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Associação dos Militorm do Rosorva Romunorodo, 
Reformado:. e Pensionistas das Forças Armados 

FUNPAOA •M ~d/0011-,,U1 

' . I ' 1 •.\ 

/
·\. \ 

' \ 
Curitiba, 09 de março de 1992 

1 ·, 

Ao Exmo. Sr. 

Senador MAURO BENEVIDES 

Presidente do Congresso Nacional 

s. 

Assunto: Requerimento 
' . ., 

R E Q U E R I M E N T O 
' ' ~ M 

A. Â vista da promulgaç~o do Decreto n9 22,de 04 de fevereiro, de \\ 

1991/do Exmo. sr. Presidente da República, Dr. Fernando Collor 

de Mello e da publicação da Portaria n9 580 de 15 de novembro 

de 1991 do Exmo. Sr. Ministro da Justiça, Cel. Ref. Jarbas Pa~, ·~ ~ ~ ~· 
~ 

sa r í nno, os signatários deste documento, titulares. da· atual D~ 

reteria da Associação dos Militares da Reserva Remunerada, R~ 

formados e Pensionistas das Forças Armadas do Paraná - ASMIR/ ~....,· 

PR, Presidente Cel. Ref. Roberto Mon~eiro de Oliveira, Idt. 01 'j 
~ ~ 

4198480-7; Pres. do Cons_ Fiscal Cel. Ref. Waldemar Oswaldo Bi -~ 

anca, Idt. 0139831002; membro do e.D., Cel. R/1 rrederico So~~ 

res Castanho, Idt. 050934960-l; membro do e. O. Cel. R/1 Joa- --, 

quim Carlos Guerreiro Maia, Idt. 018669350-3; 19 Vice-Presiden 

te Ten. Cel. Ref. Luiz Eduardo Barreto César, 

39 Vice-Presidente Ten. Cel. RR. 

Idt. 014370060.7; 
.~ 

FAB Marcos D'Amato Jr., Idt. 

105127; Tesoureiro Maj. Ref. Boleslau Balkowski, Idt. 05025174 

02; 29 Vice-Presidente Cap. Ref. Trajano de Lara, Idt. 5Gl27/7; 

membro do e. D. Cap. Ref. Vazulmiro Lima de Pontoura, Idt. 032 

317030/8; 29 Secretário Ten. Ref. Orlando Ferreira, Idt. 5G249 

46; Relações Públicas Pensionista Túlia Maria Nolli, Idt. 0595 

00122-3; e Dep. Jurídico (Advogado) Ten. Ref. Pedro Roberto N~ 

to,Identictade 0515304906, em seus próprios nomes, no dos a~so 

ciados da l\SMIR/PR, e de todos os demais cidadãos brasileiros 

que, voluntaria e explicitamente, aderiram a este pedido, vêm 

a presença de V. Exa. para requerer que o Congresso Nacional 

tome as medidas necessárias para ~star - na forma do inciso 

V, do Art. 49 da Constituição Pederal - os citados atos norma- --= - 
tivas daquelas duas autoridades do•Pbder Executivo, que exorb! 

taram do seu poder regulamentar, invadindo a competência priv~ 

J\SMIR/PR. 
End.: Rua Agostinho de Lc5o ~unior, nQ 37 - Alto dn ~J6ri~ 
CEP: 80.030 - Curitiba - Paran5 - Fone: 26~-8228 
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(c o n t i nua ç ao do IH·:(?UEHIMElffO da ,\SMlR/PH., ao Pr c s í ric n L~ do Cnr1•:irc~so 

Nacional). fl. 02 

tiva do CongrcssQ__~ncíooal e do Conselho de Defesa Nacional. 

Apresentamos a V. Exa. e aos membros do Congresso Nacional as 

seguintes razões: 

1. INTRODUÇÃO: 

1.1. Antecedentes: 

\ . . ' . '· 
\ ' 1 

' '' conhecido , i. 

de.todos os brasileiros dignos deste nome, as várias e repe- · ~( 

tidas tentativas, todas elas originadas em países do chamado. ~ ' 
' 19 Mundo, de se arrebatar, arrancar, despojar ou usurpar a.·· ·. 
·) •.•.... ' 

Já fazem parte do acervo histórico do nosso País, 

soberania plena de nossa Nação sobre a Amazônia Brasileira. 

Por mais que se tenha tentado negar essas tentativas, ridic~ 

larizadas insistentemente como teoria conspiratória ou diss~ 

mulando-as com "nobres intenç6es" sempre mal interpretadas 

pelos militares - radicais incorrigíveis - essa verdade tem 

tant~ força, e atinge o nosso patriotismo com tanto impacto, 

que ninguém mais tem a ousadia de negá-la com seriedade. 

Não ~recisamos descrever essas tentativas,o que seria ocioso, 

pois outros já as denunciaram com muito mais competência do 

que nós seriamos capazes de fazê-lo. 

1.2. As ameaças atuais: \ ~ 

Em dias atuais, novas tentativas, ei§tas mui to mais sutis, uti :,,-.:'.\, 

lizando-se de meios e técnicas muito mais sofisticados, vêf -; s:f 
aplicando seus esforços em ext~nuar, gradual e progressiva~~·· 

mente, a nossa soberania sobre a área amazônica, utilizando- -·~ . ,, . 
se àe teses sem nenhum valor científico, mas dotadas de in-~~'3 '-.). 

r: 

discutível apelo altruístico e forte motiva\ão 

tais como: 

Amazônia "pulmão do mundo"; 

- Amazônia "patrimônio da humanidade"; 

- Amazônia, principal fonte mundial de humidade, indispensá- 

vel i defesa contra o "efeito estufa"; 

Amazônia, indispens5vel ã preservaç~o da "diversidade bio- 

emocional, 

r- 
lógica" do planeta"; 

- a "defesa dos direitos territoriais dos indígenas"; 

- a preservaçio dos "costumes e da cultura dos Povos da Flo- 

resta"; et alia ..... 

- entre as quais, com esoecial destaque, a defesa dos direi- 

tos da "Naçio" Yanomami; 

Todas essas teses e slogans têm sido, repetidos e orguestra 

dos "ad nauscam" pela mídia internicional, secundada servil 

mente pelos nosso~ principais órgãos de comunicação de mas- 

r: 

sa. 

