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TERRA IND{GENA PARI -CA.CIIOEIRA 

.GRUPO DE TRABALHO INTJJRMINISTERIAL (GTI) 

(Instituído pela Exposição de Motivos n9 028, de 28 Set 87 /.MINTER) 

1. Finalidade 

O GTI foi criado com vistas~ elaboração de um Plano de Ação 

para coordenar as medidas do Governo Federal a serem desenvolvi 

das na Terra Indígena Pari-Cachoeira, no Município de Sio Ga 
briel da Cachoeira/AM. 

--' 
2. Integrantes 

Ministério do Interior (Coordenador) 
- Fundação-Nacional do Indio -FUNAI / 

Ministério da Justiça 

- Departamento de Polícia Federal -DPF 

Ministério do Exército 

- Diretoria do Serviço Geográfico -DSG / 

~ Ministério da Agricultura 
- Instituto Brasileiro do Desenvolvimento Florestal -IBDF J 

- Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural-8'1BR~TER ~ 
- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária-FMBRAPA ~ 
- Companhia Brasileira de Alimentos -COBAL ""' 
- Superintendência do Desenvolvimento da Pesca -SUDEPE" 

Ministério da Educação 

- Ministério da Aeronáutica 
- Comando Gera 1 do Ar - COMGAR -1 

Minist€rio da Sa~de 
- Superintendência de Campanhas de Saúde Pública - SUCAM 

Central de Medicamentos -CEME 
- Fundação Serviços de Saúde Pública -FSESP 

- Ministério das Minas e Energia 

- Departamento Nacional da Produção Mineral -DNPM / 
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Ministirio do Desenvolvi~ento Urbano e Meio Ambiente 
- Secretaria Especial do Meio Ambiente - SEMA / 

Secretaria de Planejamento da Presidincia da Rep6blica 
- Secretaria Ilspec í.a I de Ação Comunitária - SEAC ,,. 

Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional / 

Governo do Estado do Amazonas / 

Prefeitura Municipal de São' Gabriel da Cachoeira 1 

Comunidade Indígena Pari-Cacho~ira / 

3. Atribuições gerais 

Analisar os dados levantados no campo pelo Grupo de Execução, 
o Plano de Ação Preliminar e elaborar um Plano de Ação ade 
quado para a área . . 
Elaborar os convênios necessários entre os Órgãos. 

Remeter a conclusão dos trabalhos i FUNAI. 
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FUNAI 
rund.il.\O N,ic ion,11 cio ÍiKho 
MINISll::1110 D0lNTnl10fl 

Portaria do Presidente 
PP NQ l{JL,z ,a1 

O PRESIDENTE DA FUNDAÇAO NACIONAL DO INDIO, no uso de suas 
atribuições e tendo em vista a implementação das ações da FUNAI, na Faixa de 
Fronteira, do Projeto Calha Norte, conforme Avisos do Exmo. Sr. Ministro do 

.:"·r-. Interior de NQ 310, 311 e 312 todos. de 01 de junho de 1987, 

RESOLVE: 

1 - Constituir o Grupo de Trabalho, composto dos _ serví dq 
res VALTER FERREIRA MENDES, Assessor/SUAF, SEBASTIÃO AMÂNCIO DA COSTA, Sup! 
rintendente da 5a. SUER, BENEDITO FERNANDES MACHADO, Assessor/5a, SUER, EDGAR 
FERNANDES RODRIGUES, Presidente da FOIRN, 5a. SUER, PEDRO FERNANDES MACHADO, 
Administrador da Administração Regional de São Gabriel da Cachoeira, CELSO 
LOURENÇO MOREIRA CORREA, Antropôlogo/5a. SUER, LUCIENE GUIMAHAES DE SOUZA, An 

- - 
tropõloga/5a. SUER, que acompanhados do Cel. ANTONIO CARLOS CARNEIRO DA SILVA 

· r>. Adjunto e ARMANDO JOAO FONTANARI FILHO, Assistente, indicados pela Secretaria 
Geral do Conselho de Segurança Nacional, Major JORDAN SILVEIRA BRANDAO, da 
4a. DL, indicado pelo Ministerio do Exército, PAULO BENINC~ DE SALLES, Eng~ 
nheiro Florestal, indicadp pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Fl~ 
restal - IBDF e EOVALDO FERREIRA LEAL, Engenheiro Agrônomo, indicado pelo Go 
verno do Estado do Amazonas, para, em conjunto com os convidados líderes ind1 
genas de Pari-Cachoeira ALVARO SAMPAIO e CARLOS EUGtNIO FERNANDES MACHADO,Pr~ 
sidente da UCIRT, proceder o levantamento sõcio-econômico da Ãrea Indigena P~ 
ri-Cachoeira com vistas ã demarcação e a definição das atividades a serem in 
crementadas com recursos do Projeto Calha Norte. 

II - A duração~;; tialhos 
contar do dia 20 de julho de 1987! ~, 

estã estimada em 30 dí as , a 

SíP Quadra 702 Sul 
[dilicio l.l'", 3!' andar 

CEP 70.330 Brasília D.F. 



III - Os 
lha Uorte. 

SUAF/VFM/dcs 

FUNAI 
rurMl.1\·~o N,í, io11,1I !~1111,,~1 
M1NIS1t':nt0 DO INll:IIIOH 

ROMERO JUC~ Fl LHO 
Presidente da FUNAI 

SI I' Qu.1dro1 711.l Sul 
ldiliciu l.ex, J!' andar 

CCI' 70.JIO Ur;i~ilia D.F. 

os fluirão a conta do Projeto Ca 
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LEVANTAMENTO SÕCIO-ECONÔMICO 

1 
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1. Grupo de Execução 

Pela Portaria n9 1.902, de 09 Jul 87, do Presidente da 
FUNAI, foi instituído um Grupo de Execuçio (GE) com a missão de 
fazer um levantamento s6cio-econ6mico da Ãrea Indígena Pari-Ca 

l 
choeira. 

O GE foi constituído po r : . 

3 representantes da FUNAI ( 1 Assessor e 2 Antropólogos); 

1 da SG/CSN (Assistente); 

1 da DSG/MEx (Engenheiro Cartógrafo); 

1 do ITERAM (Engenheiro Agrônomo); 

1 do IBDF (Engenheiro Florestal); 

- o Presidente da UCIRT (fndio); e 

um dos líderes da comunidade indígena da irea. 

2. Meios empregados 

Para execuçio dos trabalhos de campo, o GE contou com 

os seguintes recursos: 

2 (dois) helic6pteros CH - Esquilo, da FAB, com capa 
cidade para 3 (três) passageiros; · 

1 (hum) barco com motor de centro, capacidade para 15 

toneladas, pertencente is Comunidades Indígenas; 

2 (dois) botes de alumínio das Comunidades Indígenas; 

2 (dois) motores de popa, marca Suzuki, 2SIIP, da PUNJ\l; 

instalações cedidas pela Missio Salesiana de Pari-Ca 
choeira, para as ativid~des de escrit6rio. 

