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MISSAO CATRit1ANI. SAQUE U.
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·INSTITUTO SOCIOAMBE;NTM..
PREAMBULO
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Durante o mes de marco 1988. indio3 Yanomami da Missao Catrimani
internados na casa do Indio ou tLazidos irresponsavelmente para Boa
Vista por funcionarios da FUNAI.
informaram que os funcionarias da
FUNAI ·- especificamente um tal de "cabeca branca" < pev he au l - •
arrombaram os quartos particulares dos padres e da Irma.Fiorenca. Os
Missionarios nao deram muita importamcia as noticias achando que isso
seria canalhice demais por parte da FutJAI.
2- Atravez de oficio com data de 6 de abril {marco foi erro de
secretaria)~ o Bispo Dom Aldo solicitou ao sr. Esmeraldino S. Neves.
administrador da FUNAI de Boa Vista. a lista dos bens da Diocese que
estavam sendo usados abusivamente pelos funcionarias. da FUNAI na Missao Catrimani. Nenhuma resposta por parte do Administrador da FUNAI.
3- Em data 8 de abril de 1988 tomamos conhecimento atr~vez do
jornal "A tribuna de Roraima'' que. na presenca de oficiais do exercito e da Polícia Militar. servidores da FUNAI arrombaram as dependencias da Missao Catrimani. inclusive os quartos particulares dos
padres e da Irma. com o objetivo de fazer um levantamento de todos os
bens da Missao. O sr. Administrador da FUNAI mentiu descaradamente
quando. na entrevista afirmou que isso se deu depois de frustradas
necrociacoes com a Diocese.

4- Em data 1 de abril de 1988. o jornal "A Tribuna de Roraima"
publicou uma entrevista com padre Guilherme e a Ir. Florenca definindo 'crime e saque' a acao da FUNAI na Missao Catrimani.
5- Em data 11 de abril de 1388 •. a Diocese enviou um telex ao
Presidente da FUNAI e copia para o Administrador de Boa Vista. conteª
tando as declaracoes inverídicas do sr. Esmeraldino e solicitando
urgente
autorizacao para retirar os ·bens particulares e da Diocese
que se encontravam na Missao Catrimani.
6- Em data 19-04-88.
atravez do oficio N. 282/88 o
sr.
avisou o Bispo Dom Aldo que a FUNAI
Esmeraldino simplesmente
constituiu uma comissao com finalidade de efetuar o levantamento de
- 'todos' os bens da Missao. inclusive dos 'pertences pessoais' dos
missionarios.

7- Em
data
27·-04-1988 o Bispo Dom Aldo
Monqiano levou
pessoalmente para o Administrador da FUNAI oficio comunicando sua ida
para a Missao Catrimani junto com a ILma Florenca e um motorista para
retirar os bens particulares dos missionarios.
8- Em data 28 de Abril de 88 o administrador da FUNAI comunicou
nao ter objecoes quanto a ida do Bispo e da Irma Florenca para a
Missao Catrimani~ determinando a data de 2 de maio de 88.
9- Depois de um
Bispo envia mais um
viaja no mesmo dia
Guilherme e sra. Lina

entendimento telefonice. em data 29-04-88, o
oficio informando o Administrador da FUNAI que
para a Missao Catrimani acompanhado pelo Pe.
L. da Silva {Dna Morena) e com 2 viaturas.

Missao Catrimani:

