
• •... 	„ . 	. 

	

•••••••• ------- • 	 ••••••••• 



• 
• 

/ 	17 
• - v •,4 	 .'• 

DI-FM-148 CONFIDENCIAL 

CONFIDENCIAL 

Fluo do processo 
Entrada na 

SE/SS Pesq Arq Remessa oo Dl ACE Processado 

Data 23 Sd 	7" 3C; SLk 	'-f  1 

•••••.•ollà 

r

Fracão hesponsável 

55 - J3  

••••••=1•01.1,1,  

CAPA DE ACE 
ifflOINIMIIM1,10111.1•11~1111. 

NRE/NRS/Ano lpo/N9 /órgão/Ano 

/5.h1t/iL0 

02 

03 

04 

06 

07 

ACESSO INiCIAL 

1 1 1 	L 

08 

09 

10 

12 

N9 
Ord. 

(r) 
w 
- 
z
z  
o 

o
o  
z 
uJ 

o 
o 

OBSERVAÇÕES E INSTRUÇÕES ADICIONAIS 

N2 ACE/Ano 

JS2g2/g7 	 

Total Fls 	 Sigilo 

OO L/  

ApC3ncia 

[ Validade inicial 

Ç.S.  1  k.1.-L'Y Anos 

	,1•••••.1~1=1•••=1•11..laett. 

• 

• 



Ass 

Tit. 

	 CARACTERIZAÇÃO DO DOCUMENTO 

ÍNDIOS, MAXAKALIS. 	FRADINHO, MUN BERV5P0 
LIS/MG.  

Ref. 

Registro de Entrada - NRE--N  

'1' 	r. 
li ; I 

.:..'_   I 

r 	Tramitação 	 

L. 

E .1 Urgente 

Ei Normal 

1 	 GTC 	  

A2 

An 

INFE 0174/87 17set87 
COSEG/MG 

Doc. 

Ident. 

FICHA DE TRAMITAÇÃO DE DOCUMENTOS - FTD 

DISTRIBUIÇÃO INICIAL 
Original--)  I.....W1IM - 

Responsável Distribuição  	 Observações 	  

A2 

ENCAMINHAMENTOS 
,......_ 

1. 

N9 Data De Para Despacho 

021 5  - ,j_ ‘. - -- 

2 Yi (sér 1.--g/-3 

Providências Adotadas 

Use o verso da folha para registro das providências 

Muda 





RESERVADO 
IO/MC 

a 

g 
RESERVADO 

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAIS 

COORDENAÇÃO GERAL DE SEGURANÇA 

COORDENAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

Belo Horizonte, 17 de setembro de 1987  
A 

 

1 — Assunto: 	ÍNDIOS MAXAKALIS 

2 — Origem: 	COSEG/SESP/MG 

3 — Classificação: B- 2 

4 — Difusão: 	SNI/ABH 	E2/0. DE - PM2/PMMG - ARQUIVO 

5 — Referência: x X. .X. 

6— Difusão desde a origem: x.x.x.x.x 

7 — Anexo: 	X.X.X.X.X. 

INTURNI E 	DL' 	174 / COSEG/87 

1 - Esta Coordenação informa para conhecimen-

to e providências julgadas cablvei,que na região da reserva indí-

gena do PRADINHO, localizada no município de BERT6POLIS/MG, apu - 

rou-se que os índios MAXAKALIS, desde muitos anos, vêm scfrendo ' 

ameaças de morte devido ao fato de sairem da reserva à procura de 

alcoólicas e, até mesmo com finalidade de saquear residên-

cias, matar animais dos fazendeiros e furtar o que acharem. 

1.1 - Os fazendeiros da região, para evita -

rem maiores prejuízos com o abate de suas reses por parte dos .n-

dios, colocam vaqueiros para pastorear o gado e quando os índios ' 

aproximam do rebanho, são ameaçados pelos vaqueiros, que até usam 

fazer disparos de armas de fogo para o alto, tudo apenas com o in-

tuito de intimidar e afugentar os índios. 

