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RELATÓRIO DA FRENTE DE ATRAÇÃO DDS IMQIDS ARARA. "

No dia 4 de dezembro de 1577*fui requisitado pela Funai agravos 

do ar.Glympio 5arra,ata an,tao diretor do Parque Nacional do xÍngufAfim 

da fa zer contato com os indios Arara.Localizado no estado do,Para.

A chegada nç» acampamento da Frente de atração so faz no dia 7 

de dezembro de 1977.*Ja com a presença do sertanista Afonso como chafe 

da equipa de atração.Haviam em sua cpmpanhia seíà^acdxiliares brancos

o mais treze Caiapó comó interprete^.Lavava comigo quatro indios Txicão, 

três indios Cajabi como interpretes.

Verifiquei o trabalho realizado pelo sertapieta Afonso totaíw' 

mente diferente do trabalho dos irmãos Váillaa Boaat0 trabalho nao e^. 

tava sendo levado corfi seriedade e responsabilidade*Envcrivido por pia

das e muitas fofocas.Além disso encontrei o uso da armadilhas com ar

mas de fogo e laços em,volta do acampamanto destinados aos indioa 

Arara parà sua captura.Ha onzp anos o sartanista vem tentando atrair

os Arara,epro qualquer sucesso.Isto explica os métodos violentos quai
vem usando.

Após um nes de permanencia na frente-de,atração nada foi foito. 

Apenas ouvindo as fofocas do sartanista Afo‘nso.Regressamos ao Parque, 

do xingu,afim de discutir corp o tír.Dlympio Serro os'problemas que es- .' 

tavam ocorrendo nesta frente.Nc ocasião fui nomeado pela Funai,por in

dicação do sr.Dlympio Seyra para au>ciÜ^r de eertaniata na frente ds 

atração dos j.ndios Arara.Ma oportunidade aceitei esta npmeaçao por ea- 

bar sar o Er,Ülympio Serra,um verdadeiro smigo/do indio.E qua encontrjj 

ria através de sua pessoa total apoio da Funai.

Na segunda chegada na áyea da atração levamos oito interpretas, 

indioa Jurune,Cajabi s Txicão.Com o objetivo de fazer o contato.Porém 

fomos impedidos pelo sertanista Af°nP°»A partir deste momento pedi a , 

separação do meu pessoal de trabalho.Pensando que iria dar tudo certo.

Pof esta motivo houve inveja e ciúijie por parte do pessoal do sertanis- 

tá.Havendo uma serie de incidentes.Inclusive planajaram envenenar noaaa 

comida e construir armadilhas em nosso caminho. * ‘ ^

Não havendo clima de segurança $ tranqüilidade para prosseguimento 

do trabalho,retirei—ms com o pessoal .Retornando ao Parque dp Xingu.Agua^ 

dando uma solução imediata por parte dos dirigentes da Funai.

Parqua Nacional do Xingu,13 de maio de 1979,
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