SAQUE II

1- Saida:
:9/04/88 - Abastecemos o caminhao.
ultimos concertos
na
Tovota e na moto Hori.La L~5 azul .saindo pelas
10: 15 hs .
Yia iam Dom
AJ..ruL.c.Gm--I.r_:.___ ~_.r_14n_o__ e Lour enc o Makuxi no camf nhao __e-0--Pe-. -Guilherme :---ãIr.
Florenca
e a Dna Morena na Tovota
.
. --------.
- - .
2·- ~
no P.In·. , ...do Ajarani
I pelas 14:00 hs , Nao tem Yanomam1•.
so o veThó·--m~-~féón·.
· a Aroari com Frlhl~e
Orlando
Yanomami ..
empregado
da FUNAI. A Aroari informa que dois dias antes uns garimpeiros teriam tentado
queimar a ponte do Ajarani
1. Tem uma dezena de
policiais
P. M, alo iado.s .. debaixo da caaa _ g._o post.o.
O Orlando abre
a
Corrente
da cabeceira
da ponte.
uma das correntes
foi levada embora
pelos funcionarias
da FUNAI. Se_ aproxima o sr
EJeton s. Lima. chefe
do P. ln.
A..iarani
1
e
no
s.
.comunica
o
pedido
_r_e_ç__e..b..id.o
via
radia-fonia
.. ---·--·
..... - .
do___ar.-Esmer_aldino~. _Adm. da FUNAI de B. V •. :. _a_Pe ..s.s.9a_lda Diocese deve
e.se_~.~-~i::: no Pó"sto- a chegada de Boa Vista de .... um__c_a._rxo da FUNAI, prev.ista __ para. as. 15: 30 ~.16_:_00 hs.
·
E.~_5:30_
hs chega a Toyota g,a .E.U".NA.I com 3 chefes de ~ost-o~
Milamli,r_,
Rocre
r- - e rfHraldó.
· uma enfermeira •... G_e_ra_ldae um enf er efro,
-- ----- . .
Se.r--g-io. Os funcionarias
da FUNAI conversam entre si.
O Sr. · Eleton
comunica-se
com Catrimani
dando ordem que o caminhao Berna· se desloque ate a ponte quebr ada do Aia.rani 2.
Pelas __],._6_:_00 hs na__t_~ota
da
E.UNAI_ __ ent.ram. 4__ aaentes da P.M. fardados
e armados de revolveres
e
Ü-!Zt~ ~- e mais oito servidores
da FUNAI, Lnc Luaí.ve o__s_r_........El..eton, e um
Yanomami,.... - Orlando.
O sr.
Bispo acha esta..._es_coJta t.ao__numerosa, uma
(\fronta,~
por
a Lcum tempo:· pensam ate em- ~d.es.i.s.t..ir da ida a Catrimani.
!::?efJ_g h_ __ e9_rque.. _O_ut re s razoes ,::) aconselhar am ª--f_QD..t.~!:!uar
~J,a...qem_._ü_s
funci.QDario..s__ da FUNAI a l ecam que os policiais
querem
aproveitar
_da
carona ... p_ara.. fiscaliza_r
a estrada
c on t r a os qa:rtmee1Yos., outros alecram
que-os--pol--ic-ia-is .. simplesmente
vao dar um passeio.
Mas estava na cara
que eram afirmacoes
para minimizar
a situacao.
~nr.enca.-!'..e..Cllsa
~men.t.e
de .. .pr cs ecut r viagem (se fos-?_El).ª_c.ompan.hé!.9-fi
pelo _ar.
~leton.._
aleC@.OQ,9 que o sr.
Esmeraldino
tinha garantido
verbalmente
para fila que o sr.
Eleton nao participaria
da comitiva
e que ela
ja
tinh~o
vexames demais por parte deste servidor,
quando da sua
permanencia
·-=J'.:atr1i·ü:àriido dia 24 a 28 de ag-ósfõ_ ... _.'...8.J. .. _ qtg1.nao__da
~vacuaca o......d.a.J1i s sao.
·- De.po.i--s-----de-.
uma .t ensa troca de ideias
entr.e _a __ Eg_ui_p_§_d.a Oi cceae.-e
os funcionarios
da FUNAI, o sr. Eleton renuncia
a viaqem e a comitiva
segÜe--·v:iagem rumo--a A-jar.-ani 2.
··-·--- - - ·--------=-------Antes
de sair uns funcionarios
da FUNAI estranharam
a presenca
do caminhao Diocesano aleqando que para trazer
um pouco de roupa
nao
precisava
de caminhao.