3. Execução do levantamento 

O levantamento de dados foi efetuado de acordo com a 

,r 

'!> 
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programação e metodologia estabelecidas. O grupo elaborou 
rc ln tório da missão, em que faz uma avaliação preliminar das con 
dic6es s5cio-econ6micas das comunidades. 

4. Consolidação dos dados 

Analisando as "Fichas de Avaliação Familiar", utilizaclas 
nas pesquisas, a FUNAI consolidou os dados levantados, que servi 
ram de base à elaboração do Plan~ de Ação Preliminar. 
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LEVANTAMENTO SÕCIO-ECONÔMICO 

(Parte do Relatório elo Grupo Executivo) 

r. 0 2. EXECUÇAO DO LEVANTAMENTO 

a. Pe(Íodo de Atividades 

- 20 de julho a 25 de agosto de 1987 

b. Metodologi~ de Trabalho 

1) Reuniões Pr e l l ml na r e s 

Visando à otimizaçio dos trabalhos .foram realizadas, antes do Inicio 

efetivo dos levantamentos de campo, reuniões prel lml nar e s , que permitiram a pa 

dronização do preenchimento da "Ficha de Dados", documento básico das informa 

ções de cada comunidade. 

Desta forma foi elaborada uma "Ficha de Aval laçao Faml 1 lar· - FAF", 

instrumento aux l t iar na coleta de dados. (Modelo anexo). 

2) Sub-grupos de Trabalho 

Como ficou dec.idido n~ reunião realizada em Brasil ia, o Grupo foi di 

vidido em dois sub~grupos, para a utll lzaçao dos hei icópteros e agilização dos 

trabalhoso 

/ 

i 

·Durante a execução das atividades cada sub-grupo contou com a colabo-· 
ração de 1 (um) membro da Comunidade Pari-Cachoeira que desempenhou a função 

de Intérprete. ~ 

" 
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3) Le~antamento de Dados 

A coleta de dados propriamente dita foi e f'e tuada diariamente 

bando as segul~tcs fases, para cada sub-grupo: 

- desloca~ento aireo para a Comunidade a ser pesquisada; 

- preenchimento da "Ficha de Aval lação Fam l 1 iar - F/\F"; 
entrevista com as lideranças locais, seguindo o roteiro da 

eng lo- 

de üado s "] 

coleta da anos t ra de solo para posterior anól l se de laboratório; 
~ ~ 

- retorno a Base·em Parl7Cachoeira; 

preenchimento definitivo da "Ficha de Dados ". 

~) Reuniões Diárias 

Para avaliação dos trabalhos realizados no di~ e planejamento das a 

tividades.do dia ~eguint~, na parte ~a noite, foram realizadas reuni5es coti 

dianas, nas quais participaram,·alim do GE, a tripul~çio da FAB, 

e. Comunidades Leva~tadas 

Ourante o ~lanejamento inicial estimava-se a existincia de 52 (cinquenta 

e duás) comunidades indígenas inseridas na A. 1. Pari-Cachoeira. 

Com o desenvolvimento dos trabalhos, e·pesquisa junto às lideranças con.! 
tatou-se a existência de um número superior ao espe~ado. Ao final das ativida 
des foram levantadas 7lt (setenta e quatro) comun idades, envolvendo 72 (setenta 

e dois) conj unt o s de "Ficha de Dados". (Em anexo Juntamente com uma relação de 

monstrativa do levantamento efetuado}. 

r: Í' d. Plotagem em Carta 

Simultâneamente à execução do lev.antamento de campo foram realizadas a 

plotagem individual de cada comunida_de, sobre .o mosaico composto de cartas na 

escala 1/250.000, também anexo ao pre sen te relatório. 

e.Areado Garimpo do Traíra 
Em complcmentaç°ão aos t rabo l ho s de campo , íol real l ze do o levantamento 

n~ região do garimpo, situado na serra do Tr a Ir e, ao sul da A.I.Pari-Cachoelra 
cujos dados e considcraç5es sio objeto de um relat~rio específico (em anexo). 

3. CONSIDERAÇÕES.GERAIS 

.a. Populaçio Indígena 
Concluindo.os trabalhos, foi constatado.um efetivo p9pulaclonal de 3.059 

Indígenas, observando-se maior co~centração no Rio Tiqulé, estendendo-se em 

menor densidade a seus afluentes, destacando-se os Igarapés Castanha, Ira, Sa 

maúne, UnBrl e outros de menor expressão. RessaJta-se a existência de comunlda 

' 1' 
' ' i t 



( '-r:-:·: r ~··~· 4-. \--~~;·:--....._ ...:""'~:- ~-4::::..""::: .... -··:-~~:-:--:- .. :~-: :·:. 
·~ ., . , .. ~ ·' .•.. 

04 - 1 
i 

· I 
l des HAKO Isoladas, que apesar de se ter referências e Indicações de sua pre- . . 

~ença, n~o puderam ser.contactadas, por suas cara~terístlcas n6mades. Hi ~inda 

_citações de outros grupos MAKO arredios onde o contato não se mostrava acon 

selhável. 

- ' / 

1) Grupos Etnlcos 

Os maiores contingentes encontrados pertencem aos grupos étnicos TU~ 

NO, DESAHO. TUYUKA e Ml<.0. Em m_enor escala s l t umn-sc Integrantes dos grupos 

BARAS/\NA. -KARAPANÃ, KOBEW'A, MIRITI-TAPUIA~ MUCURA, PIRA-TAPUIA, TARIANO, WANA 

NA, YEPÃ-MAHSÃ e ARAPAÇO. 

2) Grau de Aculturação 

Para análise do grau de aculturação, solicitado no item 2. l. da "Ficha 

de Dados", utilizamos a classificação de Darcy Ribeiro, encontrada em sua obra 

"Ind los e a Civilização", 1957. por englobar um amplo leque de processos de 
contato com a ~ocie~ad~ envolvente. Dentro da referida classificação, citamos 

os níveis de contato entontrados: 

a) Grupos em contato permanente 

"Incluí-sé nesta categoria os grupos q~e ji perderam sua autonomia 

sócio-cultural, pois se encontram em completa dependência da economia regional 

para o ~uprimento de artigos tornados indispensiveis. No entanto, ainda conser . - 
vamos costumes tradicionais compatíveis com sua nova condição, embora profun- 

damente modificados pelos efeitos cumul at lvo s das co,;1pulsões ecológicas, econô 

1 . • i li mícas e cu tura1s que exper mentaram. 

Na AI Pari-Cachoeira abrange a grande maioria das comunidades dos 

grupos TUKCAND, TUYUCA e DESANO, que já são capazes de. exprimircm--se7em portu 

guês e mantêm comun lcaçâo com a soc Iedade nacional. 

b) Grupos em çontato intermitente 

"Corresponde àqueles grupos cujos territórios começam a ser alcança 
dos e ocupados pela sociedade nacional. Ainda mantêm certa autonomia cultural, 

mas vão surgindo necessidades novas cuja satisfação só é possível através de 

relações econômicas com agentes da civilização. Frequentemente têm atitudes de 

ambivalência motivadas, por um lado pelo_ temor ao homem branco e, por outro 

lado, pelo fascínio que·exerce sobre eles um equipamento Infinitamente superi 

or de ação sobre a natureza. Suas atividades produtivas começam a sofrer uma 

diversificação pela necessidade de, além das tarefas habftuaís1 serem obrig~ - 
dos a dedicar um tempo crescente à produção de artigos para troca ou a se alu- 

" garem como forç~ de trabalho. 