2 - O motivo da proibição, recente das irmãs' 

religiosas entrarem nas reservas para qualquer contato com os ín-

dios é porque os chefes de postos indígenas e fazendeiros entendem 

que o trabalho destas era no sentido de instigar os índios contra 

os fazendeiros. Segundo Dom FERNPNDO, bispo da Diocese de TeCfilo 

Otoni, o trabalho das irmãs junto às aldeias de índios era no san- 

tido Ce fazer com que os índios permanecessem nas reser- 	-olima 



CONFIDENCIAI. 
10MGDO/001.279 

4 

e 

FNFIDENC1711 	

02 

IConcinuação do INFORME n9174LCOSEG/87) 

vas, visando assim evitar choques entre índios e fazendeiros. 

3 - O fato das ameaças occ.rridas, até a pre-

sente data, realmente não chegou a resultar qualquer ofensa fí-

sica, contudo, o problema tende tomar ramo de violência por par 

te dos fazendeiros, os quais se sentem revoltados com o compor-

tamento dos índios, ~que nenhuma solução foi tomada até ago-

ra pelas autoridades competentes. 

X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+ 1-Ii-x+x+x-00-x+x+x+x-f-x+x+x+X+X+X+X+X+X-1- 

o 

TODA E QUALQ1M-1. PESSOA QUE TOME 

CONHECIMENTO P^, 	
SIGILO- 

SO FICA, .AT-i.0 	
ItESPON- 

SAVEL PI:LA 	
DE SEU 

SIG ILO. ( Art. 12 Go 1 r. 	 .0  79.099ti7  

Regulamento para Salvaguarda de Assuntos 

sigilosos). 1~...10.~1.~41•1•~1~,~•~.., 
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TODA E QUALQUER PESSOA QUE TOME 

CONHECIMENTO 1--)"'. 	:O SIGILO- 
SO FICA, AUTO: 	 .'E, RESPON- 
SÁVEL PELA 	 AO DE SEU 

SIGILO. ( Art. 12 do L , 	io n.° 79.099/77 

Regulamento para Salvaguarda de Assuntos 
Ilgilosos). 

MOD. 3 

SEC ZETAR IA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GER,,IS 

COORDENAÇÃO GERAL DE SEGURANÇA 

COORDENAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

Belo Horizonte,  28 de  setembro 

 

de 19 87  

  

1 —Assunto: 	ÍNDIOS MAXAKALIS 

2 — Origem: 	COSEC/SESP/MG 

3 — Classificação: x.x.x  

4 — Difusão: 	SNI/ABH - E2/0 DE - PM2/PMMG - ARQUIVO 

5 — Referência: 	INFORME N 9174/COSEG/87 

6 — Difusão desde a origem: X . X . X 

7 — Anexo: 	CÓPIAS XEROX DE TERMOS DE DECLARAÇOES 

ADORAM 	N.9  020/ COSEC/87 
ENCAMINHAMENTO 

1 - Em aditamento ao informe da referência esta 

Coordenação encaminha em anexo, cópias xerox dos termos de declara-

ções e depoimentos prestados na Delegacia de POLICIA DE ÁGUAS FOR-

MOSAS/MG, referentes a fatos enliolvendo os índios maxacalis e fazen 

deiros da região de BERTõPOLIS)  MG. 

X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X-CO-X+X*, +X+X+X-1-X+X+X+X-I-X+X+X+X+X+X+X+X+X+X 
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miantinuao-o id 1SP - 15 

Seeeelaria 	Eslaii•) 	‘,egurança Pública de Minas (¡,efáN-N.  
(r7:907. 

' k 

• Pai: UmúltioReâmAjüos de Souza 
Filiação: 	 • 

Mãe: Aimira 'dodrigues de Souza 

Nacionalidade: braWileira Naturalidade: Mendes Pimentel—MG 

eim 

Contradita: lia0 

sim Escreve: 

Costumes: disse nada 

REPRESENTAETE 
Sexid. nunkia, indiciado ou vitima) 

Datn:25/0EVE7 

Nome e Cargo (1;1 AutOridade Enio Antonio de Morais Fernanàes—DeloPo— 
j 

NO Me 	Lscrivão: Selem Rachid Ljuar 	 licia. 