ASMIR/PR. 
End.: Rua Agostinho de Le5o Junior, n9 37 - Alto da Clúrla 

CEP: 80.QJO - Curitiba - rarnná - Fone: 264-8228 
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l. 3. /\.s cirCU!lstâncias atuais: 

a. No passado, diante até mesmo das mais dissimuladas tentati 
vas, os nossos Presidentes da República, pessoas experimen 

tadas, bem preparadas para a função, impermeáveis às pres 

sões alienígenas, e insensíveis ~s influências dos Órgãos 

de comunicação social, apoiados por fortes lideranças civis 

\ l '- 
1 

,,' . 
\ 

' 

: 1 
e alertados por chefes militares de grande tirocínio, sem- 

pre repeliram com altivez e coragem todas essas tentativas, 

sem qualquer temor às represálias que, afinal, nunca se con 

cretizaram. 

b. Hoje, as circunstincias são perigosamente outras: 

1) "O término da bipolaridade político-militar liberou os EUA 

de suas preocupações em relação à URSS, permitindo-lhes a 

tuar - com inusitada desenvoltura - corno braço armado dos 

interesses mundiais, na defesa da Democracia, dos direitos 

hq~anos, e das minorias raciais ou grupos étnicos ameaça 

dos", etc., etc., etc. 

~os acontecimentos militares recentes comprovam que os 

EUA -podem ampliar, impunemente, resoluções da ONU invo 

cando interesses mundiais, e outros valores,segundo sua 

própria interpretação e arbítrio"; 

- "o novo mapa do Poder Mundial ,·'º-com o 

do Grupo dos Sete '(G-7), identifica 

nítido predomíni~~\', 
indiscutivelmente a '-.....:..J 

Amazônia como um dos pontos ond,t? os interesses 

nos" e europeus podem vir a estar ameaçados, e 

america- ·-.:. . "-: - 
inaugura "- - .. ~" 

um indisfarçado neo-colonialismo. 

2) Por outro lado, "com a utopia preservacionista e a histe- ~ 

ria ecológica, a questão ganhou novo ângulo: o Brasil não,....,~ 

teria capacidade para gerenciar esse patrimônio da humani- \.:_~· 

dade" e poderá degradá-lo ou destruí-lo. 

Diante dessas circunstâncias extremamente desfavoráveis,de 

nada valerá o princípio da autodeterminação dos povos,pois 

a ameaça de se "internacionalizar a Amazônia, ou se limi 

tar a soberania do Brasil sobre a área, ou se exercer so 

bre ela uma administração compartilhada, são apenas as va 

riantes de uma-mesma estratãgia" - hoje perigosamente pos 

sível - para se concretizar a extinção da soberania plena 

de Brasil sobre a sua Amazônia. 

As inúmeras concessões de imensos territórios as várias 

"naç5es'' indígenas, com especial ~nfase quanto i despropo~ 

cional área dos Yanomamis, conc~didas mediante pressões i~ 

ternacionais insuportáveis sobre o Governo Brasileiro,con~ 

I\SH.IR/PR. 
End.: Ruu /\gostinho de Le5o Junior, nQ 37 - l\lto <la Clória 

CP.P: BO.OJO - Curitiba - Paraná - Fone: 2C.4-B228 
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tituem upenas um capítulo dessa nova tentativa, já em acelera·\ 

r: 

do curso de implementac;o. ,.....__-- . r· Dasafortunadamente, o Senhor Presidente da República, permeá- 

l 
vcl ãs press6es internacionais e scnijÍvel às teses nrquestra 

' das pela mídia nacional e internacional, vem .:1d111ltindo sem 

1/ qualquer atitude mais enérgica, inúmeras interfer~ncias de a~ 

l toridades estrangeiras sobre assuntos de nossa exclusiva com- 

~tência. -~ 

\";;: .. 

Essa autoridade tem feito concessoes repetidas a todas as te 

ses alienígenas, até às mais discutíveis, a despeito dos in 

sistentes alertas de líderes civis e do parecer das autorida 

des militares que a têm assessorado em algumas dessas ques 

t6es, em especial quanto à demarcaçio do "territ6rio Yanoma 

mi", totalmente situado dentro da faixa de fronteira indispe~ 

~sável i.defesa nacional, ocupando ãrea contigua a outro terr! 

tório indígena análogo do lado da Venezuela, configurando es- ~.~~~~~-,..__,.~- 
sa contigtiidade inegável ameaça à ~n~~9r~d~de --~º territorio 

nacional, mormente se considerada a imensa área concedida. 

~ .. 
. 
\ 

r, 

r Este petitório é feito com base nos direitos assegurados 
Constituição rederal ,como explicito no Art , 59 

XXXIV, verbis: 

, incisos 

(' 

2. JUSTIFICA'fIVAS: 

2.1. Apresentamos a V. Exa. as seguintes justificativas: 

a. Formais: 

Art. 59 ......•..... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . .• ,, 

XXI - as entid<1des associativas, quando expressamerue 
autorizadas, tém leg)timidadc para representar seus filiados judi- 
dai ou exuajudícialmcnlc; 

XXX!V - são a lodos assegurados. independentemente 
do pagar.,ento de taxas: 

a) o direito de peução aos Poderes Públicos em delesa 
de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder; 

Além disso, o Estatuto da ASKIR/PR., em seu Art. 29 inciso III, 

diz explicitamente que ela i organizada para "representar seus 

associados", etc., donde todos os que a ela se filiarem, auto~ 

gam à Diretoria legalmente eleita o direito de representá-los 

judicial ou extrajudicialmente, o que torna legítima esta pet! 

ção, feita de pronto em caráter individual por todos os signa 

tários, mas também como representant~s-dos sócios da citada As 

sociação. 

b. Jurídicas: 

1) A nosso juízo, o Decreto n9 22/91 do Senhor Presidente da Re- -- - 

I\SMin/Pn. 
End.: nua Agostinho de Lefio Junior, n9 37 - Alto da ~l6rla 
c1-:r: 80.IJJO - curit!La - Pnrnnfi - Fone: 2(,il-0228 
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l 
'· ' \ 

~ não poderia ter estabel:cido normas e_ regulado procedi- ' ' 

mentas genéricos para o reconhecimento da posse I a delimit·~-çã~--~- ------- - - ------· . ------.. . -·-·. - 
a demarcação de terras públicas "tradicionalmfil!te _ ocupadas _pelos ,' 

----- ----- •• ------· •••• - - ---- - •••• '1 
índios", sem excepcionar ou distinguir as terras situadas na fai ,, ------~-· 
xa de fronteira, e/ou aquelas cuja ~rea fosse superior a 2.500 

~, para as quais deveria ter previsto procedimentos especít'~- - cos ;--p~t~-~ue' em relação a estas I existem disposi tivosc'onsti~- 7 
-------------- .. -- ··- - - . -- ------ 

tucionais que atribuem ao Con<:1rr:!SS'J ~l~-;:i-c-r1al e ao Conselho de De --- -'--- - - - 
fesa !~acional compet~~ati va sobre a matéria. 