i ) \,L·__,.
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j3- Chegando na Ponte quebrada do rio Ajarani
2 pelas 17:00 hs.
O sr.
1
Cassiano,
bracal
(?) da FUNAI atuante
na Missao Catrimani
reuniu a
iequipe da Diocese e comunicou a ordem do sr. Esmeraldino
que:
/

a: poderíamos
retirar
da Irma Florenca
de do Pe.
b:

\ grafia.

estavamas

da Missao
Guilherme,

terminantemente

so os bens

proibidos

estritamente

de ti~ar

qualquer

pessoais
foto-

-.-
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O motorista do Berna e um indio Xavante de nome Joao. que trabalha sem nehum contrato e sem nenhum salario pela FUNAI no Catrimani
sendo motorista profissional e mecanico com experiencia a diriqir e
concerr12,11':.~:~.t~~J.np.oes Saura. -~~_c:i:uimos v_~_~qem para o catriman.1._amo!'lt.Qad os no-Saura'. · - ·' ·.,; .,

4- Cheg-ª-mº--ª-·-nª__M_:i,_ssao Catrimani pelas 18: ..0JLhs.

Tinha bastante
in
particularmente mulheres e cria_:pç_ª'-'ª--~----J~o~erciuntaram se
l.~I(!O~ - f t car .
Manifestaram sua saudade e s_~9-_tristeza. Descarregamos
nossas bolcas e os 2 baus.) A cozinha foi...Loq..o__t_amad_a.__ruu.o..s PMs que
es_tJ,_çar..am ê1-1a.~ .r ede s . O Pe.
Guilherme pediu ao Chefe do posto do
é'atrimani, sr. Milton, para se a~asalhar no seu proprio quarto. que
estava trancado com todos 05 pertences pessoais dentro. O sr. Milton
afirmou que esse quarto ja erà o seu aqásalho e que o padre tinha que
dormir no quarto da Irma Florenca. A Irma Florenca. que nao tinha
trazido rede. tendo os seus pertences todos ficadp no seu quarto na
Missao, pediu ao Milton de dormir no seu quarto. e o Milton retrucou
que tinha que se agasalhar no quarto de corte e costura. ~flQK_~nca foi
ver _ o seu quarto e quase desma a vendo a fechadura
QriginaY-d.~~-sequr~_0_Ç,ª- _tXQÇçtda. sinais evi_4..~_l)j:._e_~-·de_ar..r..o.mbamemo e o
~eu quarto completamente vazio, sem as malas. sem os armarios. so uma
p.ra},íf,~:i-i_~à vazia e uma cama,, ~om__ um c9,lS~<'fO. --rrei1té--,i-~s~~
.. Çé;-Sa O sinal
de um~íf·óqueira recente :r, · 05 funcionarias da FUNAt1~· º
diá anterior
~-.r-nfia~-::4~~-:i:~i:;\.d.O--mÇdto:·· ma ter ial da Lr ma _ Fl._or_lfff~a~--Pr e C is OU a in-te rven cao da Dona Morena e dos padres para acalma-la um pouco. Tambem a
porta do quarto de corte-costura estava arrombada. e, dentro deste
quarto estavam alguns pertences da Irma todos amontoados. O sr.
ssiano veio se dirigiu a Irma dando umas explicacoes: Todos os
quartos particulares foram arrombados, pelo sr. Milton Mendonca Nobre, atual chefe do P. In. Catrimani. em data 10/03/88. por ordem do
sr. Romero Juca. Presidente da FUNAI, na presenca do sr. Norberto.
advogado da Policia Federal e da FUNAI·de RR. do sr. Garcia. capitao
do 2 BEF, e do sr. Lenine, capitao.da P.M. Estes senhores faziam
parte de uma comissao constituída pelo sr. Esmeraldino S. Neves a fim
de fazer um levantamento oficial de todos os bens da Missao. inclusive dos bens pessoais dos Missionarios.
Esta comissao tinha deixado o quarto da irma Florenca "com as
pernas para o ar". e com a fechadura arrombada.
No dia anterior. o sr. Milton e o sr. Cassiano tinham feito
limpeza no quarto da irma, queimando tudo o que era de papeis e tido
como sem valor 'para eles'. A irma questionou ao Cassiano onde esta-vamos seus bens pessoais e o st. Cassiano. tentando acalma-la garantiu que ele sabia aonde estavam e que teria devolvido tudo o que era
possivel.
Jantamos a luz de uma vela frente ao banheiro da casa da irma
utilizando um Bau como mesa. Depois fomos tomar banho no rio porque o
qerador nunca foi concertado, depois que oueimou por um raio no dia
26 de a~osto do ano passado. De noite os indio5 foram bater um papo
conosco e afirmaram que o 'Branco', de 3 anos, filho do Ze da Rita e
Juliana da maloca do Pacu, morreu na maloca da Míssao. Wakathautheri.
porque na Missao nao tinha nenhum enfermeiro da FUNAI. Quando nos
chegamos na Missao tambem nao tinha enfermeiro. os enfermeiros Serqio
e Geralda faziam parte da escolta de fiscais que nos acompanhou e
voltaram conosco para Boa Vista no dia 1- de Maio. e de novo a Missao
/.
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ficou sem nenhum enfermeiro. O enfermeiro Dionides. lotado na Missao
Catrimani, se encontra em Boa Vista pal'.'a treinamento na SUC.AM.
5- No dia 30 de Abril,