DECLARA V b ES 
(Cisclaraçio 	dapolmento) 

Nome: Antonio Rodrigues de Souza 

_ • 

Idade: 33 anos (27 /07 /54 ) 	Cor: branca 	.sexo: masco 
dia 	mês 	ano 

Profissão: Funcionário Pk)lico Federal 	Estado Civil: casado 

Local de Trabalho: mosto indígena Prajnho 

Tel.: 

Residência: mesmo endereço 

Tel.: 

Documento de Identidade: M-10595.360/SSP/MG 

Compromisso.  Legal: 

INTERROGADO DISSE: que na qualidade de 

chefe do posto indígena Pradinho, da tribo Whxacali, comparece 

a esta Delegacia,a fim de ratificar, como ratifica em inteiro 

teor Ei representação feita contra o indivíduo conhecido por ' 

"José Rolinha", gerente da fazenda do Sr. Cabral e residente ' 

proximo a reserva indígena, por ter o mesmo feito ameaças de ' 

morte a qualquer um doe Índios daquela aldeia; que fato desta 

natureza vem ocorrendo constantemente, isto porque e costume ' 

, que presta: 

et. 



	

clarante e por mim 	 

AUTORIDADE: 	írc 

DECLARANTE:  -*  

ESCRIVÃO : 

Eãcri ao qUe o datilografei.-N-x-x-x- 

1A /1",') 	í, 
•••••••r...".•••••  

4/- 
--> 

• 

os inales saírem da reserva e matarem animais de proprieda l e 

dos fazendeiros da regiuo; que o declarante acredita que tais 

ameaças proferidas contra os indios seja mais com intuito de 

intimidá-los, visando o afastamento dos mesmos das propri. eda-

des vizinhas; que conforme conseguiu colher juntos aos yroprios 

indics,  estes quando saem da aldeia e provocam ..latança de gado 
• . 	. 	__ 	. 

ou mesmo saqueiam casas de fazendas viztnhae ezcEno!snta  ine _.... 

tigados por outras pessoas, ou seja  as irmãs que frequentavam 	.... 	— 
aquele aldeia.  Nada mais disse nem lhe foi Perguntado„ Lido e • 

achado conforme, vai devidamente assinado pela autoridade, de- 

OIN 

e 



Secretaria de EStr0 fla Segurança Pública. de Minas Gerais 

TEST./101,MA 
("lesirmunne, Indiciado nu Vitima) 

Data: 	de setembro de 1987 

Nome e Cargo 	Autoridade: Mel.Levi Bonifacio de Silva 

Nome do Escrivão: 

Depoimentos  
(Declaração ou Dinoimento) 

Nome: Asaria Angela de l 'atos 

1.5anoel de Matos 
Filiação: 

1
.1"iãe:  Teobalda Bras de Lfitos 

Idade: 46 	anos (18 /05 /41 ) Cor: Br 	Sexo: Fez.. 

Nacionalidade: Bras. 	 Naturalidade:i beacinGmro de Perene- 

Ma Mes km 

Profissão: Professora 	 Estado Civil: solteira 

Local de Trabalho: Santa }ielena - kunicipio de Bertopolis 

Tel.: 