a') Quanto à~ terras públicas situadas na fai~-;·a~- frÓ~teira, 

força do inciso II e do§ 29, do Art. 20 da Constituição Fede- 
---- 

por 

ral, verbis: 

'Art, 20. São bens da Ur11/,c 

.. li - as terras dcvolutas indispcnsaveis a delesa rla~ [ron 
teuas, cas lortihceçoes e construçóes rniht.ares das v1,rs led..ra,s • " 
de cornurucaçáo e" preservação ernbrental, defiruríe-, l'll1 1,•,. \ ~ 

~ 2' A faixa de ale cerno C' cinquenta ciuilómellos <Ir l~•,1u, 
ra. ao lonao aas iromtcoras rerrcsues. aesu:uraoa corno la1>a OE 
fronteira. e cousideraoa fundarncntal parã delesa do lt·rr,10110 
nacronal, e sua ocupacao e ut,hz.,~i,o sereo icoulao •• ~ t:11\ lt:1 

t de se notar que estes dispositivos, combinados com o 

III, § 19, do Art. 91 da Constituiç.80 Federal, tornam o 

' .. ~ 
inciso 

Poder 

Executivo mero cumpridor de tudo o que o Congresso Nacional ti-·f .•.•. _ 
ver ''regulado em lei", e fiel aplicador dos cnrrnruos e dasj 

CONDIÇÕES de utilização que o Conselho _de Defesa Nacional prop~-'.- 
- - ) ser em relaçao a elas: '-....)_ -, 

Art. 91. O Conselhc ~e Defesa Nacional e orgão de consult.:, 
do Presidente da Repúbhca •••• , , •• : •· •• ~ •••• 

§ l" Compele ao Conselho de Delesa Nacional: 

111 - propor os cruérlos e condições de ulllização de áreas < 
indisperisaveis â segurança do território nacional e opinar sobre 
seu eletivo uso. especralmente ria faixa de fronteira e rias relacio 
nades com a preserveç io e a· exploração dos recursos naturais 
de qualquer lipo: 

que os constituintes quiseram submeter à mais al 

leis - o Congresso Nacional - qualquer decisão 

uso dessa importantíssima faixa do territó 

rio nacional, sendo de absoluta ineficácia jurídica pretender 

regular essa matéria por Portaria Ministerial, mesmo invocando 

em seu socorro vários artigos da Constituição Federal, e o De 

creto do Presidente da República como o faz a citada Portaria.· 

Em reforço de nossa tese acode o Art. 91, § 19, inciso III,qua~ 

do atribui ao Conselho de Defesa Nacional a competência para 

"propor os crit~rios e condiç6es de utilização de ãreas indis- 

J\SMIR/PR. 
End.: nua Agostinho de Lc5o Junior, n9 37 - Alto tla Glória 

CEP: 80.0JO - Curitiba - raran5 - Fone: 2i~-822B 
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(conl ínuo çfio do IU·:QUERlMEtffO da J\Sr-t!H/PR. , ao Pr e s Ld e n t e do Congresso 
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pensáveis à segurança do território nacional" ..... 

Propor a quem? Obviamente ao único poder competente para regular 

esse assunto, por força do preceito explícito no§ 29, do Art.20 

da Constituição Federal, in fine ... , ou $eja, ao Congresso Nacio 

nal. 

\ 

1 
/ 

Este di~positivo da nova Constituição, como tantos outros, nao 

foi ainda regulamentado por lei nova. 

Estamos, portanto, diante de duas alternativas: ou continua em 

vigor a chamada "legislação da faixa de fronteira'', recepcionada 

pela nova Constituição, ou temos uma "vacacio legis". 

Em qualquer das duas alternativas, o Congresso Nacional e o Con 

selho de Defesa Nacion~l (este, como sucessor do Conselho de se 

gurança Nacional, ou por força do inciso III, § 19, Art.91 da 

Constituição Federal), têm atribuições privativas que o Decreto 

·:, s 
'1 ', ' , 

' ' 1 

, n9 ,22/91 e ,a Portaria Ministeriafn9 580/91 ignoraram e invadi- 

~--- 

Ao contrário, ignorando a competência do Congresso Nacional 

Conselho de Defesa Nacional, o Decreto n9 22/91 estabeleceu 

Admitindo, por conseguinte, que se considere que essa legislação 

especial foi ah-rogada pela Constituição Federal, nesta hipótese, 

deveria t~r sido consultado o Conselho de Defesa Nacional, órgão 
. d.·. '" e coo 1.-, {' l 

'\ 
<:. 

e do :-~ 

que:~· 

,, 
'· . " -, 

l t ·' 
~,.'t~ 

que detém agora a competência para "propôr os critérios 

ções de uti1ização de áreasº na faixa de ,".f·ronteira. 

[: 

Arl. 2~ A dom:1.rc.AÇÍIO dai lerrÁ1 lt:1ciic1ono.lmanLe ocunf\d+\• relo• Jnd101111 
A precrdidA ilo idcnLif1cnçD0 J)Qr Grupo T6cruco. que procc..c.icrA ªº" e1Ludf.l11t e 
unLamonL01, a frn1 ee at.c11dcr •o dLP.pot1LO 110 1 1~ do a.rL1t:o 2Jl J=t Cou1L.iLuíçl\o. 

t, g: /~pro,:~nc.lo o f!tuce~,o. (" f-,1.UnUt"O d.a. Ju5t1ça. ücchru~. n1eJ1a.nLC" por• 
u,, 01 Unulc1 ó.a Lcrr..a indfÇ.t:n.;i, dtti;,rnun:i.ndu a. ~u11 den1orcaçào. 

,,:.'-.~ 
"'. \11 ,, 

Se essas terras piiblicas cuja "posse permanente" e o usufruto f2 

ram concedidos pela Portaria Ministerial n9 580/91 est:vessern 

fora da "faixa de fronteira", nossa objeção seria questic ável. 

-~ dentro dos limites dessa faixa, é indisc;tí~~l- -~,-·-,tanto -------- -- - ·-- ------··· .. ·-· . -- 
atribuições do Congresso Nacional quanto do Conselho de Defesa 
. - -----· - 
Nacional, foram invadidas pelos dois atos normativos aqui impug- 

nados. 

~ o item n9 02 do Despacho n9 358/91, do Ministério da Jus 

tiça ressalva que "oportunamente, quando se fizer necessário de 

liberar sobre o uso das terras em processo de demarcação, aquele 

colegiado deverá ser ouvido ... etc.". Ora, a "posse" e o usufruto 

dessas terras já ficaram definidos pela ~ortaria n9 580/91,a bem 

da verdade invadindo as citadas atribuições do Conselho de Defe 

sa Nacional, que deveria ter sido consultado" a priori" sobre a 

rnatiria, e não "a posteriori" corno acena o Ministro da Justiça. 

