossos problemas, a pnz e a
.

.Juntiça, não poderJo reinar. De~de ~Br ngrndecemos a atenção e o empenho de
v~sr.n. r:xce1anc1n rnra. com os probl~:v.s do povo K.iriri •
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