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Araras, 04 de outubro de 1996 

Ao Chefe do DIDIFUNAIIBSB 
Prezado Sr. Walter Coutinho 

Retornei ontem de viagem da segunda etapa do trabalho de 
"Identificação da Terra Indígena Psr-abubure ". Espero .qus tenha recebido 
o fax que remeti hoje ( 04 .10) à tarde para D A F, com o objetivo de 
adiantar alguns assuntos que retomo aqui. 

É importante que a Portaria esteja atualizada, pois, ela é o respaldo 
legal para o GT. Ela serve como fonte de autorização quando apresentada 
para as pessoas atingidas em suas propriedades pelo Levantamento 
Fundiário. 

Ainda, a Portaria atualizada propicia a agilização da liberação dos 
recursos, como as diárias dos membros do GT. Nesta segunda etapa 
precisei empenhar um dia de minha atividade para resolver a questão das 
diárias, com o risco de comprometer o prosseguimento do trabalho na 
ausência desse recurso financeiro 

Numa visão mais ampla, ainda não se tem um quadro exato da 
quantidade de propriedades que serão atingidas pelo estudo. Calcula-se 
que sejam mais de trezentas, o que implica que o trabalho deverá demorar 
mais do que 30 dias. Estimo que vá até o final de novembro, se o GT 
puder trabalhar sem solução de continuidade. Se até lá não estiver 
concluído, haverá um agravante, que é o da intensificação das chuvas, 
que se registra normalmente nessa época do ano, comprometendo a 
realização do trabalho. 

O Administrador da ADR NX empenhou-se pessoalmente para 
conseguir mais um veículo para o GT, para acelerar o andamento do 
trabalho, bem como diminuir os custos. Nesse sentido entrou em 
comunicação com o Sr. Aureo, Chefe da DAF. Ressalto, no entanto, a 
importância de manter o GT, pois, seus membros complementam-se no 
trabalho. 

Em comunicação telefônica anterior, ficou claro que o Sr. José 
Carlos dispunha de apenas 15 dias mais. Conversando pessoalmente com o 
superior dele na sede do Incra de Barra do Garças, este corrigiu a 
decisasão anterior, dizendo que o seu funcionário poderá permanecer por 
mais tempo no GT. 

Conversando com o Sr. José Ramos, Executor do INCRA de Barra 
do Garças, a fim de obter informações auxiliares, que pudesse agilizar a 
tarefa do GT, para saber dos assentamentos feitos por essa Instituição na 
área em estudo, ele se dispôs a colaborar no que fosse possível. Ao 
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mesmo tempo frisou a importância de a FUNAI entrar em contato com o 
Superintendente do INCRA, de Cuiabá, Sr. Elarmim Miranda, para tratar 
assunto relativo a essa área em estudo. Sugiro, pois, para o bom 
encaminhamento do trabalho, que seja· atendida essa solicitação, feita 
verbalmente a mim. 

Considero que não há necessidade, para o bom andamento do 
Levantamento Fundiário, que o antropólogo Jorge Luiz de Paula acompanhe 
o GT diáriamente; no entanto é importante que mantenha contato com os 
demais membros do GT, e, possivelmente, acompanhe-os por dois ou três 
dias a cada semana, durante os períodos de minha ausência. 

Relativo a isso, queria saber como podemos combinar meu próximo 
deslocamento à área, desde que se entenda ser necessário. Isso será 
percebido melhor conforme o prosseguimento dos trabalhos de 
Levantamento Fundiário pelo GT, com o qual manterei contato. Friso, que 
os membros da equipe mostraram o maior empenho no sentido de dar um 
bom andamento ao trabalho, conferindo-lhe o máximo de qualidade, 
segundo suas especializações. 

um retardador dos trabalhos foi o período eleitoral em final de 
campanha eleitoral, desencontrando-se com muitos proprietários, 
acontecendo de deparar com várias residências fechadas (sem ninguém) 
pelo fato de seus moradores terem-se deslocado para a sede municipal 
para participar de promoções de seus candidatos, que iam de comícios a 
churrascos, passando por carreatas e "showmícios". 

Confirmo que recebi a parcela referente às diárias desse último 
período (23.09), bem como das três diárias anteriores (27.09). Falta 
receber a importância das passagens de ônibus entre Araras e São Paulo, 
e os honorários correspondentes aos dois períodos já trabalhados ( de 33 
dias). Justifico, pois nesse período deixei de obter rendimentos com 
trabalhos que presto em minha cidade, comprometendo meu orçamento. 

Com votos de saúde e êxito nos trabalhos. 
Cordialmente, 

Eugênio Gervásio Wenzel 

Segue anexo o relatório de viagem, bem como os comprovantes de vôo e as passagens de 
ônibus para me deslocar de Araras - S. Paulo - Araras ( ôn. Ribeirão Preto) 
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