I\SHin/rn. 
End.: nun Agostinho de Le5o Junior, n9 37 - Alto da Gl~rla 
CEP: 80.0)0 - Curitiba - Paraná - Fone: 2(,~-8228 
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b) Quanto às terras com área ! . .upcri.or a 2.500 lia .o inciso XVII 

Art. 49 da Constituição Federal impediria que o-Poder Executivo 

delimitasse, e "de iure" concedesse a "posse permanente11 sem 

a audiência prévia do Congresso Nacional - sobre os 9. 4 30. 000 Ila. 

de terras públicas da União na faixa de fronteira, 

quer q~e fosse, até mesmo para indígenas: 

pa r a . quem 

Af1· 49. É da competência exclusi-a cio Congresso Nacional: 

XVII - aprovar, previamente. a alienação ou concessão 
de terras públicas com área superior a dois mil e quinhentos 
hectares. 

,..-- 

e princípio pacífico que onde a Lei não excepciona ou não dis 

tingue, não é lícito aplicá-la com exceções que ela não contém. 

Qual o título invocado para que o Governo reconhecesse o direito 

i "posse perrnanente11 - explícita na Portaria Ministerial n9 580/ 
"f •• 

91 - e o usufruto dessa imensa área de faixa de fronteira para 

9s Yanomami? Respondemos: a posse desde ''tempos imemoriais", se 

~undo o Parecer n9 02/91 adiante estudado. 

Por conseguinte, essa Portaria Ministerial que estamos impugna~ 

do 
J J 

' ,, 

\ \~ 

'\. ·,·.:. 
' ' 

do, quando reconheceu explicitamente a ''posse permanente" de ter 

ras públicas na faixa de fronteira par~~alguém - indígena ou ~ , 

r- não - as extraiu das "terras públicas da União" e concedeu o seu 

,.-- 

usufruto aos indígenas, sem considerar que cabe ao Congresso Na~ 

cional "aprovar, previamente, .... a concessão de terras públicas 

co::a área superior a dois mi1 e quinhentos hectares". 

Embora este dispositivo (anteriormente atribuição do Senado), t~ 

nha sido aplicado até hoje com exceç6es que, a rigor, sua reda 

çao não admitiria (terras públicas para indrgenas, por exemplo), 

o certo é que, na faixa de fronteira, e com a desproporcional á 
rea concedida, esta tese deve ser agora arguida, posto que não é 
possível excepcionar ou distinguir onde a lei não ·o faz. 

2) Isso sem considerar que a Portaria Ministerial n9 580/91 provoca 

um autêntico desmembramento "de fato" de uma extensa área do Esta:-: 

do de Roraima e Amazonas o que se nos afigura invasão de outra a 

tribuição do Congresso Nacional, verbis: __...-i 
Art.. 46. Cabe ao Congresso Nacionat. com a sanção do Presi 
dente da Republica, não exipida esta para o especificaco nos 
arts. 49. 51 e 52. dispor sobre todas as matérias de competência 
da União, especialmente sobic· 

r. 

,.,-.... 

r-- 

VI - incorporação, subdivisão ou desmembramento d~ 
âreas de Terruónos ou Estados, ouvidas as respectivas N;scrr.. 
éles Legislativjls; · 

A realidade é que,da Portaria Ministerial aqui impugnada, resulta 

"' '" .J. \ ·. 
'· 

.-,...-. 



r: 
(continuaç5o do lU-:QUrme~EH'rO da AS!HR/PR. ao Presidente do Congresso 

Nacional). f 1. 08 

r: 
e. Do mérito: 

Quando o pecreto n9 22/91. p.J;1lo Art. 2'?.J __ § 9 __ '?_, __ de_leg~ competência 

ao Ministro da Justiça para "aprovar o processo" e "declarar, me 

âiante portaria, __ ç,_s __ l_:i,_mi tes da terra -i~ãigê·n~-.--~~ realid~de e~t_i 
- - -- ···-------------------------- -------------·-- 

d-e legando~---~-~-- __ fjl._to ~--· ao ... Grupo-Técni.c.a __ ~-d~f°iniçã~ dos CH.I'I'l::RIOS de 

"ocupação e utilização" da ãrea, e ao Ministro a aprovação desses 
..•. - .. __ ·- ------- ·--- 

C R I'r t: R !OS, _il:eE"ofundando o conflito com a Consti t~l-S.~º--· ~~-ª-eral e le ----- ----·---·---·-·---·--·---~------------- .. -- 

r. 

gislação citada o que macula o processo de delimitação com grassei ------------------------ .. --_ .. - --- . -· . ~ 
r a i __ )._ega-H-El~ ·- 

r-, 

Assim, todas as decis6es tomadas em relação ãs "terras Yanomami", 

passaram a depender da precisão, ou não, de um parecer técnico, o 

Parecer n9 02 de 10 de julho de 1991, da antropóloga ISA MARIA PA 

CHECO ROGEDO (D.O.U. de 25 de julho de 1991). 

Ora, esse parecer está recheado de erros grosseiros, decisões arbi 

trárias e imprecis6es primárias, como vamos provar: 

~) A~primeiri conceituação arbitrária decorre da decisão (já anti 

ga) de se considerarem "Grupo Yanomami'' (segundo muitos "Na~ã~ 

Yanomami") os 4 (quatro) grupos de indígenas que existem na 

'rea limltrofe com.a Venezuela, a saber, 
{Existe ainda o grupo mi - YANOMAMI, SANOMAN, YANOMANO e YANAM. 

noritário MAYONGONG ou YEKUANA, que f9-{ excluído dos Yanomami,. 

o que agrava a arbitrariedade científica). 

Esses quatro grupos nada têm em comum: 

- falam 4 (quatro) idiomas diferentes, (e alguns dialetos); 

- têm costumes diferentes pois alguns subgrupos são predominan- 

temente caçadores e pescadores, embora todos pratiquem uma a 

gricultura rudimentar; 

- as culturas são bastante diferenciadas, dependendo da constãn 

r) eia dos contatos com comerciantes e caça~ores brancos e, mais 

\ recentemente, com garimpeiros; existem grupos tão primitivos 

~ que matam seus primogênitos quando são mulheres, ·pois é de 

sua escala de valores que o primeiro filho deve ser homem;al~ 

ás, alguns dos subgrupos desses índios jã deveriam estar in- 

r: 

cluídos na classificação do inciso II, do Art. 49, da Lei nQ 

6.001/73, considerados como "em vias de integraçio", tantos 

têm sido os seus contatos com os brancos (os da região de MA 

TURACÃ, por exemplo); 

os tipos físicos são, também, diferentes em função dos arnbie~ 

tes que habitam (cursos superiores dos rios, ou planícies); 

os quatro grupos não têm entre si qua~quer interação social. 

