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~y $çJPRO~OR GERAL DA REPÚl 
'c'. ~e "// / r / ~T~~ -' a· I' ' , .~..0s :Ln ~os SurtU..s, resiclentes e domiciliados na area in-

-- q~~e~a . ~ S tembro desde a lin11.a 7 até a linha l5, abaixo-as.s:I:nados , 
L;:'~ ~a ,ç.sf,:J.t~s, ~atur~do~ : Contrar~ad~s C'Om t~das as irrvasõe~ que vem 
'-~ ;-:2 a:~. +_:~peJ.truid: o~ ~r:Lnc•:;p:-os dos D~eJ.~os Ind!Lgenas, q~e esta contido 
, :~., . ~~"J..9:~ dos prJ.ncJ.pJ.os basJ.cos dos DJ.re:ttos Humanos e amda mais, trans 
';~:: ~:;; ~dtcd;q a lei maior que foi pro:m:v.lgada no Úl. timo dia 5 de outubro .. : e 

•• ·~·""• J _ _., ~-:.:.r '• • N ~ 41 # t 

, ~'ª-~ as~~J.~as J.nvasoes, ~ao vem oco:rr-endo so na nossa area, mas sim nas 
1.-:. ;;"~ ar.eas ·~~dJ.genas dos Zoros e Cinta-Larga, resolvemos levar ao conhecimento 
; - d.e.:_~ V .. ;s·~~ os ,.D_ timos acontecimentos: 
1 ••· ,., 1 A t' . .... d ·t ' ..., /':::: ;·_ (:<1 • , ~.c,; -- - "'S COn JllUas J.nvasoes, as CJ. adas ~eas acima, sao 

~···· e{:§tJ.v~ãcas pelos Colonos, Posseiros, Fazendeiros, Garimpeiros e de outros 
, . , c~ mteresses totalmente PaJ."'ticn::O..ares, uma vez que a Nova Constituição j, 

., ..•. ~ ~sil:~ir;a0 no seu artigo 23l, não admite isso que está acontecendo e no 
~····~ SEt1i; a:di_:i,.go 232, dá direi to ao :índio e suas c.omunidade~ serem partes legi

timas para entrar em juÍzo, por isso queremos que está lei seja posta em , - , 
pratica e que nao acabe somente nos papeis. 

2 - Último dia l6 de Outubro, foi assassinado aF tiros' 
e depois de morto foi esquartejado e queimado barbaramente pelos pistolei 
ros do Fazendeiro Américo Mínote, aliado com os Colônos, Posseiros e Ga = 
rimpeiros um fadio suru!, cujo nome era YArlrNÉ, da jurisdição do Posto In 
dÍgena 7 de Set~bro, linha ll, aldeia Maráu. -

. 3 - Pela ir.~.competência do administrador da FONAI, que ape 
sar de ter conhecimento de tod:os os aconteej.mentos, não tomo.u nenh1:Xm.~ pro 
tidência a não ser colocar quarnição para sua prÓpria segv.rança e pela 't 
surpresa que tivemos quando o prÓprio superintendente falou que: o índio• 
é mentiroso, não danã.o atenção com os fatos mencionados acima ... 

~- Solicitamos que a V. sa, argua perante a PolÍcia Fede 
raJ., para imediato encarceramento do Américo Mino te, por o mesmo ser o_ i 
principal autor do crime, assim como todos os seus mandados, por os mes 
mos haverem :práticado de concreto os fatos criminais. 

5 - At~ o presente momento não foi tomada nenhuma provi 
dência séria sobre o principal autor do crime e que se não tomar ne:r1huma• 
providência o mesmo continuará práticando os mesmos atos como já está fa
zendo agora. Os povos suruis, para defender os seus são obrigados partir• 
para uma. luta fisica. Dev,ido que as autoridades competentes cruzam. os bra 
ços não dão nenhuma segurança aos povos indÍgenas. 

6. - EXigimos que as autoridades competentes tomem as devi 
das providências em cima do Senador Odacir Soares e do Deputado Estadual• 
Luis Gonzaga, por os mesmos serem L~centivadores das invasões em áreas ~ 
dÍgenas desde o ano passado e que ora se viu realizado com a morte do ín
dio suruí e que automáticamente os dois citados acima são responsáveis do 
cr:im.e .. 

, 
d~genas 

dências 

7"-~- Que as autoridades· sejam mais solidários às causas in 
e façam cumprir a lei que foi promulgada e tomem ~s devidas provi 
antes que agrave a situação ou antes que nÓs mudemos de idéia. -

8 , . - . ..I! , 
- A are a que o nosso ~rmao YA1ffiT~ SURUI derramou sangue 

queremos resgatar e incluir dentl~ da nossa terra que tradicionalmente 
ocupamos. Motivo; Não queremos presenciar algum invasor ou pessoal es•x;~ 
tra:nho construir seu lar em cima da nossa histÓria que já. registramos há 
tempo. com derramamento de sangue ele abençoou este pedaço de terra para• , 
o povo SURUI. 



Crentes de ~ue as nossas solicitações serão aceitas por t 

v·o sa, desde já agradecemos e mais uma vez :pedimos que tomem as devidas 1 

pro+íridências, para que não corra o risco de levar para piores situaçÕes o 
nosso POVO. 

Aldeia Lapetanha(Rô), 5 de Novembro de 1988 
( Posto Ind!gena 7 de Setembro) 

~.;;fl,d.c~ &:~: ....... _ 
Merezol SuruÍ - L~der suruí 

~~~ 
Joao Lawa - 3UrUi 
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Ibaro ba S'I;U'UJ. 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Processo PGR nº 8100.003239/88-21 ~ 
..,.'\.utuado e er:caminb.aclo ao Gatinete elo Exmo. Sr. Procu.rac.or Geral. 
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