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LA2ÓBI0 DE ATIVIDADES Dá ÍBENTE DE AIPÂÇAO QUE ATUA EF.0HB OS QUILO- 
íTHOS 70 S 110 DÂ P0D0TIA IHAIÍSAEA3 OííI CA DO THSGHO C01PB3BNDID0 ALIA 
HA/1 TA I TUBA, m  PüíHÍODO DE 04/09/70 a 05/11/73.

— Introdução
1) Tem como obietivos contactar cora índios que supõem-se ser "Ara- 

raras"*
2) Após recebimento de nova. remessa de mantimentos, sainios da Sede 

da Base de ICararao, no dia 05/09* via terrestre em viatura da 
FuInAI, com destino ao loa 85, onde chegamos após aproximadamente 
0 1;30 horas de viagem? no mesmo dia, prosseguimos a pé, entran
do pelo travessao do km 85 (o qual so tem uns 6 kms de alertu — 
ra), sendo 0 restante da viagem feita em mata fechada, Pazen — 
do uma marcha diária em média de 8 kms*

— Característi ca5 da área
1 ) Aspecto geográfico: k região é "bastante acidentada, eom várias* 

serras e igarapés*
2) Aspecto físico: lendo apenas dois mêses de estiagem ou sejam # 

cs meses de outubro e novembro, sendo os restantes de chuvas , 
salientando que nos meses de março e abril a incidência das 
chuvas I bem maior do que nos mêses restantes. IJuito embora,ha 
3a um grande período de chuvas os igarapés não oferecem navega 
hilidade, devido ao grande numero de cs,choeiras e corredeiras.

I- g-rupo Indígenas a ser atraído
l) Eu 1963, houve um encontro do grupo indígena com caçadores de

tartarugas comandados pelo indivíduo conhecido por Antonio * 
Alho, tendo este sido flechado e morrido depois em conseqüên
cia do ferimento* Em 1964» houve novo encontro, ainda com ca
çadores de tartarugas, desta vez comandados pelo Sr» Isac Vi
toriano* Os dois encontros ocorreram na região do Rio Peneten 
cáu, havendo atritos entre brancos e os índios e consecuente-
T"; cmnte mortes e 1'eritíos de ambas as partes* lamesm na época * 
julgava-se tratar de índios ITavapós* Em 1965, 0 Ex-SPI organi 
sou una expedição composta pelos servidores Osnnndo Antônio * 
dos Art josj Amoldo Palm ela Per es, Afonso Alves da Cm?s, ín — 
dios Interpretes e outros com a missão de contactar com os
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índios Kararao, quando por acaso, na mesma região do Jüo Peneten 
cáus deu-se o encontro da expedição com o mesmo grupo de índio a , 
com a aproximação dos elementos da expedição na aldeia, os ín - 
dios abandonaram suas casas» A expedição permaneceu na aldeia * 
por 24 horas e os índios não retornaram a mesma» A expedição trou 
xe para estudo e possível identificação do grupo alguns arteaana 
tos : rede, arco e flecha, os quais foram encaminhados pelo en — 
tão Sertanista Francisco Meireles, ao i/useu G-oeldi, que após ana 
lise dos mesmos, informou que se tratava de índios Jurunas* jSa 
1967 os elementos da Prefeitura de Aitamira estavam abrindo um 
pico de uma futura estrada para Santarém quando ocorreu outro en 
contro com mesmos índios, que resultou na morte de um homem e xe 
rirento em outro* Naquela ocasião o Prefeito de Aptamira, solici 
tou ao Chefe do Sx-SPI, alguns elementos para irem ao local para 
buscar o corpo do trabalhador e verificar o que tinha ocorrido 
tendo o SPI mandado para a missão os servidores Afonso Apves da 
Crua e Arnoldo Palmela Peres, tendo ainda na ocasião as presen 
ças dos Sertanistas Cláudio e Orlando Vilas Soas, bem como o Chi
co Peirelss. embora tenham tentado contato eom os índios não
foi possível, pois não os encontraram, a não ser uma aldeia aban 
d ona da e outros vestígios,, Sm 1969 houve encontro, desta vez com 
gateiros, estes atacaram e mataram, alguns índios além de deixa - 
rem açúcar envenenado* Sm 1970, com o advenSo da Transamazônica* 
a PÜPAI, organizou diversas Frentes de Atração cabendo a mimAfn 
so Alves da Cruz a chefia de uma delas* Sm setembro de 1370, a 
minha Prente de Atração iniciou seus trabalhos entrando pelo Pio 
Penetencáuj após 6 dias, encontramos uma aldeia e com a nossa * 
aproximação os índios correram, tendo na ocasião dois índios in
terpretes Jurunas afirmamos que 03 índios não eram "Juninas" e 
um outro índio Finãn que já tinha tido contato com índios araras 
disse que eram "Araras". Com a informação de que se tratava d
índios Araras voltei até Porto de I-oz e de lá falei através d
fonia com Cel. Hondon então Chefe da Base de Pararao, solicitan
do 0 índio intemréte Arara, no cue fui atendido, aros a chegai
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to com o grupo o que não foi possível em virtude dos índios terem 
abandonado de vez suas casas® Em 1971» no mes de janeiro, nas ca
beceiras do Rio Penetencáu entre o Rio Iriri e a Rodovia Transada 
aonica, encontramos outra vez o mesmo grupo de índios, pedi ao ín 
dio Anmiu Arara que falasse com eles após tres tentativas estes 
responderam rara que nós fossemos embora e nao queriam contato co 
nosco e em seguida abandonaram suas casas e correram para o mato* 
Em novembro de 1971, tivemos novo encontro por tres vezes no mes
mo dia, os índios interpretes procuraram dialogar com eles mas es 
tes não respondiam, preferindo correrem para o mato evitando a * 
contator Sm novembro de' 1972, ocorreu novo encontro, desta vez nu 
ma picada, com um grupo de índios que esta vara caçando, tentamos * 

