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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA- MJ 

FUNDAÇÃO NAC-10NAL DO ÍNDIO- FUNA1 
AER- SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM 

Of. No 148/GAB/AER/SGC/AM, de 15 de Dezembro de 1999. 

! . 

Prezado Senhor, 

Apraz-me cumprimentar a V. Sa., e no ensejoestamos encaminhando 
o Memo No 018/PlN PlCO DA NEBLlNA, do Servidor Guilherme Costa Veloso, 
assinado pelas Lideranças Indígenas do Maiá, encaminhado para esta Regional. 

Ao analisar o documento ficamos indignados ao verificar o abuso que 
o piabeiro Sr. Almir Peres Zedan vem praticando com os indígenas daquela região. 

Diante do exposto, solicitamos desse conceituado Núcleo de Polícia 
Federal, que tome as devidas provídêncías na forma da Lei, pelo abuso que este 
cidadão vem praticando contra os índios e desrespeitando o Órgão, se hospedando 
sem autorização no Posto da FUNAI. __ 

Na certeza de contar com o apoio irrestrito de V. Sa., ratifico minhas 
considerações e respeito. 

,,• 

Atenciosamente, 

Ao Ilmo Sr. 
Representante da PF em SGC/ AM 
NESTA 



SERVIÇO PUBLICO FEDERAL 
MifüSTÉRIO DA JliSTIÇA- MJ 

FUNDAÇ..\O NACIONAL DO ÍNDIO- FUNAI 
AER- SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM 

Memo No 018/Pin Pico da Neblina/AER/SGC, de 06 de Dezembro de 1999. 

Do: Chefe do Posto Indígena do Pico da Neblina/AERJSGC/AM 
Para: Sr. Administrador Regional de SGC/ AM 
Assunto: Informação (FAZ) 

Sr. Administrador, 

Venho através do presente relatar a minha viagem. No período de 
24.11.99 a 03.12.99, desloquei-me da sede do município, com destino a aldeia do 
Maiá, a finalidade principal de dar apoioá aquela comunidade, com objetivo de 
transportar os seus produtos. 

No dia 28.11.99 ás 16:30 horas, cheguei no porto do varadouro da 
aldeia do Maiá, fui recebido pelos tuchauas e lideranças daquela maloca ÁB 19:00 
horas do mesmo dia, nos reunimos com toda a comunidade, no qual como tema, 
houve várias reclamações a respeito do piabeiro com o nome de Sr. Almir Peres 
Zedan, comerciante e morador do município de Santa Isabel do Rio Negro. 

Os principais assuntos abordados por eles, foram os seguintes: 
O piabeiro está explorando muito os indígenas, levam as piabas do pessoal 
prometendo que vai trazer o pagamento posteriormente, só que no retomo a aldeia 
não trazem nada do que prometem, fica tudo por isso mesmo, sem nenhum 
pagamento. 
a) Também estão levando muita bebida alcóolica para dentro das aldeias como: 

alcóol, caninha 51 e 61, vinho, etc. Teve um dia que o chefe dos piabeiros e 
seus colegas beberam bastante e fizeram muita bagunça. 

b) O pior de tudo , que esse mesmo piabeiro, engravidou a filha do 2° tuchaua da 
aldeia. 

Como todas essas coisas está atormentando a comunidade, os 
indígenas pedem ao administrador que tome algumas providências, pois estão 
muito revoltados e não concordam com a atitude dele, e segundo os mesmos, se a 
FUNAI não tomar as devidas providências, irão resolver pessoalmente com o 
piabeiro. Informo ainda quando ele chega á Comunidade do Maiá, se hospeda no 
Posto da FUN AI. 



RELAÇÃO DOS INDÍGENAS QUE TEM SALDO COM O SR.ZEDAN 

O 1 - Simão Bolívar - 3 .481 piabas 
02 - Sávio Garcia - 942 piabas 
03 - Arnaldo Ferreira Lopes - 995 piabas 
04 - Nazareno Nascimento Figueiredo - 1.500 piabas 
05 - Coimbra Nascimento Figueiredo - 1.695 piabas 
06-Acácio Arcanjo - 850 piabas 
07 - Esmeraldo Figueiredo - 760 piabas 
08 - Albino Nascimento dos Santos - 672 piabas 
09 - Laureano Lopes - 1.280 piabas 
10 - Carvalho Brasil- 362 piabas 
11 - João Figueiredo - 480 piabas 
12 - José Mario - 582 piabas 
13 - Maurício Barbosa - 560 piabas 
14- Germano Alves Figueiredo - 2.000 piabas 
15 - Florêncio Moreira - 262 piabas 
16 - Genival Yanomami - 150 piabas 
17 - Henrique Yanomami - 299 piabas 
18 - Luciano Figueiredo - 1.000 piabas 
OBS: Como pagamento só recebeu 03 redes. 

TOTAL 18.880 PIABAS 

O Henrique Y anomami, durante um ano, trabalhou com ele, fazendo 
caçaria e pescaria, o mesmo pedia para fazer esse trabalho, dava o material para 
caça e pesca. Pelo trabalho até agora nunca recebeu o pagamento, tem família para 
sustentar e passa necessidade. 

Para o indígena Severiano do Marauíá, o mesmo píabeiro deve: 
- 04 paneiros de farinha 
- 04 piraíba de cipó ( 40 kg cada)., prometeu que no retomo ia trazer uma 

espingarda como pagamento e até agora, nada, já se passaram 05 meses. 
Sem mais nada para o momento, esperando contar com a atenção de 

V. Sa., subscrevo-me. 

Atenciosamente, · 
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