pela parte da manha, a Irma Florenca acompanhada pelos policiais e pela equipe de fiscais da FUNAI. foi para
a Farmacia procurando os seus pertences peesoais que foram retirados
do seu quarto pelo Milton e Cassiano e levados para la.
A Irma po4e
retirar somente aquilo que era permitido pelo Milton e Roqer, a
criterio deles. Muitos bens da Irma foram recuperados tambem na
cozinha. nos quartos dos funcionarias da FUNAI e nos armarias dos
corredores. Muitos pertences foram extraviados, queimados ou roubados, outros nao foram liberados pelos "fiscais". Nao tivemos autorizacao de tirar nada da 'Laia-cantina'. A Irma consequiu a liberacao
de tres panelas de barro qué estavam auardadas no seu.quarto. A porta
da capela nao estava ar :·ombada. a. c omi s aao conseguiu abrir o cadeado
com outra chave. nada foi mexido. so tiraram um qarrafao, ainda
lacrado. de vinho para a Missa. Foi liberado todo Ó material rel~gioso.

No escritorio-arguivo todos os armarias em ferro estavam arrombados:
a- as pastas contendo todos os documentos referentes a atividade da
Missao. a administracao, a historia. etc. os relatorios de saude.
recortes etc. estavam aparentemente intactos. A secao mapas estava
claramente saqueada faltando muito material. A mesma coisa aconteceu
aos textos de pequisa do Pe. Joao. Nenhuma pasta foi liberada.
b- As 2 prateleiras com numerosos ljvros de autor. livros historicos.
de antropologia. monoqrafias sobre os Yanomami. sobre alfabetizacao. livros científicos sobre botanica e zoologia etc. simplesmente
desapareceram. Os funcionarios da FUNAI informaram que alquns livros
se encontram guardados em outt·o ouarto.
c- As pecas de arqueolo~ia. todas numeradas: ceramicas e histrumentos
líticos recolhidas pelos missionarias ao longo dos 23 anos de
presenca. com o objetivo de reconstrui!'.' um dia. a historia da ocupacao indígena do vale do rio Catrimani, simplesmente desapareceram
junto com o caderno-fichario contendo todas as informacoes necessarias para identificar cada peca. Os funcionarios da FUNAI informaram
que os membros da Comissao de levantamento. particularmente o capitao
Garcia do 2 BEF; levaram embora pecas arqueoloqicas como 'souvenirs
-dos índios'. De um total de 40 pecas conseguimos recuperar 3: um pote
de barro e dois machados de pedra pre-yanoKami.
d- O Equipamento e o mateiral de escritorio estava sendo usado pelos
funcionarios da FUNAI. inclusive uma pequena maquina de escrever
portatil que por ser de propriedade particular do Pe. Guilherme se
encontrava no seu quarto, chaveada dentro de um armario. Nao obstante
as insistencias do Padre, esta maquina 'Olivetti lettera 22' nao foi
liberada.
Conseguimos a liberacao de parte do material de escritorio, de
umas revistas religiosa3. e do projetor de eslides.
No quarto central da casa dos padres foi liberado o que sobrou
dos livros da biblioteca.