Ao contrário, quando ocorre contato entre dois grupos difere~ 

r: 

,, 
' 

\ 

~ ."' 

á- 
\ 

\. 

,, 
' 
\ 

' 

tes, normalmente acontecem ações agressivas, com lutas e com-. , 

:~) ·~- ,,, 
~ 3 

End,: nua hgostinho de Leõo Junior, n9 37 - !llto da Clória ~ 
!ISHin/Pn. 

CE'P, '' - Curitiba - rarann - Fone: 2f>4-622B 
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(continuação do llliQUEP.UU::tt'l'O da hSMIR/PR., ao Presidente do Congresso 
Nacional}. fl.09 

bates entre eles, incluindo até o sequestro de mulheres. 

Por conseguinte, a decisão (que não deve ser imputada à Relato 

ra) de agrupar as quatro tribos em um Único "Povo", "Nação" ou 

"Grupo" é uma arbitrariedade "científica", NECESSÃRIA para just! 

ficar a concessão de uma área tão ext~nsa ao suposto ''Povo" 

"Grupo" Yanomami. 

Não nos convence apelar para o~rnétodo glotocronol6gico" para te~ 

tar justificar o agrupamento de tribos tão diferentes em um úni- 

ou. 

' co "Povo". -, 
,~ ! 
'i.' 

b) Não existem no território brasileiro mais de 3.500/4.500 índios 

1 

de todas as quatro tribos. 

Em 1989, em 100 (cem) pousos da FAB, em todas as malocas do Sis 

~ tema Parima, e entre Paapiú e Ericós, foram contados TODOS os ín 
\ dios existentes naquela área. 

Assim, foram contados 2.850 índios na área do Parima e pouco ma- 

I' ,J 

\. \: 
. ',1 

is de 1.000 na área do Parque Nacional do Pico da Neblina, o que 

·--..____ daria um total máximo de i1 - O DO índios. t 
\ V 

c) Xtribuir a ocupação "desde tempos imemoriais", da enorme área ·-.:( 

con t Lnua agora concedida aos Yanomami, também é imprecisão grave, \ \ 
·, ' . . ' 

ou mera arbitrariedade pseudo "científica", pois bastará compu).-~'-...l- 
1,. 

spr os mosaicos semi-controlados de raqar que o PROJETO RADAMBRA ~ ~.,... .•. - \ 

~IL fez desta área na década de 1970, para se comprovar que, na?:.:_()' 

quela época, não havia uma única maloca no curso médio do rio De'~~ 
mini, nem no curso inferior e médio dos rios Marauiá e Caauburi ~·)~. 

e no curso inferior do Catrimani. 

Ao longo destes 20 anos, os índios desceram dos cursos superio 

res desses rios, atraídos pelas povoações brancas, tais como CA 

RACARAl, SERRINHA, JAQUEIRA, JANDIA e SANTA, IZABEL DO RIO NEGRO, 

etc. 

Isso também pode ser comprovado por relatório elaborado em 1972 

pelo Comando Militar da Amazônia (CMA), por ocasião de um reco 

nhecimento feito em conjunto com a agência do SNI de Manaus, ao 

longo de alguns desses rios, quando nenhum índio, de qualquer 

tribo, foi avistado ou contactado nos cursos médio e 

dos rios citados. 

Tais reconhecimentos foram realizados para comprovar insistentes 

inferior 

notícias sobre a presença de pesquisadores estrangeiros clandes 

tinos na área, dos quais aliás foram encontrados vestígios e in 

dícios vários. 

t provável que o(s) Relatório(s) possa'ln ser agora recuperados p~ 

ra servir de fontes de informações e os militares envolvidos con 

sultádos. 

ASHIR/PR, 
End.: Rua l\9ostinho de Le5o Junior, n9 37 - l\lto d.::i. Cl6riil 

CEP: B0.0)0 - Curitiba - raranã - Fone: 2G4-0228 



(con t i nuuç..o do l{l·:QUlmlMEi,'1'0 d a l\SMTH/PR., ao Pl·cs1.u1.mL0 tio Co n q r c s s o 

l~ucional). fl. 10 

r: 

A "ocupação imemorial'' i, pelo menos, um equívoco grave, ou pre • - \, ~ 
sunçio ''científica" infundada, mas i NECESSÁRIA para que se pos- 1 w 

sa conceder área tão extensa a essas tribos. 

d) A Relatora afirma que "quase a metade'' do territ6rio ora concedi 

do i "inadequada ã agricultura". 
No volume n9 08, página 407 e seguintes, do PROJETO RADAMBRASIL, 

r: 

que an~lisa o "uso potencial da terra" se afirma que, excetua- 

das as áreas "não significantes" ou de preservação "por imposi-,, 

ção legal", uma parte expressiva (1/4?) é con s í.d e r a.ta de avalia- \ . ....._'-1· ,, 
\. ..• ·.! ,, ' 

r: 

çao "Baixa" para "lavoura e criação de gado", mas não considera 

a metade da área como "inadequada", tal como quer a Relatora. 

Ressalte-se que as páginas 278 em diante, do volume 8 citado,fa 

zem análise bastante técnica que discorda, em parte, da aprecia 

çao da Relatora. 

Mas essa avaliação de solo "inadequado", i NECESSARIA para just! 

ficar a concessão de área tão extensa aos índios ocupantes. 

o que a Relatora deixou de citar foi a existência de enormes ri- 
1~ 

l 

r: e) A Relatora diz que "estudos especializados" indicam que 

quezas minerais, localizadas exatamente na área concedida, cons~ 

tatadas desde o PROJETO RADAMBRASIL, bastando compulsar as pági- "-..,." . .-·' 
','. ' 

nas 101 até 114 do volume n9 8 já citado para comprovar, que \já'\,' ·..:,~ '- ,:,...~., 
àquela época, existia a convicção sobre a presença de minerais~:~ 

raros (cádmio, nióbio, urânio, tantali t~, ouro, etc. ) no sub-so- - :2t - •...•...•... ~--~, 
·,':,')~l 

a área ~~ .-)..,~ 
os "r e ~.~\\~ - '1~. 

6 4 O ', ·, 

o daquele território. 

r: 

,· mínima requerida para prover uma aldeia Yanomarni com todos 

cursos necessários à sua reprodução física e cultural é de 

Km. quadrados" (porque não 650, ou 660, ou 645?). 