Residência: Rue Rio de "janeiro° 405 	Balbinopolis 

Documento de Identidade: 344 .331 

Lê: 	sim 	 Escreve: sia 

Contradit-: não 
Costumes: diese nada 
Comprer.nisso Legal: não 

INTERROGADO DISSE: que desde o mee 

(3. ,  abri do ano de 1985, quando chegou em Santa Helena, /.1 

de BertopolisA%, tem conhecimento das constantes amagnas 

que o indivíduo cionbecid,', por "Bana Fogo" vem praticando 

contra os índios da Aldeia de Fradinho; Que o individuo r 
ferido trabalha na Fazenda do Major Pinheiro, como Capeta 

que em contato com os inalou de Aldeia, estes relataram 

as constantes ameaças; que de certa feita, a própria depo 

ente foi vitime dessas ameaças por parte do "Bana-Fogo", 

ocesap em que o mesmo apontou-lhe uma espingeraãj a- 1, 

, que presta: nesta Depol/ 
J 	 11  



afirma que este nato se deu por varias vezes, não se reccrdan 

do a depoente as datas exatas; que se lembra que tempos atras 

foi 'colocado num açude, onde os indios tomam banho, algumas / 

estucas com o intuito de que fosse alguí indio, acidentado na 

horário do banho; que tais estacas foram colocadas numa cacho 

eira que existe na fazen3a do Major Pinheiro, onde os índios/ 

usam pare o seu banho diário; que ainda em contato com os ind 

d.ios de, aldeia, estes esclareceram para a depoente que foram/ 

por diversas vezes ameaçados pelo "Bana-fogo"; que de certa ,' 

feita, ate a própria esposa do "Bana fogo", de espingarda em/ 

pinho, ameaçou as indias que estavam pescando no rio; que an-

te situação que poderá se inflamar a medida que as ameaças / 

vão se concretizando, e para evitar um transtorno que envolve 

ria pessoas inocentes como os indios, resolveu telefonar em no 

me de sua equipe para a coordenação do SIMI, para que as pro- 
, vid;ncias cabíveis ao caso, fossem tomadas; que se fosse rela 

tar todas as ameaças sofridas pelos indios, daria varias pagi 

nas pois "isto j o pão de cada dia"; que tem conhecimento tam 

bem das ameaças praticadas pelo individuo conhecido por "Zé / 

Rolinha" Vaqueiro ao Sr.Csçbral l  proprietário de terras extre-

mantes com a Aldeia do Pradinho; que tem conhecimento que Zé/ 

Rolinha mais elgumae vezes ameaçou indios quando estes vinham 

da feira; que sempre tais ameaças são feitas de arma em punho4. 

Perguntado a depcente se pode precisar-como ocorre as ameaças, 

respondeu'que normalmente os tiros disparados precedem as pro 

messes de morte. Perguntado a depoente se suas compaoheiras / 

do SIMI que trabalham nesta região de Santa Helena e Bertopo 

lie tem conhecimento de tais ameçças, respondeu que sim que / 

Umes tem conhecimento mais prjximo e outras já conhece a his-

toria de longa data. Perguntado se existe outra pessoa envol-

vida nas ameaças contra os índios, esclareceu que sim e que / 

sabe de um individuo conhecido de "João Vermelho" que foi em-

pregado de Severiano, empregado de Vabrãl, e ultimamente tra-

balha com o Fazendeiro de nome Didvo VieiraoPerguntado se as/ 

ameaças praticadas por Jogo Vermelho não identicas às pratica 

por Bana fogo, respondeu que sim, porém com menos violência;. 

<4. 

A • 



CONTIXUACJC DO DEP2.:,MENTO :TE :UF.11. ANGELA RATOS 

A 
4-1-11(  

e ;. 	CONIFACIC) D.4  t!LVA 
C:4_'3:: I' AUTORIDADE: 

DEPOFETE: 

ESCRIVÃO: 

Perguntado 	depoente sobre a sela opinião se eiste al-

guém por trás dersas areeaças, ou seja,: se existe alguen, 

que insita estes homens a praticarem tais atos contra os 

indios, respondeu que não e testemunha ocular mas o-que/ 

acaba de depor e a realidade do que ve e tem conhecimen-

to. Perguntado se deseja esclarece mais alguma coisa, / 
411 

respondeu que desejaria que ficasse registrado que o cli 

ma de violencia e tão grande contra os indios, que os / 

mesmos jg estão com medo de irem /às feiras em Santa Hele 

na e Batinga e que quando o fazem e em grupos.Nada mais/ 

disse nem lhe foi pergentado, lido e achado o conforme / 

encerrou-se .0 presente termo que vaã deviriam te assina- 

do pele Autoridade, pela depoente e comi 	Escrivão 

que datilografei e assino. 



