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AÍ vão informações mais precisas sobre o Anambé que 
permaneceu no Guamá, e sobre o retomo do grupo para o Cairari, infor
mações estas dadas pelo Areoldino, atual chefe do PI Alto Rio Guamá:
1* A Anamb! que permaneceu no Guamá foi pra lá depois que os Anambé já 

estavam lá, e nã junto com eles* Ele saiu da aldeia do Cairari ain
da pequeno e foi criado por uma familia de Marabá* Quando foi pro 1 
Guamá, tinha vindo de Tucuruí, onde trabalhava na hidrelétrica. Foi 
contratado pela FIMAI como auxiliar de serviço, com lotação no PI 1 
Alto Rio Guamá. Agora em dezembro de 1984- se transferiu pra Itaitu- 
ba. Parece que vai ficar trabalhando na Ajudancia de lá. Seu nome é 
Miguel Paraiba de Souza, tem cerca de 28 anos, é casado com uma civ 
vilizada e não tem filhos.

2. Os Anambé foram pro Guamá com a intenção de estabelecer uma aldeia 
às margens do igarapé Tawari, num local ocupado por colonos, que s_e 
riam retirados da área. As roças desses colonos ficariam pra eles. 
Além das roças, os Anambé receberiam todo o apoio da DR durante 01 
ano, tempo no qual eles decidiriam se permaneceriam ou não no Gua
má. Entretanto, os colonos não foram retirados do Tawari, nem a DR 
deu o apoio prometido, ficando os Anambé quase dois meses hospeda
dos na enfermaria do PI* Mesmo descontentes com a área, diferente 
da deles pois mais ocupada, pobre em caça e pesca, e sem água boa, 
segundo elés, resolveram se estabelecer as margens do igarapé Me - 
donho, ai&da aguardando pelo apoio prometido pela DR. Aliás, já no 
mes de maio, 03 das 12 familias que haviam chegado retomaram pro & 
Cairari. No final do mes de junho ocorreu o conflito com os inva
sores, que resultou na morte de 02 colonos. Depois disso os Anambé 
ficaram ainda mais decididos a retomar pro Cairari, com receio que 
os colonos revidassem o ataque sofrido, já a maioria da comunidade 
do Guamá queria que eles permanecessem,para arcar com as possíveis 
consequencias do conflito, já que elementos civilizados ligados a 
eles haviam participado* A partir daí os Anambé começaram a tomar 
atitudes, tipo beber, brigar, com o fim de pressionar a. comunidade 
e o chefe do PI, no sentido de apoiarem seu retomo pro Cairari.



Sm dezembro de 1982 a DB retirou 22 famílias do Eawari, que deixaram 
rogas com mais âe 100 tarefas de mandioca, cerca de 8*000 pés de ba
nana e cerca d§ 3*000 pés de pimenta do reino. As tais roças prometi 
das aos iinambé, que mesmo assim não quiseram permanecer no Guamá, e 
nesse mesmo mes retomaram pra Belém e em seguida pro Cairari.

Be anexo relatórios sobre o ano de 1984 do chefe 
do PI e da professora do Guamá, bem como relatório sobre uma recente 
operação da Policia Federal na área, para retirar invasores.

Espero ĉ ue tenha enviado todos os dados que vo - 
ces precisavam. Se precisarem de mais alguma coisa, telefona até 
5® feira de manhã(dialO), que talvez ainda dê tempo de providenciar.

IA—



INFORMAÇÕES SOBRE OS ANAMBÉ

Pág* 01- Os índios não sabem explicar o porque de ora terem sido identi 
tifiçados como Anambé, ora como Turiwara ou Amanayé*

Praticamente todos os índios com mais de 40 anos sabem falar na 
língua materna* E quas4 todos da faixa de 20/30 anos entendem, 
mas não falam*

Pag* 03- A aldeia situa-se entre o Igarapé Bacuri e o Puro Bacuri.

População da Área Indígena em novembro de 1984 - 32 indivíduos, 
sendo 20 indios e 12 civilizados - 08 familias em 04 casas — 
duas familias já estão construindo casas novas e em bre se muda 
rão*
Fora da Área, nas proximidades, moram 04 familias; 03 formadas 
por mulheres Anambé casadas com "civilizados" e uma por um Anam 
bé casado com uma "civilizada". Dessas familias duas já estão 
fazendo casas dentro da Área, somam 12 pessoas* As outras duas 

ainda não decidiram se retomam ou não para a Área.
Em Moca juba moram duas Anambé casadas com "civilizados!?, e mais 
um rapas cliamado Pedro. Esse rapaz tem cerca de 18 anos e desde 
os 05 anos mora em Moca juba, com seu padrinho. ]£ filho de um ci 
vilizado com uma índia- uma das famílias que está em vias de mu 
dança para a Xrea-. Pedro foi eleito pela comunidade como capi
tão, poréi£ não mora na aldeia. Disse-nos que ia tentar voltar a 
morar na aldeia, mas que nao sabia se âa se acostumar. Na sua x 
ausência que responde como capitão é Eduardo, um rapaz filho de 
pais £nambé.
Existem também Anambé dispersos pela beira dos rios Cairari, nas 
cabeceiras,e Moju*
No Alto Rio Guamá reside apenas um Anambé, funcionário do PI já 
há muito tempo.

Pág. 06/11 - 0 velho Wypan, o único que contava história dos antigos*não 
conversa mais. Não só pela idade avançada, mas também pelo 
abalo sofrido com a morte èe sua mulher, Kamapu.