Uma vez que, segundo a Relatora, existem "não menos de 150 alde- 
,, 2 

ias" ... logo, o território a .conceder será de 94.000 KM! 1 

Tudo bem "pesado, medido e contado" para se atingir os já intri 

grantes 9.419.000Ha., ora concedidos. 

Observe-se que, mesmo considerando a existência de 10.000 índio~ 

como quer a Relatora, cab e r í a a cada um deles individualmente., a 

desproporcional área de 940 hectares .•. Absurdo indefensável, ob 

viamente. 

As áreas dos índios Yanomami, já tinham demarcação administrati 

va homologada pelo Presidente Sarney, em 16 de fevereiro de 1989, 

pelos Decretos n9 17.512, 17.513, 17.514, 17.515, 17.516, 17.517, 

17.518, 17.519, 17.520, 17.521, 17.522, 17.523, 17.524, 17.525, 

17.526, 17.526, 17.527, 17.528, 17.529~e.17.530/89. 

odos esses citados Decretos do Presidente Sarney, foram revoga 

abs em 19 de abril de 1991, por um único Decreto sem número, des 

sa mesma data (D.O.U. de 22 de abril de 1991). 

r: 

I\SHIR/l'R. 
End.: Rua Agostinho de Leáo Junior, n9 37 - Alto da Glória ' 

CEI': 80.0)0 - Curitiba - rarann - Fone: 26~-8228 
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(continu~ç~o do lt~QUBRIMENTO da ASMIR/PR., ao Presidente do Congresso 

Nacional). fl. 11 

r: 

O "Memorial Descritivo da Delimitação" que acompanha a Portaria 

Ministerial n9 580/91, aqui estudada, tem data de 27 de julho de 

1991. 

Como a data do Parecer n9 02/91 ide 10 de julho de 1991, e a sua'·.\ . ' .. 
aprovaçio pela Comissão Especial ide 16 de julho de 1991, logo a 
''delimitação" de tão extensa firea se realizou em apenas 6 (seis) 

dias, ·o que nos revela que não foi feita nenhuma verificaçio no 

. \ 

(' 

terreno. 

A precisão extremamente grosseira das-coordenadas geográficas (a 

proximadas) dos pontos que balizam o perímetro da área concedida, 

vem comprovar o açodamento e a falta de objetividade com que esse 

assunto foi tratado recentemente, citando: 

\ . '\ ...__, 

.. 
Denr.rlç~o du Perlmctro 

L~STE 1 ~Rrtlndo do ~nrco "-2, rt~ coordnnod~a geogr~íicri~ aproxlmodas 
04'09'i2•u e 62"03'JO"Wgr,, loc~llxodo no llmlte internacional 
nro•il/~~nQzu~ln nna pro~imldade, d~ cabrcelra do ~lo lco~aro (rto lodo 
Vcnl!~UPl,111no): d11i. ~cgu'! por 11ffl11, linha t't"tl.l 11t.é o Ponto 01 de 
coo r ô e ne dn e geogrii f í c a e oprox lm<>dae 04 •oo• JO"N " 62"0J' 05"W!!t., 
loc~llz~Jo nft cnb~eeirtt de um ig~rapé Pcm ôenominnção: do{, SQgue por 
e~te no sentido j11snnt~ et~ o Pont~ 02 d~ coorde"~doe geogr~ficaa 
f\pro,clmnd&t!ll o,1•02105"N e 62•02•07"\'i"gr.r locolizeclo nn conf'lu~ncla com 
ou~ro ignrns>~ eem ~enominaç~o: dn{r se~ue por c9te no s~ntido juoante 
atv o rontç, O'J ,,.de coo1·denculnt1 9ec;;,Qraflcae .nproximnt'\119 04•00• 10·1N e 
62"05'45"Wgr., loeolizodo nn eonfluencin com o Rio ~mnjnri: di{, segue 
pe r eote no nenticlo junnr,te nt~ o !'011to 04 de r.oorclPnadoe 9eogrBficoe 
aproxi~~deo OJ•S7'30"N r 62•0]122''Wqr., locnllz~do nn coníluincia com um 
igArnpi ,em dcnominoç5o: dnl, eegue por llnhn rctn nt~ o Ponto OS de 
coordenadne geo9r~ficaa · eproxlm~das OJ05&'55"N _ e 62°04'55"Hgr., 
loc:nliu,do nn confluêncin do Ilia Tralcln com um igarJipê i,em ,lenomlnação: 
dnÍ, eegue por ftetr. no oent10o montnnte nt6 o Ponto 06 de coardenndo! 
q~ogr~flcaa nproximndas 03"57'00"N·e 62"07'38"Wgr., localizndo ·P.m sua 
cnboc~lrn: do{, BQgue por uma llnhn retn nté o Ponto 07 de coordenadna 
9eogr,rJcae 1'proxlmndo5 OJ05S'40"N P ~2"0A'J7"Wgr., 1ocnli~ndo na 
c~boceitn ô~ um ig~r~p~ ~Pm dnnomlnnç~o: do{, epgue por eeto no ~éntido 
ju~11nte ~té " confl11êncin com outro lqnl'ar,é ~Om dP.nominnç;o; 

\ 
r: 

f\ r,. 

~
~ 
'. 1 

r 

r: 

r: 
Como seguir cursos de "igarapés sem denominação 11? '"- ,\' 
Qualquer geógrafo ou topógrafo, mesmo inexperiente. sabe que levan- ·: ,' 

tar coordenadas geográficas precisas é oper~ção bastante fácil e 

muito rápida. O que será difícil será demarcar, no terreno, "coor-, -<s 
r: 

denadas geográficas uproximadas" e "igarapés sem denominação". 

O fato é que o processo foi invertido: fez-se ;:int~s o"Memorial De~ - . ~ 
critivo da Delimitaçao" com pontos de cartas de.escala muito gran- ~ 

de o que explica a imprecisão das coordenadas apr.oxi.madas. SÓ de-'.~ 

-----...ois dessa delimitação, é que se fará a demarcação precisa no ter- 

r: 

rena. 

O inverso é que seria mais prudente a se fazer, e o mais responsá 

vel também, já que estamos lidando com terras que podem conter pe 

quenos agrupamentos humanos, que sô podem ser expulsos da área se 

a dem~rcacão for absolutamente precisa. O levantamento preciso de 

todas as aldeias deveria ter sido a PFirneira e principal medida, 

já que são elas - segundo o Parecer n9 02/91 - que definem a área 

"tradicionalmente ocupada", da terminologia do Art. 231 da Consti- 

tuição Federal. 