·~

O quarto do Pe. Guilherme estava sendo ocupado pelo sr. Milton.
As 2 gavetas da escrivainha que estavam repletas de correspondencia
particular e de fitas gravadas foram literalmente saqueadas. Uma
prateleira com documentos, agendas pessoais, livros, material de
estudo e varias, estava vazia, ia com alguns pertences do sr. Milton.
Uma caixa de isopor contendo equipamentos fotograficos. 3 gravadores
e diversos materiais, estava saqueada: 2 gravadores quebrados e um
sanyo mini, 3 velocidades com auricolares. sumido. Num armario estava
a roupa do Pe. Guilherme que foi liberada.
Nao tivemos acesso a oficina. Na cozinha estava a geladeira com
as pernas para o ar: o estoque de vacinas e de soro anti-ofidico,
laquetico, estragado: os funcionarios da FUNAI preferiram usar o gas
para a cozinhar. Na tarde da dia 30/04/88 o Pe. Guilherme junto com
alquns índios levaram os pertences dos Missionarias para a ponte
quebrada do rio Ajarani 2 carLeqando-os na viatura da Diocese.
·
6- Na manha do dia 1 de maio. os sr. Roqer rediqiu relatorio dos bens
liberados aos Missionarios e um oútro docümento com lista de
material solicitado pelos mesmos e nao liberados pela equipe da FUNAI
para ser submetido a apreciacao do sr. Administrador da FUNAI em Boa
Vista. Entre estes bens. 2 armas novas, 1 rifle 22 e uma espin~arda
Boito 2 canos cal. 20. pertencentes ao Pe. Guilherme que.nao foram
liberadas nao obstante a apresentacao dos registros.
Pelas 8:30 hs a equipe da Diocese. acompanhada pela escolta da
FUNAI-PM seguiu viagem para retornar a Boa Vista. O funcionaria
Cassiano viajou para Boa Vista, ficando na Missao soo
sr. Milton,
chefe de Posto e o índio chavante, Joao. Enfermeiro; nenhum.

OBSERVACOES FINAIS
1- A FUNAI nao respondeu ao oficio datado de 6 de Abril de 1988 desta
Diocese solicitando relacao de todos os bens utilizados abusivamente pelos funcionarias da FUNAI na Missao Catrimani.
2- A FUNAI nao respondeu ao oficio datado de 11 de Abril de 1988
solicitando autorizacao para resgatar o~ bens pessoais dos missionarias.
3- E lamentavel que so atravez da imprensa (Tribuna de RR 08/04/88) a
Diocese tenha tomado conhecimento que a FUNAI constituiu uma
comissao que, depois de arrombar todas as dependencias da Missao.
inclusive os quartos particulares dos Missionarias • fez um levantamento de todos os bens moveis, imoveis e ate dos pertences particulares da Irma Florenca e dos Padres Guilherme e Joao.
a- No texto do artigo o sr. Esmeraldino mente quando afirma que
o arrombamento se deu depois "frustrada tentativa de neqociacao amigavel". A FUNAI nunca solicitou nada. nem sequer respondeu aos
ofícios, simplesmente pegou quando e como quis.
b- o levantamento dos bens devia ser feito com a
Diocese. A FUNAI nem avisou. A Diocese tomou

presenca da
conhecimento

--

-
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atravez do Jornal A Tribuna de Roraima.
informou sobre o levantamento.