novo dialogo porem infrutífero, do local do encontro para aldeia * 
tinha aproxiEadamente 500 metros quando os índios voltaram fomos 
pela picada até a aldeia, como sempre ao chegarmos lá os índios * 
já tinham se ausentado de suas casas# Sm 1973, desde maio que ten 
tamos o contato, já contamos com cinco entradas, porém só temos * 
encontrado acampamentos abandonados e vestígios. Em setembro de * 
1973, quando retornei para levar mantimentos fui informado pelo 
Chefe da Base que tiliham chegado no Hospital FS53P, três indivi — 
duos fie abados e que um deles tinha morrido, após verificadas as 
pontas das flechas que tinham sido retiradas dos corpos dos ele - 
mentos pude constatar que eram dos mesmos índios que ora tenta. — 
aos contactar. Informamos que a missão cada vez mais se torna di 
fícil, isto porque com a distribuição de lotes feita pelo INC EA. *

com
isso obrigando os índios irem mais para o interior da mata e le - 
var uma vida ainda mais nômade*
2) Local- saçao atual: Confori jciarecemos a cm Í.X21C.S. n8.o

efetivado o contato definitivo. Supomos que os mesmos este; 
entre o Em 95 e o Igarapé Cachoeirinliae 

3) Dsmcgrafia.

02.

m-x-

4) .”00tos culturais: Andam nús ‘asam pintura corporal ,
no e urucu: utensílios t.inda nso enconlramoi ex ce

• o cesto faito com o "olso d< eivâ:
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bras de tucan; usam rêdes feitas de fibra de tueun ; arccs e fle
chas? fla^.tas de taboca basina.

5) Situação conjugal
6) População ativa
7) Tipo físico : Altos (1,75 m )j fortes cor moreno claro cabelos * 

cortados, na informação inclui»se tasíbéia as mulheres.
8) Sao casas feitas de caibros, paredes de palha, sendo o lado In — 

ternos das paredes forradas de casca de jatobá, com vários ta — 
manhos: 25 de comprimento por 9 metros de largura 12 de compri — 
mento por 6 metro de largura, etc«
Si st e m  de moradia 
Hegias alimentar
Ausatsento: Arco e flechas sendo o arco de pau d* arco e a fie ~ 
cha de taboca, : - - - •
Aspecto da Economia Tribal: 
l) Atividades econômicas

a) Agricultura ; Nas roças oue eneontra.nos anotamos os seguia 
tes produtos : Algodão, bstata, banana, jua ca cheira, ?namão, 
abacaxi, pimenta malagueta,

b) Caça e °esca0
c) Coleta
d) I Janeira de produsir

Y - Informação sobre a Frente de Atração*
1) Em setembro de 1970
2) Kltodo de atração utilizado: usando brindes, utilic&ndo inter 

prétes e a experiencia de outros contatos*
3) Diser que Interpretes : desde o início dos trabalhos já foram 

utilizados cs seguintes índios interpretes : 2 índios jurunas

9)
10)
U )