Pag* 14 - Afirmam simplesmente que preferem se dedicar a outras ativi
dades, retirando madeira apenas no caso de necessitarem de 1 
dinheiro, como ocorreu por ocasião da morte de Kamapu, quan
do venderam madeira para fazer o enterro.

Pág. 16 » Apesar do estado em que se encontra, Wypan continua a ocupar 
uma posição de destaque. Não há atrito pela chefia. Fizeram 
uma eleição e elegeram Pedro para capitão e Eduardo como 3ts: 
"vice". A escolha recaiu sobre Pedro, por se tratar de um e3t 
lemento acostumado no trato com "civilizados".

Pág. 21 - Atividades agrícolas: trocar/derrubar - mutirão
queimar - individual 
coivara/plantio - mutirão 
capinar/colher - individual (casal) 

Roças : 12 tarefas - 02 proprietários
14 tarefas - 02 proprietários
08 tarefas - 01 proprietário
04 tarefas - 01 proprietário
04 " - 01 "
04 " - 01 "
04 " - 01 »

Obs: 4 tarefas = 1 ha

^  Pág. 22 - Comercializam: farinha, arroz, milho e carne de caça.
Preços: 1 saca de 60 kg de arroz - Cr$ 10.000 - regatão

Cr$ 12.000 - Mocajuba
1 SÊ],ca de 60 kg de farinha - Cr! 35.000 - regatão

Cr$ 50*000 — Moca juba 
1 saca de 60 kg de milho - Cri 10*000 - regatão

Cr$ 14*000 - Mocajuba 
1 kg de carne de veado/paca — CrS 3*000
1 kg de carne de anta - CrS 1.500
1 kg de carne de guariba - Cr$ 2*000

Comercializam com regatão, dando esses produtos em troca de 
sal, açucar, querozene, fazenda, óleo, etc, ou em Mocajuba, 
quando a produção justifica os gastos com fretes de barco e 
de carro até a cidade.



Pag. 23 - Não existem escolas nas proximidades da Área. Estão construindo 
uma na aldeia* 0 Pe Pedro, de Moca juba, vai pagar um salário pa 
ra um rapaz civilizado casado com uma índia, e que mora na al - 
deia, para ele lecionar. 0 CEfll vai fornecer o material escolar.

Pág. 25 - Atualmente apenas dois "civilizados" moram dentro da Área. Um 
mora há cerca de 2 anos, com permissão dos índios, trabalhan
do apenas com roça. 0 outro mora há mais de 20 anos e além de 
roça, trabalha também com madeira. Apesar do longo tempo que mo 
ra na área, este senhor sempre soube que estava ocupando área ' 
indígena e não ggExss se opos a abandonar a área. Os índios de
ram um prazo ate janeiro de 1985 para eles deixarem a área, no 
que os dois concordaram./tm, ^
Nome dos invasores : João Rosa Costa - l2 mencionado

Luis Gosta (Bandorra) - 2̂
Os madereiros que exploravam madeira dentro da área já foram ex 
pulsos pelos índios, e a madeira está apreendida. 0 Luis Bandor 
ra também tem madeira derrubada dentro da área. Ficou decidido 
que eles comprara:© dos índios a madeira derrubada. Caso eles 
não queiram pagar o valor real da madeira, os índios a vende
rão para outros compiadores.
Quantidade de madeira apreendida:
Luis Bandorra - cerca de 1.000 m2f 

^  Elias Santos - 700 m3
Japonês - 4- árvores de massaranduba

3 " de angelim
3 " de jareu

Pág. 29 - Eles contam que foram pro Guamá na esperança de encontrarem me
lhores condições de vida* E alegam que retomaram pro Cairari 

por n^o terem se adaptado no Guamá, pela pobreza da área tanto em caça co 
mo em pesca, e também pelo fa±o da Delegacia não haver cumprido 
o que havia prometido, ou seja, desalojar os invasores lhes ga
rantido uma área boa, e lhes auxiliar nos primeiros meses, pa
ra que melhor pudessem se estabelecer. Acredito que estes te
nham sido realmente os motivos que os fizeram retomar pro Cai
rari, pois antes mesmo do problema havido no Guamá? muites de
les já haviam retomado pro Cairari.
* conflito entre índios e invasores, do qual um dos civilizados



casado com uma Anambé participou, e que resultou na morte de um bmImm 
colono

Pag.32- A área reivindicad situa-se à margem direita do rio Cairari, en 
tre o igarapé Carrapatá e o Lago Comprido.

?ág. 33 - Os índios não solicitaram a criação de Posto.
Com primeiras necessidades mencionam :
1. A escola - que por estar sendo providenciada pelo Pe Pedro

e pelo C3MI, nada solicitam da FUNAI
2. Um barco à motor, o qual pretendem comprar com os recursos 

obtidos com a venda da madeira apreendida.
3. Da FUMAI querem apenas que regularize a situação de suas 

terras e que lhes envie : forno, implementos agrícolas, 
sementes, medicamentos, etc.

Quanto ao mapa, seria bom se voces conseguissem em Brasília. Ü que até 
agora ainda não me mandaram os mapas nem dos Teiíbé do Acará-Mirim, nem 
dos Anambé, e como estou viajando pra semana, não terá ninguém aqui na 
DR que envie eles pra voces quando chegarem, se é que chegarão antes 
de voces fecharem o livro.

c-'*