Soem data 19/04/88, a FUNAI

e- achamos de qualquer jeito arbitrario o criterio para julgar o
que ·pertence a Diocese e o que pertence diretamente aos
missionarios, comprado com recursos proprios dos missionarios
para
uso pessoal, tambem porque grande parte do acervo da Missao foi
comprado com recursos proprios dos integrantes da Equipe da Missao.
Nada veio do Governo ou da FUNAI.
d- a FUNAI nao f,Jrneceu o resultado do levantamento
a esta
Diocese, nem aos missionarios interessados. Em consequencia
disso criou-se na Missao uma situacao extremamente absurda quando a
Irma Florenca e o padre Guilherme foram resgatar seus bens pessoais
P.Orque o criterio para julgar se um bem era pessoal ou nao. nao era
fornecido pelos interessados ou pelo texto oficial do levantavamento.
mas ficou a total cargo. ou capricho ou prazer do atual chefe de
posto, sr. Milton Mendonca Nobre e do enviado especial da FUNAI. sr.
Roqer Martins, chefe do P.In. de Sao Marcos. Tudo isso criou muito
constran qimento e ate desentendimentos entre os funcionarios da
FUNAI e os Missionarios. O sr. Cassiano da FUNAI nos declarou que os
funcionarias da FUNAI no Catrimani receberam informacoes de que os
Missionarios nunca mais teriam ido resqatar seus bens. Em decorrencia
disso os funcionarios da FUNAI se apossaram de tudo o que podia ser
util para eles. levando parte dos objetos pessoais dos missionarios
para o proprio quarto (muito material da irma Florenca. inclusive uma
toalha de banho, presente da mae dela, que estava guardada na mala
trancada dentro do quarto, estava sendo usada pelo sr. Milton Mendonca). parte para a farmacia, parte para a cozinha e parte para o
escritorio e os armarios no corredor da casa dos Padres.
Absurdamente os Missionarios tiveram que esmolar dos funcionarios da FUNAI a liberacao dos seus bens pessoais, e. as vezes. sem
conseguir a liberacao dos mesmos. Deu claramente para perceber que os
bens da Missao que por acaso nao Íoram tombados pela comissao. e o
sr. Milton Mendonca foi integrante ativo desta comissao ficando
encarregado dos arrombamentos por ordem do sr. Esmeraldino Silva
Neves. entraram a fazer parte dos bens particulares dos funcionarias.
Os mesmos funcionarias da FUNAI confessaram que botiias de aaz.
remedios, pecas arqueologicas. livros científicos de vâlor 1a fÓram
levados embora por funcionarias da FUNAI. por integrantes das forcas
de seguranca. por visitantes e ate. talvez. roubados pelos indios, os
servidores da FUNAI nos disseram que o capitao Garcia carregou pecas

- arqueologicas e livros

LAMENTAMOS
1- A

falta de sensibilidade e de respeito por parte da FUNAI que
enviou um aparato policial < 4 P. M. l e uma turma de funcionarios
- fiscais da FUNAI (8) para controlar e constrangir o Bispo Dom Aldo
e os 2 Missionarias que iam resgatar o que ficou dos seus pertences
pessoais.

-

-
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2- A proibicao imposta pela FUNAI de tirar fotografias na Missao. com
o intuito evidente de impedir que os sinais vergonhosos dos arrombamentos fossem documentados, alem do pomar novo queimado e das latas
vazias espalhada pelo chao etc ... e a fogueira frente a casa da Ir.