TVU

ou:cí e Fdnãn (Tupy), grau de 1: íraçao permanente;
2 índios timbirss de nois.es isac Tiiaoira e nuis Tir-bira (.'rinbi 
ra), grau Se Integração permanente; ânurriL -Arara (Tupy), grau 
de integração pemauente; José Apslaí (Tupy), fc-ãl G. 8 1B

\
K -AÍ

■S-‘

LBBanenxej S.T-Ú i-rundujruku (Tapy), •au ae integração per-
mnentej 2 índios Calioí de nomes Afonso e Heimunclof 3 ír-dio;

Dnndo e -iribé, todos cota
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de integração permanente
4 ) Vacinas que foram aplicadas: Anti-tifo, Anti~Earí li ca e Anti~va~ 

riólica,
5) Iv7edi caaentos necessários: Anti-tóxico, Anti-di arrêico, Anti-malá

rico, mertliiolate, Anti-séptico, esparadrapo, gase, soro Anti — 
ofídieo, algodao,alcool, água oxigenada, eter, Anti-'bióticor, a ~ 
neatssico, vacina Anti-tétano»

6) Despesas com "brindes: aquisições de missangas facas peixeiras, fa 
cão, machado, roupa, rêde, panelas, baciaBe 13 roupas para os com 
ponentes da frente inclusive calçados e al5xientaç.ao«

VI— Considerações finais
1) Temos a informar como resumo dos fatos mais importantes as s_e 

guintes considerações:
a) Oa contatos esporádicos com os índios
t>) Observemos que após os mesmos fugirem do contato, somen - 

te apos 4 a 5 dias de viagem e que vamos encontrar novos * 
vestígios? que ao sair ara de suas casas, colocam obstáculos 
nas estradas talvez como aviso para que nao os seguirem»

2) Sugestões:
a) Xocalisação do Posto de Atração: Enquanto não se efetivar o 

cc-ntato, nao necessitamos de instalação de Postos de Atra - 
çao

VII— Composição ca. Pauipe de Atraçao:
Afonso Alves da Cruz : Sertanista II — Chefe da Bquipe

* elo de Oliveira: Auxçde Sn carregado da Equipe 
João Evangelista Pedrosa Gomes: A-ax, Serv, llÂn 
Llilton Silva: Aviz* Serv. 45 3”
1'anoel Pentes do Nascimento: A-ax* Serv. "A1*
■ Olavo Pedro de Oliveira: Au.s» Serv# "A11 
HaiDundo Batista Palitur: índio interprete 
piri o3 Batista palicur: índio interprete,

* 0 Servidor Ãns-elo de Oliveira Aujc, Pnc d <̂o\-.i'D9 iraciouv.b
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ticipação na equipe, a partir de 5/10/7 3*
Obs: Em 25/7/73* foi reativado os trabalhos, com a Comunicação de 
Serviço n®, 039/Bk/ 73» a. oual coiopoe a Equipe esclarecendo que e_s 
tá atuando com. todos os elementos citados na referida CS, e?:ceto*
o Atoe* Enc de Erente de Atraçao Lauro Kenascal de Souza,

VII— Diversos
a) lamentamos registrar na oportunidade, o acidente ocorrido no

dia 5/U/73 j quando nos deslocavamos em viatura da FUTTAI, com 
destino a Base de Karaz-aÕ, Altamira-Ba, na altura do Km 50 , 
o carro ao tentar ultrapassar outro veículo desgovernou-se * 
caindo numa vala, do cual foram vítimas os seguintes compo - 
n entes da. Erente: Ha imundo Batista Palikur - índio interpre
te, com ferimento grave no rostoj Ka.lton Silva - Aux, Ser, HBM 
com fraturas na face, encontra-se em estado grave; Eiribé Ba 
tista Palikur- índio interprete, com ferimento leve; e Ânge-
lo de Oliveira - Auxe Sacarregado Frente de Atraçao, com feri
mento leve0

b ) 0 Aiíziliar de Encarregado de SVente de Atraçao, aî os seu in
gresso na Frsnte, tem desenpenhado a contento suas tarefas e 
tem demonstrado boas qualidades morais, Ecesta apenas obser - 
var sua reaçao quando ocorrer m  possível contato com. os ín
dios, afim de que possa dar uma informação mais completa a 
respeito de sua atuaçao*

c) Quanto ao restante do pessoal da Frente, na o tenho nenhuma * 
observaçao a fazer, pois até a presente data, cada componen
te tem tido boa atuação junto a Erente,

Altamira-Pa,, 08 de novembro 1973
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