Secretaria de Estado da Segurança Pública 
1/.  

e 

TESTEMUNHA 
(Tmtemunha, Indiciado ou Vitima) 

Data: 15 de setembro de 1987 

Nome e Cargo da .Autoriiiade: 	 Bonifacio da Silva 

Nome do Escrivão: 	 • 

	

..,depoimentos......_..._..._........ , que presta: 	nesta Depol/ 
(Declaração ou Depoimento) 

Nome: Leila Named David 

Filiação: I Pai: 
Eamed David 

1 Mãe: Sebastiana DaVid de Cestro 
Nacionalidade: 	Bras, 	 Naturalidade: Aguas 	rasasForm 	IIG 

Idade: 62 	anos ( 02 /05 /25 ) Cor: 13r., 	Sexo: Fem. 
Dia 	Mis 	Ano 

Profissã,D: professora 	 • Estado Civil: solteira 

Local de Trabalho: na Área Indígena 

Residência: Rua Ana Gonçalves SXn2 BERTOPOLIS/EG 

Tel.: 

Documento de Identidade: /A36/ 532' 

Lê: sim 

Contradita: não 
Costumes: disse nada 

Compromisso Legal: 	nao 

Escreve: sim 

INTERROGADO DISSE:  que desde junho / 

do ano de 1985 se encontra em trabalho neste Município de 

Bertopolis/MG; que não tem regularidade em suas visitas à 

aldeia, pois procuram o máximo visite-los, e em umas dna/ 

visitas, tempos atras viu um indivíduo de nome vulgarmen-

te conhecido como "Bana fogo" de arma em punho, que era / 

pera ele ""rotina", andar pilas mangas- da fazenda onde tra 

balha armado com umeesfflingarda; esclarece também e depo-

ente que por varias vezez os índios retornavam do seu ba-

nho, numa cachoeira existente naquelas proximidades, inti 
IO/MG 	 Modelo SSP - IS 