Florenca.
3- A falta de um enfermeiro na Missao. Esta falta de um aqente de
saude na Missao alem de ter sido comprovada por nos, foi denunciada pelos indios que informaram ter causado a morte de uma crianca que
foi trazida ate a Missao da maloca do Pacu !Branco, filho de Ze da
Rita e Juliana de 3.2 anos ) e que morreu na maloca da Missao (Wakathautheri) sem ser atendido, por falta de enfermeiro. As vacinas e o
soro anti-ofídico. laquetico estragado e sinal de muita irresponsabilidade.
4- A falta de manutencao nas estruturas e nos equipamentos da Missao.
O Caminhao continua andando sem freios. sem luz e sem motor de
partida, os 2 motores de popa estao inutilizados, assim como a bici~
cleta, a moto honda 70, o gerador de luz. a friza, a geladeira .etc.

Pomar novo queimado. galinheiro acabado etc.
5- A pedagogia paternalista dos funcionarios da FUNAI com os ~anomami, favoritismo, elitismo. utilizando os materiais tomados aos
missionarias. Dois indios Yanomami sao utilizados como empr~qados dos
funcionarias da FUNAI. carregando agua. preparando comida e lávando
pratos e panelas no rio ...

6- Os

funcionarias da FUNAI nos denunciaram varias tentativas de
arrombamento e furto por parte dos indios contra as casas da
Missao. Estes fatos sao muito lementaveis, nunca aconteceram.durante
a longa permanencia dos Missionarios. Reputamos que estas atitudes
dos indios da Missao sao imputaveis ao mau exemplo dos funcionarios
da FUNAI que arrombaram todas as dependencias da Missao frente aos
olhos dos índios. Os índios denunciaram abertamente que os funcionarias da FUNAI roubaram as casas dos Missionarios, roubaram todos os
seus pertences, todos os seus materiais e equipamentos. e plantacoes
etc.
7- A grande mobilidade dos funcionarios que irresponsabilmente aproveitam, pela situacao de indefinicao da Missao. dos bens da Diocese e dos missionarias. escondendo assim suas respectivas responsabilidades.

SOLICITACOES
Solicitamos ao Administrador da FUNAI de Boa Vista:
1- copia do resultado do levantamento efetuado pela comissao instituida pelo sr. Esmeraldino S. Administrador da FUNAI de Boa Vista.
para eventuais correcoes ou contestacoes. a fim de que os bens dos
Missionarios e os bens da Diocese seiam melhos resguardados.
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2- devolucao ou indenizacao dos bens pessoais da Irma Florenca e dos
Padres
Guilherme· e Joao que nao foram liberados ou foram estragados ou estraviados.

3- DEVOLUCAO
veículos.

de todo o material da Diocese:
materiaisr
documentos etc. que se encontram na Missao

4- Indenizacao
ou reposicao de todos os bens que foram
danificados.ou
roubados pelos funcionarias da FUNAI.

equipamentosr
Catrimani.
estragadosr

5- Servidores

da FUNAI mais responsaveis para tomar conta da Missao
Catrimani para impedir que em pouco tempor da Missao~ fiquem soas
ruinas e dos equipamentos. sucatas.
6- presenca
Catrimani
aos índios.

estavel e continua de ao menos um enfermeiro
na Missao
saude
que garanta ao menos um minimo de assistencia de
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2- JOGOS
jogos de domin6 ~reto e brnn~n n0voa
joeos de baralho
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ROUPAS
jogo de tintas

,ars

tecido
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jogo de pinceis
material de crochet, caixn:

jogo Qe agulhas de todos

tamanh.
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4- VARIAS
~esoura

+ ncrrt e com :_ü1cte -cir'ra c ort.r . • r cri be Lo
caixas
de y:ilo.stico c on ten d o 1)j_jot':lria:col8.res
e brincos
_-Je··_:1.1-eno :_1,rt e?,o.nr.:'.to: colares de miçanga
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braçaletes
brincar:.: de -penas
bolas d.e urucú
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caixa de medic2~entos ~ara uso pessoal
caixa com materi~'-1 ele ne aca
capacete
grande de mo t oc o l c t.o branc o novo
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( NB. o ca.p.it. Garcia do 2-.': rntS' levou peças de az-que o Logd.a como 'lembrança
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