ASHIR/PR. 
End.: nua Agostinho de Lc5o Junior, n9 37 - Alto da Cl6ri~ 

CEP: 80.0)0 - Curitiba - Parnná - Pane: 26~-0228 
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2.2. Outros dados: 

Exmo. Senhor se nado r Ml\URO BENEVIDES, Presidente do Congresso Nacio \": 

nal. 
Reconhecemos que algumas das impugnações .aqui apresentadas constit~ 

em teses novas, que não serão pacíficas, mas que resultam nece.ssari~\ 

mente da radical mudança de tratamento da questão indígena que a, 

Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, impôs por força do 

J 
'\ 

"caput" do Art. 231. Não vamos contestar a Constituição Federal, \\ 
\ 1 

pois para isso está programada uma Reforma Constitucional em 1993., 
Q fato i que, todas as constituições anteriores prescreviam em rela,:', - . \ 

ão aos indígenas brasileiros que a União deveria buscar a "incorpo .._:_, : - ~·. 
ação dos silvícolas à comunhão nacional" (letra "o", inciso XVIII, ' 
rt. 89, da Constituição Federal de 1969), inclusive até mesmo por 

força da adesão do Brasil à Convenção n9 107 da OIT (homologada pelo 

Decreto Legislativo n9 20/65), cuja redação era mais terminativa ai~,( 

'da, "ou seja·;·· "integração progressiva (da população indígena) na vida 

dos respec~ivos países". 

Agora, sob a igide do Art. 231 da Constituição Federal~"jã nio se 1 
buscará alfabetizar o Índi~ em po~tuguês, vesti-lo, cristianizá-lo e··.~ 

' . . ,~ 
desenvolver nele o sentimento de brasilidade, tal como vinha sendo 

feito desde a descoberta do arasiltt. \ 

"Esta nova postura consagrou, .na Constitu-rção~ te~os antrop~~"( <·, 
l , d· · t- , · • • _, t a- · · a 1 - · d , .• ogos, ia 1ge01 s as e m, ss1ooanos ueen enc1a 1 eo ag, cae esq~.-.;· . \ ~ 
da radical, e produzirá como consequências (desejáveis, segundo ele~)~ 

a segregação perene das populações indígenas ·aentro de suas vastíss1.~~,~~ 

mas reservas, e a manutenção do estágio atual de sua cultura. Enqui~:~ 

tar-se-ilo, desta forma, verdadeiras nações dentro da Na _ão, c~ 

ran o urna ameaça potencial â integridade territorial do Brasil, mor-~~· ------:---....:--':-::---------=-----=------::------------- .. --- ,\.. 
mente se algumas delas lograrem explorar com êxito as suas vas.tíssi- ·:1/ 
mas reservas, principalmente as que estão na faixa de fronteira". 

E, o que é pior, no caso Yanomami, essas tribos não podem sequer se 

rem consideradas com precisão como "brasileiras" pois, no territó 

rio venezuelano contígõo, existe também uma multidão de Yanomarni,ci~ 

cunstãncia que dá a esse "povo" nítida condiçio de apátrida em rela 

ção aos dois países. 

Nessas circunstâncias, conceder-se a esses indígenas de nacionalida 

de mais do que discutível, a posse e uso dessa imensa área situada 

na faixa de fronteira, é nada menos do que decisão imprudente, pois 

impõe ao nosso País o risco gravíssimo de ter - em futuro próximo 

a sua soberania contestada sobre grande área de seu território, ali 

ás pussuidor de enormes riquezas minerais. 

Reclamar para o "povo" Yanomami a autodeterminação e a soberania so- 

ASMIR/PR, 
End.: Rua Agostinho ~e Lc5o Junior, nQ 37 - Alto cln Clõrln 
CEP: 80.0JO - Curitiba - Paraná - Fone: 264-8228 
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bre esse território, será mera quest5o de tempo. 

B . O REQUERIMEN'l'O: 

B.l. A vista da extensa argumentação retro, e com base na legislação c1 
tada, requeremos que se submeta o pedido ora encaminhado,por inte~ 

médio de .v. Exa., ao Congresso Nacional, para que: 

- _:>ejam sustados, na forma do Art.! 49, ... inciso V,. da Constituição_ 

Federal, o § 99 do Art. 29 g_Q __ D.ecr..eto_n.9_22/.9.1, _do Senhor Pres~ .- 
dente da República e a Portaria Ministerial n9 580/91 do Senhor 

-----------·- 
Mí"nistro da Just:i,.ç_a; __ ------·-·. 

- seja submetida a matéria objeto deste requerimento ao C?nselho 

de Defesa Nacional para .. ~feito do Art_._~J1 § .. ~9 ,. Lnc í sc .III, da 

.mesma Carta Magng_._ 

B.2. Senhor Presidente: 

,os signatários deste requerimento são todos velhos soldados, com 

30, 40 e até 50 anos d~ vida militar dedicados ao nobre ofício de 

prover, sem desfalecimento, a segurança Nacional. 

Nenhum objetivo menos nobre nos move, mas sim a certeza de que os 

atos aqui impugnados representam gravíssimo atentado à integrida 

de territorial do Brasil. 

Recorremos ~o Congresso Nacional onde Vos~~s Exelências, verdade~ 

ros "Pais da Pátriaº, saberão tomar as medidas legais que a grav~ 

dade do assunto exige. 
Curitiba, 09 de março de 1992 

WALDEMAR OSWALDO BIANCO 

ce i .' Ref,.\Pres. Cons.Fiscal 
..., 1, 1" 1 '\ 

\. ,_.,._ . ·'. ::...- 

RODER'rO MONTEIRO DE OLIVEIRA' - .--···--.. / 
ce i , Ref. Pre.~.tde!)te .,o·. E. / · 

. .' --1 ~( / 
- ·t,i~<-/~ .. , ~-- /J. ··.:LL{.,4:.<.,.t-Z.: , , 

JOAQUIM.C.GUERREIRO MAIA 

Cel .. -R/1 membro do C. D. 
,. /,. ....• ..••.... _ 
\....:'.:.·;,; .. '/,..-; / . ,,. .. ,,./ '-.... ,,:;...-.).---, S 71,/;rt.é.C.-:!.·..(,,..,,._, • 

TRAJANÔ DE LAtt' / . I 
Cap.Ref. 29 ~·c -Presid~nte 

f ef,}rdJ tiPU:Jt~/ 
•Bü1,JSLAU BALKOWSKI/ 
Maj .Ref. - Tesoureiro-·· e'"" < ' . 

~:/ ,./ 
. ·~.t•",J J ..... ? .. :_! :......!.__~_ ··-. 