Na AI levantada podem assim serem consideradas algumas comunlda- 
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os 

des HAKU que estio Instaladas nos afluentes do Rio ~lqui~. 

e) Grupos lsolndos 

"s~o o~ grupos que vivem em zonas nio alcançadas pela socledade_br! 

s l l e lr a , só tendo experimentado cont a t os acidentais e raros com "c lv l l l ze do s". 

Apresentam-se como simplesmente arredios ou como bost l s'' 
Ass I m podem ser cons I dera dos os M/\KU que ~ijO foram contactados pe- 

1 o Grupo de Trabalho. 

· 3) Organização Social 

Genericamente a organlzaçio social da~ diversas comunidades da A. 1. 

-Pari-Cachoeira está estruturada em núcleos familiarés, onde a subsistência ec~ 

r . nôml ca é em maior proporção mantida através de at Iv l dade s agrícolas f aml l l « 

ares. Em muitas comunidades, estas a t l v l dade s são praticadas comuri l ta r l amen t e 

(como a pe sca e cac;a) ou individualmente, porém d l s t r l bu Ide s comunitariamente. 

Existem atividades que vl sam à manutenção 'da comunidade e de sua Inf ra-es trutu 
ra que, via de regra, são também comunitárias. As manifestações culturais, no 
que toca aos ritos.e festas, são sempre momentos de participação coletiva que 

ativa a integração entre os seus membros. 

Os casamentos entre o Grupo étnico MAKU são endogânicos, enquanto que 

para os demais, são exogânicos. Foram encontrados P?rém, casos de casamentos 

entre, mulh~res MAKU e .homens de outros grupos étnicos e dois casos de casamen 

to endogânicos entre os DESANO e TUKANO. 
Com relação i regra de descendência~ foi co~statado que os grupos são 

,.,-, "pa t r l 1 irehrrs". 
O contato do GE com as comunidades foi insuficiente, temporalmente 

para um estudo mais detalhado que possa comprovar com segurança os aspectos 

aqui detalhados. 

~) Título Eleitoral 

Existem em ·razoável quantidade lndfgenas que deram entrada na documen 

tação para o recadastramento eleitoral, mas que até o presente momento nao re- 

ceberam seus novos títulos: ·As Informações contidas no Item 9.h. discriminam 

alim dos tftulos regularizados, o quantitativo dos casos acima citados. 

b. Cond i çÕes Ecouôrn lca s 

1) Meios de subsis.têncl-a 

For em cons l der ado s meios de subs l s'tênc l a as.atividades que visavam à 
sustentação material da comunidade. Desta forma Incluiu-se os produtos agríco 

las a pesca, a caça e a coleta. 
• 

Em alguns casos, quando o ouro extraído no garimpo, o artesanato e o 
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extrativismo vegetal, foram comercial lzados objetivando gerar recursos· para 
aquisição de gêneros para subsistência, estas atividades foram 

também como meios de subsistência . 

considerados 

. •\ 

2) Atividades econõmfcas 

Como atividades econôml cas f o rem Identificadas a extração mineral 
(ouro), vegetal (cipó, sorva), a comercialização destes produtos e dos exc ederr 
tes da pesca, da caça, da agricultura e da criação de animais. 

; Í', 

3) Possibilidades de desenvolvime~to 

As informações _citadas no l t em 4.d. da. "Ficha de Dados" dão uma visão 

superficial daquilo que para os membros do GE foi tra,nsparente. ( evidente que 

tais citações não excluem outras possibilidades de desenvolvimento, merecendo 

de especialistas estudos mais aprofundados. 

e. Saúde 

'r: 

· 1) Meios existentes e necessários 

São pr a tIcemen te inexistentes os r ecur so s humanos e materiais volta 

dos para o campo de saúde, nas comunidades da A.I. Pari_-Cachoeira. 

Em Pari-Cachoeira a Missão Sal~siana dispõe de ~m pequeno hospital, 

onde apenas uma religiosa procura prestar atendimen.tos em primeiros socorros. 
Nestas circunstâncias ressente-se 'a falta de médicos, enfermeiros e outros pr~ 

flssionals da área de saúde e observa-se também carência de meios materiais e 
med i camen tos • 

As comunidades recorrem a_inda, quando po s s Ive l , a assistência exlsten 

te em Taracuá e São Gabriel da Cachoeira, que também se revelam precárias. 

De inaneira geral julga-se necessário a adocjio+de medidas que visem: 

- equipar hun~na e materialmente as instalaç6es existentes; 

- criar postos de atendimento em conrunidades que permitam atender as 

comunidades vizinhas; 
selecionar e treinar membros das próprias comunidades no atendlmen- 

r . 

to básico; 

- Implantar o.serviço médico-odontológico volantes, de nodo a atender 
periodicamente todas as comunidades. 

2) Doenças predominantes 

A população Infantil apresenta. um alto índice de de snu t r Içâo , vermi 

nose e desinteria •. 
Na população adulta, pelas Informações, verificou-se o predomlnlo da 

malária, ·tuberculose, hepatite e reuma t l smo , Foram cltados casos de pneumonia, 
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problemas do aparelho respiratório e dr'gcstlvo, gripe, processos tnflamatÕrlos 

em gera 1 • e te ••• 

Acentuados problemas dentários, observados tanto na população adulta 

como i n f an t l l •. 

d. Educação 

Situação geral 

Na comunidade de Pari-Cachoeira e~iste uma infra-estrutura e recursos 

humanos que possibilitam ensino de 19 grau, atendendo a população em idade e! 

colar desta e de comun l dade s circunvizinhas, adm ln l.s t r ada s pela Missão Sale - 

siana. 

Compõem ainda a estrutura educaci·onal da região escolas instaladas em 

algunBs comunidades,permitlnd~ o ensino ati a 4~ s~rie do 19 grau, 

As comunidades situadas mais a leste da A. 1. Pari-Cachoeira se valem 

da assist~ncia escolar prestada pel~ Missio Salesiana de Taracui, que possui . . 
cond i cóe s seme 1 han t_es âs acima c i te das , 

Todo o atendimento conta com o apoio da FAE-MEC, SEDUC-AM e FUNAI, pe 

la distribuição de material e merenda escolar,embora de maneira irregular e in 

suficiente para beneficiar toda a irea, 

~ fato inegável que a estrutura educacional vigente n~stra-se relativ~ 

mente eficiente, entretan_to há ~e se mencionar que esta não atende a total Ida 

de de crianças em idade escolar devido, principalmente, pelos seguintes fato- 

res: 

lnsufici~ncia de recursos econ5micos das famílias para ingresso e/ou 

manutenção dos filhos na escola; 

IOl)ossibilldade da família se abster da mão-de-obra do filho, parti 

cularmente na época de plantio; 

- número insµficiente de professores e instalações escolares; 

- dificuldades de locomoção; 

Não obs~ante já existirem alguns indígenas frequentando cursos de for 

~açao técnica nas áreas de mineração, agro-pecuária e magistério, há lnteres - 

ses de expansão da formação_profissional em outras áreas, e da Implantação, no 

futuro, de ensino de 29 grau na comunidade de Pari-Cachoeira, 

e. Abastecimento 

Normalmente o abastecimento externo se processa através de aquisições 

e/ou trocas efetuadas Junto aos regatões, embarcações que funcionam como pe 

quenos e dlverslffcudos comér c Io s flutuantes, São usuafs as trocas de mercado- 
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rias por produtos ogdcolas e mes1110 o ouro, extraído do g.:irlmpo. 