intimados pelos tiros de espingarda do "Bana fogo" que é Ca-

pataz do Sr.Major Pinheiro; esclarece a depoente que tem co-

nhecimentos que, no rio onde os indios dieriamrnte tomam ba-

nho, foram colocados "estacas de pau" ponteagudos, para que/ 

os indios, no momento do mergulho entrassem não em um "rio"/ 

e sim norma armadilha; que a depoente não sabe precisar por / 

quem preparada foi; esclarece a depoente que todas as .vezes/ 

que iam a aldeia, o Bana fogo descia com a espingarda em pu 

nho, intimando a todos; que a mulher do Sr.Bana fogo, ror uma 

tarde que não se recorda do dia, a esposa do Sr.Bana fogo, a 

maçou as indias que tomavam seu banho; esclarece a depoente 

que não sabe precisar o teor da ameaça, mas sabe que a mulher 

do Bana Fogo, estava de arme em punho; Esclarece a depoente/ 

que as ameaças são, constantes e afirme que um outro elemento 

vulgarmente conhecido como "Zé Rolinha" vem ameaçando o in-/ 

dia Oscar Maxacali de morte, tendo como testemunha o Sr.Dar-

cio Perguntado a depoente se existo outras pessoas envolvidas 

nas ameaças contra os indios, respondeu que sim, pois se os/ 

proprietários "detestam" os indios.Perguntado se as meaças / 

praticadas por João Vermelho são identicas às praticadas por 

Bana fogo, respondeu que nãosabe precisar como.:Áião as ames-

ças deste, sabe-se apenas que as do Bana Fogo e do Ze Roli-7 

nha, são de muita violência. Perguntado sobre a opinião da / 

depoente, se existe alguém por trás dessas ameaças,: se exis 

te que ifisita estes homew a praticarem tais atos, respondeu 

que sim, pois estes'"jagunços", segundo os indios, certo dia 

em que não se recorda a depoente, estavam vestidos, ou melhor 

uniformizados com a farda da Policia Militar/MG disparando/ 

com suas armas tiros em direçaa à aldeia, esclarecendo a de-

poente que não e tester=lia ocular de existir alguém por -  // 

trás dessas ameaças, mas acaba de depor a realidade dos fa_/ 

tos. Perguntado se deseja esclarecer mais.  alguma coisa, res-

porideu que os indios de Oldeia já estão bastante amedrontados 
- 

que nem a feira de Santa Helena e Batinga, so vão em grupos, 

pois naquele trajeto já foram ameaçados de morte várias vezes.  

Nada mais disse nem lhe foi perguntado, lido e achado o cor4 

*It 



AUTORIDADE: 

DEPOENTE: 

ESCRIVÃO: 

conforme, encerrou-se presente termo que vai devidamen 

te assinado pela Autoridade, pelo depoente e colaigo -

Escrivão que datilografei e assino. 
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Secretaria de Estado da Segurança Pública de Minas Gerais 

Fis O 

TESTEMUNHA 	 
(lestemunha, Indiciado ou Vitima). 

Data: 15 de setembro de 1987 

Nome e Cargo da Autoridade: Bei Levi Bonifaói o da Silva 

Nome do Escrivão: 

Depoimentos 	, que presta: nesta Depol/ 
(Dedarriçijo ou Depoimento) 

Carmem Vieira da Silva —. Vulga "Doroteie" 

J 
Pai: Roberto .Vieira da Silva 

[Mãe: Esic Vieira do Amaral 

Nacionalidade: Rrase 	 Naturalidade: Bocaiuva/MG 

Idade: 66 	anos ( 03 /06 / 20) Cor: Br. 	Sexo: Fera. 
Dia MU Mo 

Profissão: Profi2ssora 	 Estado Civil: solteira 

Local de Trabalho: 118 Área lndigena 

T,L: 

ReSidência: Rua Ana Gonçalves, s/n° BERTOPOLIS/ÉG 

Tel.: 

Nome: 

Filiação: 

Docume-qo de Identidade: -Y-À*198  

Lé: sim 

C. 	Contrad. ta: /18 o 

Costumes: disse nada 
Compromisso Legal: não 

INTERROGADO DISSE: que desde abril 

,3.o ano de 1986 se encontra em atividades neste Eun. Berto—

polis/MG e que em relação aos fatos que motivaram sua vin—

da a esta Delegacia de Policia, e mesma esclarece que por/ 

ser umai.das.l.uaienovas das participantes3o que sabe g bas—

tante limitado, poio sabe que os indicas eo constantemente 

ameaçados e pressionados por "jagunços" das fazendas cii—

cunviiinbas; que a depoente neste ato, afirma ter aconteci 

do com um dos índios da aldeia, ter este sidojeteaçado de 

mort e /adR.  .por um dos jagupços daqueles proximdades,ed no 15dito 00 	 ~do SSP  

441 E,  

Escreve: 

• 

• 



	

P.?!. LEVI 	 2;. SILVA 

	

2ELEGADO 	 CÀ-AU.E. II 

também e este índio que qualquer um que passasse sozinho na 

quele trajeto que liga a aldeia às cidades de Batinga e San 

ta Helena, seria morto e que não o mataria naquele instante 

porque não tinha nenhuma arma em punho; esclarece a depoen-

te que nos rios onde os indioe banham diariamente, são di3-

parados vários tiros em direçie a eles, acontecendo isto- / 

com as indias que seira= "como loucas" pelo mato, quando ou 

çam tiros; que várias vezes eurgen conversas em relaçao aos 

indios terem "roubado" rezes dez,   fazendeiros extre mantes / 

da aldeia, e pelo motivo do gado dos fazendeiros atravessa-

rem e entrarem para o lado da aldeia, tendo estes, por vá-/ 

rias vezes comido as roças dos índios, estes mandam avisar-

aos fazendeiros que o gado está em suas propriedades, mas / 

os fazendeiros não dgo e mínima ligança, no que resulta OS/ 

índios matando as reses para evitar que as mesmas continue/ 

comendo Ps suas lavouras e suas plantaçCiee*: esclarece a de-

poente os próprios fazendeiros instigam os índios a fazerem 

certas irregularidades, como exemplo do"Sr.Alfredinho Boca/. 

