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Senhor CaL, Itelegado^ 

Achei por ben a nesmo obrigação e dever^ 
var ao conhociaento de V.S^.,inclusiva fazendo - so juntar,docuaentos de / 
nuraeros1l,2 e 3trsferenta ao assnnto,para que éssa Regional fique ciente 
dos acontecimentos no região,quanto as lutas pelo dominio da torrate que 
sl não houver uma solução por parte das autoridades superiores e responsa 
veis nelo caso»podera con o tenpo,tomar una proporção dasagraíaval co*a ra 
perenção Internacional, w 

1. - Sxlste uma questão de terra|entre o senhor 
JOSiS FERftClil e o Exmo. Senhor General AKILCAR EA gILYÃ PIREStauestão am / 
qua os wesmos,lutam pelo domínio de terra| 

2. - Cuja area de terra,acha-se localizada na G? 
ba denorlnada de "SILVA JARDIM on SAN??/. KARIA'jno ^ ^ W S L A S J Í ^ ítiguel 
Iguaçu,Corarea de Foz do Iguaçu,neste Estado; 

3 #- Consta que JOSá FERRÔNI,e portador de escr, 
turas Publicaa,regisbradas no Cartório do Registro de Imáveis desta CÕ^ 
ca,desde o ano de 1*923,referente a area em questão,e que,como é natural, 
ja vendeu a terceiros; 

Jj.,- 0 General AMÍLCAR DA SILVA PIRES,consta que 
a tempos atras,requereu essa mesma áerea de terra áo "SERVIÇO IO PATRIMÔ̂  
NIO DA tfNIÍ,Ow,Delegacia em Curitiba,e que,dito processo deverá estar em / 
poder do "IBRA",em Cascavel; 

5,- Ocorre porem,quc no mez de agôsto de 1.958, 
o Exmo. Senhor General Amllcar,conseguiu o Titulo de Domínio Pleno das / 
terras,em questão,através do Departamento de Geografia,Terras e Coloniza 
ção do Estado do Parana,sendo Governador o senhor MOYSES LUPION{registrou 
dito documento no Cartório dc Registro de Inoveis desta Comarca sob» o // 
numero -U*8l6,e cujo registro,foi cancelado tenpo depois em cumprimento a 
ordem do Supremo Tribunal Federal,conforme consta no DOC.nQ-3,deste; 

6*- Ocorreu na ocasião,como já e do conhecinea 
to público,que no segundo govemo Luplon,êste titulou varias glebas de tex 
ras,dando às mesmas,outros nomes,como por ex emplo a em referência{conhe
cida desde os tempos do IMPÉRIO,como sendo Gleba Silva Jardim ou Santa Mg. 
rla,foi titulada com centenas de titulos,com o nome de Gleba ou Colónia / 
TUCURUVI, em Idênticas condlçõei, encon tra-se a Gleba OCOY, que foi também / 
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qu© foi tombcaa titulada CCJED M Ã Gleba ou Colónia GUAIRACÁ jesta acha-sa 
localizada ne estrada que -/al de Fos do Iguaçu à Guairá ̂ distando -60- qui 
lometros desta cidedo; 

Acontece por€iti>que todas essas áreas de torw f 

em sua quasl totalidade,acham-se documentadas pela "CÔLÓNIA KILITAR",alias, 
a antiga cõlcaiia Militar de F02 do Iguaçu,o os documentos acham-se também, 
registrados no Cartório áe Registro de Imóveis desta Comarea; 

3» - Ho caso em referência,© senhor JOCÍ̂  FliRRÕNI, 
segundo consta,! possuidor de titulos difliU tivos,desde o ano de l , 925 t / / 
acham-se registrados no Cartório de Registro de Inoveis destn cómarca^ / / 
5xr2o# Senhor General,abriu a tempos atras uma pósse e futuramente consegiu 
c titulo c l í i n i t i v o no Governo do iscado que depois foi cancelado o regl^ 
tro,conforme fáz-se prova através do DOC, n2-5,deste relatório,embora com 
nome trocado,de IDCOROVIjinas na realidade e a mesma terra: 

9»- O senhor Josá FERRCiII,como possuidor também 
de docunentos dc propriedade,inclusive registrado no Cartório de Registro 
de Imóveis,como de direito,vendeu em foma de colonização ditas terras à 
terceiros,que por suas vezes também tenham escrituras publicas,registradas 
no Registro de Imóveis,vem o TRIBUNAL DS JUSTIÇA do Estado do Paraná,deu 
naturalmente reintegração de POSS^ 00 Ermo, Senhor General AMÍLCAR DA SIL_ 
VA PIRES,mandando que setenta(70) famílias desocupassem a referida gleba / 
de terra;consta existir mals de duzenta (200) famíl ias de colonos,uns pi^ 
prietários ,outros arrenda tários,porque o levantamento que constou existir 
setenta (70) famí l ia s , fo i feito no ano de 1.9â.,passando portando 7 anos; 

10, - â fotocópia da ^ertidão(DOC , nQ-2),consta / 
os nomea das famíl ias que deverão desocuparem suas propriedades no prazo / 
de quarenta e clnco(í;5) dias,a contar do dia da notificação,que foi o dia 
07.8,68,(DX, n Q - l ) j 

11. - Na Certidão (fotocópia,DOC ,nQ-nQ-2),o senhor 
escrivão do C i v i l desta Comarca,certifIcou de que nada existe determinando 
o despejo^ de ditas familias,porque realmente isto ainda nao existe,ainda 
esta na fase pacifiea,qoe e a notif icação para desocuparem a Gleba,mas,fii 
turamente podora Gxlstir,caso não seja cuBçrida,por parte dáqueles infel^ 
zes colonos,o mandado judlclali 

12«- As autoridades de são Miguel do Iguaçu,neste 
Bstado,estão procurando resolver tais problemas atráves do Exmo. Senhor Pr^ 
sidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná,porque as familias l á / 

-continua ^ 
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porqtte as fanll ias l á ex i s tentes , já alertaram as autoridades const i tuídas f 

qne de forma alguma irão sairem de suas propriedades,porque julgam também, 
serem proprietários e estão produzindo para a nação;estão dispostos a re -
slstirem entregando a própria vlda,sl for necessário,para honra do sua p?^ 

13»- Parece-me tambem,que a Colónia Silva Jardim 
ou Santa Maria,pertence áo ex:- INSTITUTO NACIONAL DB IMIGRAÇÃO B COLONI-
ZAÇfO-INin,atualmente,EwTITUTO NACIONAL DO DF.SSN70LVIMENTO AGR^RIO-ISIA; 

l i l» - Senhor Cel , Delegado Regional,êste relatório 
foi feito,para que a Polícia Federal,nao deixasse passar por despercebido, 
um assunto de tamanha importância,que eu o classifico,cono intengrante da 
«SEGURANÇA HACIONAL»,porque s l não houver um acordo sa t i s fa tór io em rela -
çao a determinação do Igregio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná tha-
vera muitas mortes na região» 

f o que tinha a dizer. 

,9. r 

Ĝ SDR-Zoz do Iguagu-Pr%em IC de setembro c\o 1,968. 
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