A Unlio das Comunidades Indígenas do Rio Tlquié - UCIRT recentemente vem 
adquirindo gêneros ·ai lment Ic los , artigos domésticos e outros produtos para co 

mercial izaç5o e11tre os seus membros,i base de troca ou simples venda. 

Os produtos são .:idquirldos em São Gabriel da Cachoeira. transportados p~ 

lo barco da comunidade (denominado Plano Cruzado) e estocados na cantina da 

UCIRT em Pari-Cachoeira, visando reduzir os preços exorbitantes cobrados pelos 
~ 

r, 

regatões. 

Um pequeno bazar estabelecido e administràdo pela Missão Salesiana tam- 

bém auxilia rio abastecimento de Pari-Cachoeira e comunidades próximas, porem 

em pequena escala. 

Como um todo o sistema de abastecimento existente efetivamente não aten 

de ãs necessidades básicas das comunidades do Rio Tiquié. 

Numa aná l ise inicial do que pode ser observado em campo pel o s membros do 

GE, sugere-se que sejam estudadas medidas que viabilizem a expansici do abaste 

cimento administrado pela UCIRT, de modd a atender satisfatoriamentes todas as 

comunidades. Para tal, as atenções devem ser direcionadas objetivando amplia - 
ção da infra-estrutura atual (es toca çern e distribuição) e assessoramento técni · 

co-admin istrat Ivo •. 

f. Recursos naturais 

1) Extrativismo mineral 

Comprovadamente nio possuem meios rnec5nicos de exploraçio, se proces- 

,:í· sando de forma manual, individual/coletiva e com carência de técnicas, o que 

impossibilita um maior rendimento e aprove l temen to do potencial mineral. 

2) Ext r at Iv l sno vegetal 

Em passado recente o extrativismo era amplamente praticado, acentuan 

do-se a exploraçio da· sorva, seringa. clp6. Atualmente esta pritica passou a 
·ser secundirla, principalmente peta pouca valorizaçio exercida pelos regat~es 

e pelo surgimento da exploraçio mineral. 

Existem pretensões de reiniciarem ~sta atividade, desde que os pre 

ços .sej am compensa t I vos e que haja me I os pá ra e s coajrento da produção. 

g. Solo 

Em cada comunidade foi coletado uma amostra de solo para análises labor_! 

torlals visando a expansio da agricul~ura. cabendo a FUNAI encamlnhi-las a 6r 
gãos especializados. 
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4. CONS1DERAC0ES FINAIS, 
-a , Dificuldades Encon t r-adas 

.1) No entendimento da "Ficha de Dados" 

Surgiram no decorrer do trabalho, várias dificuldades em relação a 

. preenchimento das fichas, dev l do a falta de uma orientação direcionada para o 

obj e t lvo s de ·alguns tópicos. Salienta-se também que certos ítens, n? dcpendên 

eia de uma anállse mais profunda, forarn prejudicados pelo pouco tempo d l spon 

vel em cada aldeia. 
Não foi pos s Ive l , por exemplo, identificar l hnl t e s ffsicos de um 

comunidade para outra. Por tradição os Indígenas consideram a terra como per· 

tenccntes à todos, permitindo entre si ·O 1 i'"'.'re trânsito em busca de caça , pe s 

ca e ocupação de espaços físicos para implantação de suas roças, sem a ca re c tr 

rizaçio de 1 imites de propriedades e uso. 

Dificuldades tamb~m na deffniç5o do conceito dado i ·~Tveis de Lide· 

ranças". Observa-se 9ue há quase unarnin idade na aceitação da .UC IRT como orga< 
representativo das comunidades. Observa-se também a existência de 

locais, não se constDtando hierarquização entre comunidades. 

1 ide rançai 

r=. 

2) Comunicações 
- O grupo de trabalho não çontou com um sistema de comunicação prÓpric 

que permitisse a agilização da troca de informações necessárias ao bom andame! 

to das atividades. i; 

No que pese a ex l s.tênc le de uma rede-rádio insta1ada na Missão Sales] 

ana j e ter contado também com a infra-estrutura de comunicação montada pela FAa 
em apoio e spec If ico ãs· suas aeronaves, as dificuldades de contatos com os or 

.. gãos de apoio ainda foram significativas. 

Pela experiência vivida o GE sugere que em semelhantes missões a equJ! 

pe seja dotada de um o~io de comunicação eficiente, dando flexibilidade e rapi 

dez às informações. 

b. Apoio local 
' . 

O Grupo de Execução contou, durante toda a permanência em campo, com o 

irrestrito apoio dos componentes da Missão Salesiana,_ que não mediu esforços. 

em atender as necessidades materiais e de l~stalaçÕes garantindo a contlnulda 

de dos trabalhos. 
Importante frlsar o papel exercldo pelos Intérpretes, 1 (deres e demalsi 

me1nbros da Comunidade -de Pari-Cachoeira, que .contribulram acentuadamente para 

que .os trabalhos fossem conc lu Idos dentro do tempo previsto. 

OBS: Retiradas folhas 01 e 10 do Relat6rio. 



ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES 

1. Campos de atuação 

As ações do Governo na Terra Indígena Pari-Cachoeira, no 
Município de São Gabriel da Cachoeira/AM, serão desenvolvidas nos 
seguintes campos: 

»<; 
f '- 

EDUCACÃO 
SAÜDE 
ABASTECIMENTO 
RIQUEZAS NATURAIS 
DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 
ACOES COMPLEMENTARES 

2. Atribuições 

As entidades integrantes do GTI deverão explicitar suas 
atribuições, expandindo as ações previstas no Plano de Ação Pre 
liminar. 

Para que cada 6rgão possa prever metas específicas e me 
lhor definir tais atTibuições, a FUNAI organizari uma ''viagem de 
reconhecimento'' i irea de Pari-Cachoeira. 

3. Metas físicas 

As metas físicas deverão ser estabelecidas para 1987/88. 

4. Cronograma 

Seri elaborado um cronograma físico-financeiro, em que 
se indicario os programas orçamentirios e as fontes dos recursos. 
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. TERRA IND!GENA PARI-CACIIOEIRA 

0 

INFORMACOES DIVERSAS 

1 - Pedidos da Associação da União da Comunidade 
Indígena do Rio Tiquié (UCIRT). 