FREDERICO_SOJ\RES CASTANHO'·, 

Cel.R/l.membr~~1. o. ~~J {(_,Í,\.t,~f;((ú_,l ((0_ 
LUIZ ~,-DA:RRF;'l'O ÇESAR 

.Cel.Ref. 19 Vice-Presidente 
- . ' / 1 . , ' , ; ,;, À- ~ / . 

,1/I .~. •. ' v~V/:_) ;•!,'? :{) .,G.,{..t,(..,/,1, ,' !,1.<.1,,~1 

MARCOS D'AMA~O-JUNiqR1 
1 • 

Ten.Cel. RR. FAB:- Vice-Presidente r. :--· - ---/---- 7 {..'U;, (1 .;,.·h,.<' f .-·- &-,-, .li::,l.C,k.) 
VAZULMIRO LIMA DE FONTOURA 

Cap.Ref. membro do e.o. 
ORLAN~fE~REIRA 
'Ten.Ref. 29 secretário 

J\SHIR/PR. 
End.: Run Agostinho de Le5o Junior, n9 37 - Alto d~ Clór1a 

CEP: 00.0JO - Curitiba - rnrnn5 - Fone: 2~~-8228 
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------- ------------ ·-----·----- - ----------· 

tcon t í nuaç.Io do !{I::QUERL'1EN'l'O d a l\SMIR/PH., a o Prcsitlcntc do Co ruj r o uuo 
Na c i o n a L) • fl.U 

________ ,/ 
. ··--·· ----- 

----·-- - -···- .. - ~t~ ~ ;~/~~~ --- -- --·----·---- 
P E lJ HO JWlll~R'!'O NE'!'() 

Ten. Ref. - Advogado 

. . /• /}--/' í.7 /1 
\__ 1 1/ Oc, 1 ~ '/(J ~,,r(·. J,01!/. · 

'l'ÚLIA Ml\~Il\ 1ºLfI I 

Pensionista I Rel. Públicas 

A D E S Õ E S 

Nome : .'. ··• ;- 
.i,,, ..••...• 

Posto: _ . l,;,;:. - ...::: • 

Idt: . 

g,
i /J R -- - p. ULA CHÍ,\'ES f:.t1-i.:~·7 Nome: ,.,iin1co e. DREJ 1"cc?a ../ J,. t {} 'I' OA'C/ " - 

~ 1--<-f,_ Posto: crc 
02e ,n a11-1e 

//,.-· I 'l ,_,_ •. , 1, , l ' •. 1 ••• • • , .. <j, ';'1~ 

Nome: 
- 

• •' •. ,, - ·· 1 J ·•,·· _ . .: .~ .; L 

Posto: ._, 1 /, . .. _, 
"'I , • ,...- 

~' L .-·,) I _ _.,\'.._ 

Nome : . U li r/';'/J_~-~ ç}~'-1_/.->( 
Posto: Wa.ú.~ • I 

Idt: e {QM ~ ·p .. :y'4(}) • <j 

I\SHlR/PR. 
End,; Run hgostinho de Le5o Junior, n9 J7 - l\lto da Glória 
CEI': 80.0)0 - curitlba - Paraná - Fone: 26il-8228 
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Nacional) . 

(oon t í nu a çuo do HEQUERIMEN'l'O d a 11.Si·l l!(/P.H., a o Pr o s í de n t c do Con~1rt..::..:~.;0 

fl.15 

Nome : .;;(:;,,-:' /.V!./ ? C' /1' .:= 7 0 
P t /.,f (' /' ~ 11· 
os ')fl cc ,-/~ 

Idt./ o .fL/ tT ?-51 h -l 
/ 

Nome:, .. .,, i ; ..:/- /,{ ~ 1 Lt ~ s 
. '7) • 

Posto: C;_.L' '.A:..+ _ 
Idt: C,..1 A ,t-~',e, /J C ~-- 

/ J ./ 

_/ // 
::. ·-::: .. -;,-7-~. . _1 .... - 'l. --\_ 
/ • :,:.w .,..: • • ,,.. ,, •.•• ~ - Nome. ~u ,:,), . .L;:..2..)..L. .,': 1... 1,,~,, 

Posto: é-:..!,( /.! .f , 

Idt: 37 -2?- }-y-~:'r' 
~ ,-7 /] --;_,,r,·:--n:.;~_.j./ Lc.~,cJ/ .....,, ..•. <"L 

.:"-Nome: /') yf,~- v:·ft c//c.J l J~1...!-'j - ,.· /.' . Posto: /LJ/-L.'-t_'. (:..._<-~ 
Idt: /4-- 'rt'/C·(' ;,' ,. /;)t;.i: 

~2 ' ~ ::==--7 "'- - .-?~&-._ .,,e,~ 

r'{ Nome :f--1./J/ IÜ (VJ t ~ Ç., {5:q a?.e.-'1:;; 
~ Posto: 2.Y. ,~,rv /2 1.. 

/( Idt: DÂ ~O.Í 01./ '.50 - ~ 

Nome: 

Posto: 

Idt: 

i ·- - /. --,. . ) / Nome :.Jt. /.· •. 'Á ,-;-'1 •• l"/.! i;.-7-~-· ·.-:: ·'/ / ·' 
-: :- ' ,-; (JT.' Posto: c_.-c"<' /'_,. · ,.~ -. 

,--· / •.. , ~ ' . / 
Idt: /'} _ .)\·. ). ··/ .) I. 

1 
. \ . l_ 1 .J... ~ •·. - 

\ Nome: t!J, t,., t.: i ,;_-_.1. e ':) -: r . ~,,: 
,'. t . Posto:'.' · ,,,.,, ~- e 1 • L. , -: I • _ 

Idt· ' ., ' .. I • . 
' '-- • 1. - t ::;. 1. -1 l ~ ' · ../.. 

.·.L 

NomeV:r~ i (0 fu.llr.f'hv'7l>-ffl',}A.\-;-j. 
Posto: ,e )í? I 
~dt ~ o.1.:2 c;+-rJ31J - J 

üi..,U_..-~~ 

-Nóme: .!./:..'Llo 8'%1<.,:,~/J.Oi/Y, 
Posto: (d /~ 
Idt: /'t...C J ~ :> ?, 2..-(5 
·-""/. . .// . .,,.,,,,..._ . .,..,,,, 

.;----==-, Nome: ,,/'l;-r e ',í.;; vVt::- --..;,.:~-'!. 
Posto: eº -ír-. . .:J .::-;=-: 
Idt: C :,-C/P ?e: .. /(!) · J 

Nome: 

Posto: 
Idt: 

Nome: 

Posto: 
Idt: 

IISHln/rR. 
End.: Run ll9oetinho de Leão Junior, n9 l7 - lllto tia Glória 
cP.r: 80.030 - Curitiba - Paraná - Fone: 2fi4-B22B 