Rica" que instigou os indios a invadir sua proprim.-jazender.  

para Afugentar um dps seus agregados, inclusive, foram apu 

rados estes fatos através de lisqugtvPolicial; que segun 

do a depoente já .foram encontradas dentro doa rios onde os 

inOios tomam Seu banho, estacas ponteagudas, como armadilhas 

para os indios Joquela aldeia.lade'mais disse nem lhe foi / 

perguntado, lido e achado o conforme, encerrou-se o presen-

te termo que vai devidamente assinado pela Autoridade, pela 

depoente e comigo r C  Escrivão que datilografei eassino. 

AUTORIDADE: 

DEPOENTE: 

ESCRIVXO: 
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TESTEMUNHA 

Data: 15 	de setembro de 1987 

Nome e Cargo da Autoridade: Be:1 Letrj Bonifacio da Silva 

Nome do Escrivão: 

	dpoimentos' 	, que presta: nesta Depol/ 
(Declaração ou Depoimento) 

No ;e O0..ine Fernandas Valentim 

Pai. Antonio Fernandes Velentim. 

Mãe: Ovidia Fernandes Valentim 

Nacionalidade: Bras. 	 Natura7idade: Ieopoldina/MG 

Idade: 68 	anos (24 /08 / 19 ) Cor: Pret. Sexo: Fem. 
Dia Ws Ano 

Profissão. Profesavra 	 Betado Civil: solteira 

Local de Trabalho: na Área In.digena 

Tel.: 

Residência: Rue Rio de janeiro, 405 	Balbinopolis/Mün. 
% 	 Bertopolis/MG 

Documento de Identidade: M.1.778 685 

Lé: 	sim  

Contradita: nao 

Costumes: 	disse nada 
Ccimpromisso Legal: não 

Escreve: sim 

INTERROGADO DISSE: que desde março / 

do corrente ano em curso, se encon%re em atividades nesta 

' ' região do Mun. de Bertopolis/ÈG, e sabe que varias aweaça 

vem contra os indios, e como é pouco o tempo que vive nes 

te 2unicipio tem conhecimentos das mais recentes; que nes 

te data vem a este Delegacia de Policia expor que nos rio 

onde os indios tomam seus banhos, foram colocados ate' es—

tacas de pau ponteegudos como armadilhas aos mesmos e em/ 

relação aos tiros em direção à aldeia dos indios; esclare 

ce a depoente que ae ameaças são constantes e variadas, / iop.G 	 h1/4,deto ssp - 15 - 
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Be . 	Er':ii) 	rivP, 
;J: 	t AUTOK1DADE: 

DEPOEETE: 

ESCRIVÃO: 
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não sabendo precisar e depoente, por ser nove na região, e 

reais autores das mesmas, sabe-se apenas sobreas ameaças 

de morte, que são as realidades dos fatos, algo de saber 

o motivo dos indios sg estarem andando em grupos, pelo mota 

vo das aneaças que são ativadas contra os indios no trajeto 

que ,liga a aldeia às ?.idades de Batinga e Santa Helena que/ 

são as cidades nais visitadas pelos inaius nos dias das fei 

ras.N•.de mais disse nem lhe foi perguntado, lido e achado o 

conforme, encerrou-se o presente termo que vai devidamente/ 

assinado pela depoente, juntamente com a Autoridade e comi- 

go 	Escrivão que datilografei e asino. 

qi 