2 - População - Lideranças. 

3 - Dados sobre a navegação do Rio Tiquié. 

4 - Ãrea sobre a navegação do Rio Tiqu~é. 

5 - Memorial Descritivo de Delimi~ação (FUNAI). • i 
! 

.T -:, :l!J 
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PEDIDOS DA ASSOCIAÇÃO . J .NIÃO DA COMUNIDADE- INDÍGENA . \ RIO TIQUIE: (UCIRT) 

CARTA DE 20.05.87 - PEDIDOS 

20 - Motores de popa de 25 HP 

20 - Botes 
Demarcação das Terras 

Melhoria do Hospital de são Gabriel da Ca 
choeira. 

- Equipamento odontológico completo. 

Ex: Raio X - Mesa de operação - ins 
trumentos cirúrgicos e remédios. 

- Ambulância para hospital inãígena 
10 - Médicos (ou no mínimo 05) 

03 - Barcos sanitários bem equipados com gabi 
nete odontológico, enfermagem, corpo médi 
co, cadeira de frio para imunizações e 
ins~rumental. para pequenas cirurgias. zs , 

01 - Camioneta -C-10 a àiesel 
02 

30 

10 

Caminhões a diesel. 

Moto-serras 

Rádios Postos Indígenas 

CARTA DE 01.06.87 - PEDIDOS 

·02 - Motores de popa de 25 HP 
02 - Motores de popa de 15 HP 

04 - Botes de alumínio (grandes) 

- Construção de duas pontes 

- Casa da Farinha 

01 - Olaria 

01 - Serraria 

- Represa para Hidrelétrica 

20.000 - Folhas de zinco de 2,45m 
100 - Grupo Geradores 

4.000 - Litros de Gasolina 

01 - Caçamba 
4.000 

2.000 

- Litros de óleo diesel 
- Quilos de pregos para zinco 

/~ 
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Oomunldade de Pnrl Cnchoclra 

CEP 69.750 • Siio Gabriel 

São Gabriel da. Cachoeira, 20 de innio de 1987 

OF. S/Hll-UCIRT/87 

Assw1to: Reivindicação (Faz) 

A mineração dentro da área IndÍGeml é crnnde problema que cauaa nas ComÊ: 
nidadcs. Em geral os lndÍos jlÍ conhecem mui to bem as intenções da Empresas,' 
isto é, ~ue elas estão querendo pegar as riquezas do subsolo. 

Os índios querem fazer contato direto' com Presidente da Repúblico., por-1 

que a Fundação Nacional do tndio - FUNAI, nunca deu conta doa problemas. A 
FillUI não _conhece o pr2blema interna das Comun í.dudce Indíi:;enns e os nossos ' 
Ofícios de reivind.iouçocs · afio aistematic3lllente, burocra.tizodoo e arquivados 
nos escritórios. 

A PffilAI não está aosumindo a :função CJ.l.\O lhe cape, isto é, solucione.r os 
problemas IndÍgenus do Hio negro/AM. 

A FUUAI nunca consultou para foimul.ár,..· os Projetos do..,.Goverpo e Alvarás 
de licença pnra Empreoas Mineradoras. Temos vastao experiencias na luta pela 
Defilé!.Tcação de nossas·Terras, mas até hoje não fomos ouvidos. ~As autoridades 
da FIDlAI fazem jogo entre si e o Índio sempre fica ansioso e iludido com 1 

as falsas pr-oneasae, Pa Laraoc acsdm , porque é v er-dade , 
Exemplo: Pari Cachoeira. q_ue luta durante 16 (dc~esseis)unoo, oempre ouve 

a mesma resposta, que "amanhã demarcaremos a Terra'i• 
A Comunidade em geral não desiste para que hajn a Dema.rcnção de sua Ter 

ra. A nossa 2ª Assembléia Geral realizada nos dias 28, 29 e 30 de abril do 
ano em curso, teve um caráter. politico importonte diante do Governo Federal. 
Pela pritaei~a vez recebemos a cooperação do Governo através de V.Excn. 

Discutimos aobr'e P:rojoto Colho Norto, por-que oo Índios não c onhecãua o 
objetivo do Govenio nas Comunidades, principalmente na Faixa de Fronteira. A 
nossa pos:i.çiio diante dos brancos continua na mesma, somos o Povo Hospitalei- 
ro. 

Recebemos os governr..ntes; os missionários religiosos; a F.AB; a FIDTAI; o 
12 l3EC; a LASAj os Bancos; as Empresas Mineradoras e, a.gora o Projeto Calha 
norte. Os líderes exigiram a mnior presença do governo no raeio do povo Indi 
gena para beneficiar e desenvolver os novon Projetos Econômicos com as novas 
técnicr..s com a participação dos filhos du rec;iüo. NÓG,oo Índios, não aceita 
oos a ordem de peasoas vindas de fora e ~ucremos demonstrar ao governo os 1 

nossos valores espiritual e moral do nosso povo. 
Nós valorizamos o Projeto-Calha Uorte para fazer o trnbalho integrado 

dentro de nossa. terra o fnremoo o projeto de trubcilho junto com Governo Fedo 
ral. O Governo tem que valorizar o povo ÍndÍgenn do nio Negro, por~ue oomosT 
95~ da população existente e, por isso, ocuparemos os cnrGºª administrativos 
oo í s nós conhecemos a renlidotle de nooso povo. A nossa governô.ncin somn1·n o 

·;sforço do Governo Federal e, juntos, aoluoionaremoa oa problemas. Como so 
mos a sociedade que aprovou o Projeto Cnlha norte queremos a reciprocidade' 
do Governo Federal con:forme ns solicitações nbnixo relacionadas. 

1 - J.:ais uma vez, a Dcma.rca.,)io das Terras; 
2 - l:iel.horia. de Hoopital de são Gabriel do. Cachoeira, porque 03 nosoos 1 

innãoa que foram a J.íANAUS não tive.ram o apoio integral· da FUHAI, 

Continua ••• 
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I Associação da União da Comunidado Indígena do Rio Tiquié (UCJRT) 
- ..----.i.- ... ~:..'t" ·-·•··.· • ·t • •t. ;..•t\.' Jr-":''!'!. ~- .i •• ~ t..·-:i.·~-...l.7:-·-,JJ:,,.'.:JJ.-;:c:;r--a 

. e.o.e. 04.sen.01310001.30 
Comunldnüc de Parl Cnchoclra 

€EP 69.750 • São Gnl>rlcl Amneonae 

porque, cu1 turalmcnto, nüo damos mui to bem com algune cotrturaea e bruno os. 
e sentimos. muita falta. de irmãoo. e parentes. . 

3: - Equipamento odonto1Ónico completo, por exe mp1o, raio x, a 
mesa de operação, instrumentos cirú.rgico e remédios. 

4 - Ambulância para hospital indígena, porque não temos.nada de 
transporte. . 1 . 

5· - Somo~ 40 mil !ndioa:na região e, por isso,· qµeremoa do go - 
vemo Federal a contratação de dez médicos ou no mÍnimo cinco que o núme 
ro mínimo preconizado pela Organização Mundial de Saúde para esse número 
de habitantes. 

6.- Três barcos sanitários bem equipados com gabinete odontol~ 
gico, en fennagem, corpo médico, cadeira de frio para efetuar imunizaçõea 
e instrumental necessário para pe~uenas ci:n1rgias. 

7 - Aqui não temos. transporte. Ql,l.eremos um camionete C 1~, dois 
croninhÕes e todos estes à diesel. 

8 - 20,motores do popa de 25 HP e 20 botes. 
9 - 30 moto-serras. 

10 - 10 ~ádios Postos Indígenas. k. 

Em.nome de nossos povos antecipa.mos os agradecimentos pré 
vios e renovamos o espírito de cordialidade e enviamos abraços • 

,./""'"" 

i7AJ,fredo Jlli7guv1'.º _,, vu 
:Pr'(raidente da UOIRT 

. 
cyt'.J;,.-;:l,~/r~7,,,~rrhi.-1'_ 

r T.'I"""' ..,i ,tf. 

Fernandeo 
da UCIRT 

ODS - Este documento foi entregue em mãos do Ministro :Bayma Dennys e 
~oi rebatido devido os erroe de or'l;ogra:fie.. 

(# -~ $ Ü"l? C,h? ., __ ;) 
:ln Alvaro FcrnandE?s1 ~"""'l."-'•V 

Ex-Ooordc11n<lor nocionu.l da. UNI. 
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-· Associoçõo cio União ela Comunidade lndíaono cio Rio Tiqul6 (UCIRT) 
-- ••. - •••••• .,._ •••••• ~····. -·-·-' • ••••.•••• ~ ···--· .••••• ·-· ••.•• ·-··-·-··· ••.•••. ·J.~ 

e.o.e. O'i.53U.fM310001·3U 
Conmnld:uhi ,lc Pnr] Cnchorlrn - ·- = CEP li!l.'lf>O • S;io Clabril'I Amaion:i:· 

Pari Cochocirn, 1R de junho de 1907 

EX?JlQ Sr. General !ni.ben Dayma Dennys 
f,!iniotro Chefe do Gabinete J.lili ta.r e 
Secretário !Jeral do Conselho de Segui~unço. !tncional 

lmcxo 2 - Pal~cio do Planalto 
70.000 - nrasilin - DP 

A Associação dn Uniüo du Comunidade IndÍgen~ à.o Rio Tiouié -UCITIT, 
reri Cachoeira, atrav~s de su~s ~utoridades.constituidas, ud.riiira de V. 
ExciD sobre o· grande desafio para leva~ o proGrcsso junto às Comunidades 
da faixa de fronteira. 

A As~ociação da UniÜo da Comunidade IndÍGena do Rio Ti~uié-UOirtT,' 
inf'on:a a V.Excif, que o povo indÍt;cma de Pari Cnchoeira sempre procurou 
o gQve:rno ce~tr~l para solucionar os problemas. n~turalrüente, as autori 
dndes da FUUAI conhecer::un e nossn luta nrdua e, por isso, n no~sa OrGani 
zação decidiu ocupcr a ~orça política no lado do governo. . 

~speramos a reciprocidade do ~ovem.o p2ra solução de problemas, p~ 
is sabe3os diriGir o nosso destino e coo espírito de puros cidad~os bra- 
sileiros. · 

~ evidente (lUC o Projeto CaJJia Horte foi critic!:!.do e, por entender 
~oe difere~te de brw1coo que nã0 conhece~ a nooDa realidade, a UCIRT pr; 
va"!.·l con fatos de trabal:'lo e de outras couquí.s tas junto ao povo ind{gen'ã, 
isto é, nós precisamos de apoio integral de V.Exciº e, somente assim, ca 
lare:;o.s a boca de peesoas aà.venias. 

:onfo:i:ne e. ciência to:10.da por. enba diretoria que, Pari Ce.choeira é o 
oodelo de procresso na fnixn de 150 Km de fronteira, solicital:los de V.Exci~ 
para eguisiçno·de benefícios n aeguir,n fuvor du nossa Organização-UCI?.T. 

• 1 

1- Construção de duas pontes 
2- Cas.:. de íarinll:i 
3- Uma Olaria 
4- Uinn. Serr.:!ria 
5- ~e:presc. :paro. Hidrelétrica 
6- 20.000 :folhas de zinco de 

2,45 m 

7- 2.000 Kg de pregos para zinco 
6- 2 ~otores de popa, 25 HP 
9- " " n " 15 HF 
10- 4 botes de alumínio (~randes) 

11- 100 Grupo Geradores 
12- 4.000 litros ele 6[:.Solina 
13- 4,000 litros de Óleo diesel 
14- Uoa Caçamba 

:E::J. nozie da 11UCIRT" enviamos os nossos 'Orotestos e aGradecir:-,entos ' 
,révios e retornamon firmar a força única em pról dus populações indíti.e 
nas, 

.. 

~ 
• , , •• , • r 1 

1 
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1· 
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A. 1. PJ\IU -CACIJUEI RA ·-· --·---·- 
POPULAÇÃO- L l ll E RANÇAS_ 

N9 Cül,IUN I UJ\l>HS POPULAl:ÃO J, l U EIU\NCAS -- ---•-· 

O 1 .PRONTEI llfl. 
02 SANTA TEREZINHA (PUNYl\) 

O 3 U~IJ\R 1 -NOJffE 
04 ACAf 
05 SÃO PtiüRO/TRAIRA 

06· C:ARURÚ I 
.r>, l srrro VO Ei\'11 LIANO 

08 CARURrJ II 

09 JABUTI 
1 O NlNHO Dl:i AIH:LliAS ~ 
.11 ~AN'f A HUSA 
12 ~ÃU PAULU/~li.tJ 'l'Ui\iíl 

13 SÃO DuMINGuS SÃVIO 

14 ASSUNÇÃO 

15 MEl<CES 
1 6 CU RAÇÃO UE ivlJ\Rl A 
17 SITIO DO AM.GR!CO 

18 Tfü.iPLU DO VlAl30 (VENENO IG.D 
r-1'"' TAilATINGA 

2 u PI RACEi,.iA 
21 PARI -CACiiúEI ju\ 
22 TOCANuIRA 

23 URUBU LAGO 
24 SANTA MARTA 
25 SÃO SEBASTIÃO 
26 JANDO CACJIOl.ilRA 
27 BELA VISTA 
28 SÃO JOAQUIM 

29 SITIO VO ~ESS1AS ~ 
30 CUCURA ~ÃO JOÃO 
31 SÃO JOÃO BATISTA 

32 DUJffURA 

42 

42 
25. 
22 

91 

1 8 
os 
36 
35 
22 

17 
65 
44 
34 

22 
29 

15 
25 

41 
28 

274 

54 
32 

06 
62 

55 
159 
62 
22 
24 
68 
31 

QUINTINO VIDAL 
FIRf\11/\NO MARQUES MElRA 
JOSfl AMJ\llfl.L 
TEODORO BARBOSA 
f.1~RI O T.LNÚJH O 
GRI\C 1 L l J\NO t.JJ\RQUES 
E~HLIANO BARBOSA 
ALCJDES MARQUES 

AVI:iLlNO PRADO NERI 
JOSfl P l NtiEl Rü 
JOVINü VILAS-BOAS PENA 
J\Jvlf.llU CU RAMOS BASTOS 
OVfDIU J.EJ,JOS BJ\RHETO 
JüAQUJM BJ\RBO~A 

AVELINO l>UTRA 
VfiRIDl/\NO MJ\IMNHÃO LEMOS 
AMI1 iu CO L l MJ\ 

JOÃO BONFJM 
FRANCISCO GOMES 
LUCIANO BORGES MASSA 
IWNIUQUE CASTRO 
MARCELINO PEDROSA )~SSA 

FIU\NCl SlJO GALVÃO 
llONlNGOS SJ\VlO VELOSO VAZ 
AHN/\I..00 PAZ 
JOÃO BOSCO SAMPAIO 
SADINO PIMENTEL 
AGOSTINIIU J>A SILVA 

MESSIAS NEXICANO PESCADOR 
IJONORIO RIBEIRO 
J.UlZ GOMES LANA 
JOi\O BUSCO iill\Cl.:DO 

t. 

• 
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N9 COMUNlUAlJlJS POPULACJ\.O 

---- 
33 SANTO ANTONJO 50 LUIZ V 
34 TAPIRA IGJ\RAPfl 27 AJJÃO P 
35 MARACA.J Á 42 JOSf! M 
36 :;ANTA 1'11\RI A { GEMEOS) 16 JOAQUI 
37 NOVA FUNDAÇÃO 147 1 fELICl 
38 cucunz i,IANAUS 31 AMI1RIC 
39 Sl\0 FRANCISCO 20 Pl:URO 
40 SANTA LUZIA 26 FELISB 

'Í -- SÃO LOURbNCO 1 4 MAJUO 
r 

41 I EMBA0BA 15 LUIZ G 
43 MJ\CLJCU l GARAP~ 15 EUZflBI 
4 4 : 8ÃO JOS~ 50 MIGUEL 

FLORESTA 
. 

18 45 MAX! MI 
46 FÁTIMA 1 4 VICfiNT 
47 SÃO LUIZ 45 LUIZ V 
48 MORRO FRIO 1 4 MANOUL 

49 PASSÁ 30 JOÃO u 
50 BAREIRA 106 lfbRMlN 
5 1 BOCA lJA E~TRAU/\ 50 JOSf P 
52 TRAIRA lGAHAP.G 30 ARMANíJ 
5-: <, S1\0 ronn 22 JiJGINO 1 
(: 

L" l RA YTY /r,JAJff 1 NI 10 40 RENATO . 
. 55 TARACUÁ l GARAPf 72 PONCJ/\ 

56 ClJNUIU 1 33 ANGELO 
-, 7 SÃO TOJ\Jfl no SAMJ\Qj\jJ\ 1 3 MANOEL 
58 PI RARAR/\- POÇO 45 MARIAN 
59 SANTA APAHECIIJA _1'-.' 51 · IJOMJ N(; 

60 ACARÃ POCO 14 RODOLF 
61 COLfNA 83 GUILIIJ3 
62 TOQUINIIO 07 MATEUS 
63 VILA NOVA 59 MJ\RIO 
64 SÃO IJOf\lI NGOS lJO CUNURI 23 CJHSPJ 

65 J\iUCURA LAGO 07 i\LIH NO 
66 SÃO JOSfl DO CUNURl 44 LAURU/1 

.,lUERANCAS 

lANJ\ SARMENTO 
J\REN'J'c 

OURA 
vi SAR1•iENTO LEMOS 
ANO BARÃO 
O CASTRO fl]RNANlJES 
AI.BERTO SA~ll'J\10 

ERTO SAMPAIO 
f,JJ\Rl NHO 
OES 
O PIRES . 
AZEVBDO . 

NlANO AGUIAR 
E MACEDO 
JANA 
Plf\1ENT~L AGUIAJl 

RASIL 
I O 1'iARI NHO 
ElXOTü 
O PIRES 
JANUAIUO LOBO 
ROCJIJ\ LOBO 

NO MONTEIRO SOCUTE 
PEDROSA 
BARBOSA 

O AZcVEDO 
OS BARROSO 

O ROUIUGUES AZEVEDO 
RME LOPES 
iJE I.HIA 

LOPES 
NIANO ARAOJO 
DIAS 

NO ARJ\UJO 
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DADOS SOURE A NAVEGflçno NO RIO TIQUIÉ 

O Rio Tiquié é navegável sem problemas, por 
de médio porte (15 ton - Plano Cruzado - da UCIRT) no 
cheia, Abra Nov até Pari-Cachoeira. 

embarcações 
período de 

A montante de Pari-Cachoeira, a navegação só é possível 
com voadeiras e canoas, durante o ano todo. 

OBSTÁCULOS 

CACHOEIRA COMPRIDA . 

. /'""'" Situada: entre a Aldeia Fronteira e Santa Terezinha (Punya) 

CACHOEIRA PEDRA CURTA 

Situada: entre Aldeia Santa·Terezinha (PunYa) e São Pedro . 
CACHOEIRA CARURÚ 

Situada: entre Aldeia Carurú I e Carurú II 

CACHOEIRA JABUTI 

Situada: entre Aldeia Caruru II e Jabuti 

CACHOEIRAS DO REI E PEIXE EltTRICO 

' -·- _,..,._ 

Situadas: entre Aldeia São Domingos Sávio e Pari-Cachoeira 

CACHOEIRAS SAMAÚMA E PARÍ 

Situadas: na Aldeia Pari-Cachoeira 

CACHOEIRA PEDRA CHATA 

Situada: entre Aldeia Irayty e Cunuri 

CACIIOEJRA TUl<ANO 

Situada: entre Cunuri e Pirarara-Poço 

_,... l 
• 1 

1 

'• . 
' 

1 
1 

1 J· : 
' 1 J 1 

! 
1 

. i .. 

. ! 

! .. 
. r 1 

' l 

·l 
l 
! 

i 
1 

l 
1 

1 
•• 

:1 1 

• 



1 
1 

1 
f 

AREn DE GARIMPO DO TRAIRA 

- INFORMAÇÕES GERAIS 1. 
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1. Localização 

A região de garimpo da A.I. Pari-Cachoeira se localiza na Ser 
ra do Traira, na parte mais meridional da área. A garimpagem é re 
alizada na segunda cadeia de montarlhas (sentido NE para SO) no tQ 
pode uma de suas elevações, estando em seu sopé o acampamento 
d~s indígenas cujas atividades estão ligadas direta ou indireta 
mente a exploração do ouro . 

. ,, r .. 
2. População 

. 
Até meados de julho/87, tinham acesso ao garimpo índios não 

pertencentes a AI Pari-Cachoeira, incluindo ainda mestiços do Mu 
nicípio de São Gabriel da Cachoeira e Santa Isabel do Rio Negro. 
Na oportunidade em que o Grupo de Execução efetuou o levantamento 
de dados na área do garimpo, a população encontrada era, na sua 
totalidade,composta de membros das comunidades pertecentes AI Pa 
ri-Cachoeira. 

A UCIRT por iniciativa de sua diretoria, nos últimos dias,soli 
citou a retirada dos grupos estranhos às Comunidades do Tiquié. 

. -~ 
O quadro a seguir mostra a real população em atividade na área 

, r . de garimpo, discriminando as suas origens. 

COMUNIDADES HOMENS MULHERES CRIANÇAS 
(até 14 a) 

Barreira 002 000 000 

Bela Vista 021 006 005 
Boca da Estrada 001 000 000 

Carurú II 001 000 000 
Cunuri 008 002 000 

Floresta 003 002 004 

Fronteira 003 001 000 

I.rayty 003 000 000 

Maracajá 003 000 000 

Mercês 001 001 001 
Ninho de Abelha 003 000 000 n f\ 
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COMUNIDADES HOMENS MULHERES CRIANÇAS 
(até 14 a) 

Pari-Cachoeira 017 008 013 
Santa Luzia 003 002 002 

Santa Marta 001 002 002 

Santa Rosa 002 DOO 001 
Santa Terezinha 005 001 002 

Santo Antonio 009 001 000 

São Domingos Sávio ao 1 001 DOO 
São Francisco 001 000 000 

São João 007 003 003 

São José 004 002 000 

r- São Luiz 006 004 002 

São Pedro/Traira 008 003 008 
São Sebastião 001 000 DOO 
São Paulo/São Tomé 002 000 000 . ~ 
TOTAL 116 039 043 

TOTAL GERAL: 198 

3. Forma e Técnica de Exploração 

Na área garimpada a ocupação acontece aleatoriamente, sem ob~ 
diência a qualquer critério na escolha do local a ser escavado. A 
exploração de cada "barranco" é feita de forma manual, quer indi 
vidual ou por grupo familiar. Não há citação de exploração cornuni 
tária no garimpo. 

A obtenção do ouro é realizada normalmente através da lavagem 
do "cascalho" retirado do barranco, com utilização de cuias e b! 
teias metálicas. Este processo exige a utilização de água em abun 
dância, o que tem se tornado problemdtico roce à escassez deste 
líquido nos pontos mais elevados, refletindo diretamente 
ção. Os trabalhos somente se aceleram, e se tornam mais 
vos, por ocasião das chuvas que alimentam as nascentes. 

na prod~ 
produt! 

4. Produção e Comercialização 

Pelas observações do GE não foi possível avaliar quantltativ~ 
mente a produção média (total ou individual). A equipe de Admini~ 
tração do Garimpo estima que a produção mensal oscilou entrP. 12 a 
15 Kg nos últimos três meses, sem contudo possuir números exatos 
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que comprovem estes dados. 

O ouro extraído tem sido comercializado com negociantes de São 
Gabriel da Cachoeira ou de Vila Bittencourt. normalmente à base 
de troca por mercadorias diversas, que são oferecidas tanto na re 
gião do garimpo como nas comunidades de origem. 

s~ Condiçôes de Vida 

a. Abastecimento 

O abastecimento na área de garimpo pcorre atualmente das se 
guintes man~iras: 

cada indivíduo ou família ao se_deslocar para o garimpo 
,./' conduz gêneros básicos e utensílios para subsistência por um de 

terminado período; 
comerciantes transitam periodicamente na região comercia 

lizando alimentos, (erramentas e outros artigos; 
a UCIRTmontou na área do acampamento uma pequena cantina 

destinada a fornecer os produtos diversos que possam suprir o efe 
tiva em trabalho. 

Entretanto as opçôes citadas atendem precariamente as neces 
sidades em abastecimento. 

Os problemas de abastecimentos são ainda agravados pelas di 
ficuldades de deslocamento até a região do garimpo que, além dos 
itinerários feitos através de acessos fluviais até determinado 
ponto exige, em sua etapa final o transporte das mercadorias fei 
to à pé, por uma picada de~ 25 Km em terreno movimentado. 

b. Saúde 

Existe no garimpo 1 (um) indígena que .tem conhecimento de 
atendimentos em primeiros socorros e noçôes de enfermagem. Há ca 
rência de medicamentos. 

São comuns os casos de malária. diarréia e gripe. 

Os ca~os mais graves são conduzidos, quando possível, para 
um acampamento da Empresa Paranapanema, localizado a .aproximad~ 
mente 45 km, no Rio Traira, onde se encontram maiores recursos. 

e. Outras informações 

Não há escola no garimpo. Pelo levantamento feito existem 

• 
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26 crianças entre 6 e 14 anos sem ensino escolar. 

foi criado um local de reunião e construída uma quadra de 
esporte (chão batido) que permite algum lazer na área do acamp~ 
menta. 

6. Administração do Garimpo 

A UCIRT mamtém na Serra do Traira uma Equipe de Administração 
com as seguintes final idades: 

controle do fluxo de pessoal·na área; 
segurança e vigilância do local e acesso~; 
controle de produção; 
cobrança de uma taxa de garimpagem; 
gerenciamento da cantina. 

A taxa de garimpagem mencionada visa a obtenção de recursos p~ 
ra o pagamento dos ~lementos da segurança e administração, assim 
como a manutenção.da cantina. Atualmente esta taxa 1 (uma) grama 
de ouro por mês, cobrada a cada garimpeiro. 

7. Considerações Finais 

a. Alvarás de Pesquisas 

,--.r 

Tem-se informação da concessão, pelo DNPM, de 3 ou 4 "Alv! 
rá de Pesquisa" à Empresa Paranapanema,em lotes situados no inte 
rior dos limites da área a ser demarcada. 

6. Conclusões e Sugestões 

Após análise das observações feitas durante o levantamento 
de dados na área do garimpo e, considerando, o pequeno contingen 
te em atividade de ·garimpagem, a técnica de .exploração manual em 
pregada, a pequena produção com·consequente reduzida comercializ~ 
ção e a expectativa de baixa demanda comercial no abastecimento, 
no entender do Grupo de Execução não se justificaria, no momento, 
a implantação de um "Posto Avançado de Abastecimento" da COBAL, 
bem como de um "Posto de Serviço" da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, na 
solução dos óbices de abastecimento e comercialização ao ouro. 

Como sugestão indica-se a adoção de estudos que viabilizem 
fornecer à UCIRT meios materiais e orientação administrativa, o~ 
jetivando a implantação de um sistema de cooperativismo para aten 
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dimento das necessidades atuais. 

O GE é de parecer também que sejam aventadas possibilidades 
de pesquisas voltadas para o dimensionamento da potencialidade m! 
neral da região, de modo a visualizar perspectivas na evolução 
das técnicas de exploração, e garantir, no futuro, um nível de 
produção, que venha justificar a adoção de estruturas mais adequa 
das de abastecimento e comercialização. 
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