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INFORMANTE:
Welington Gemes Figuereido, Julho 1983# chefe dos Pastos
da FUNAI Penetscal; P.V.l e Laranjal.
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Duas comunidades contatadas em dois tempos déferentes *
2*1 ARARAS do P*V*1
-datai efr* Historifce a Parte (Arquivo S*F*X.).
-número de indivíduos a© primeiro contato (definitivo)
era d© 55* Seis morreram e desde o encontro ate
hoje duas crinaças nasceram*
Total aos 17/06/1983* 31 individuos•
-são famílias "extensas”, poligamioas (homem com
mais d# uma mulher)*
2*2 Descrição da Área*
-235*600 hct. interditadas com limites*
-Tranzamazonica km* 145 - 120 (Km*135*casa da FUMAI
INCRA)•..Iriri.
-0 Posto P*V*1 encontra-se 12 km* para dentro no
lado esquerdo» Tranza ATM • Itaituba entrando
no Km* 120*
-àreafeereada por moradores e fazendas
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2.3 Primeiras Dificuldades:
•Foi aconselhado abrir um posto perto do Irirt*
na altura da Ilha Grande para conseguir ali
mentação e para segurar a área*
-Posto Laranjal no Iriri criado para a razão
acima*
-Atualmente vivem aqui 37 índios Arara, sendo que
14 ficaram no P.7.1 •
-Povo pereambulante, não tem morada fixa*
Além do P*V*1 do Laranjal* tem outra roça*
-Depois do contato, os Araras se tomaram muito
dependentes da FUNAI*
-Doenças (cfr. na hora do contato não queriam ser
vacinados•••por medo*»#).
-Desastrosa a visita em :Altamira**#s^ r^rro^
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2.4 ARARAS do Norte*
-vinte Indivíduos contatados» Um nasceu depois do
contato*
-localidades Tranzamazônica ATM » Itaituba ÍCm* 80#
lado direito ("PENETECAL-")•
Vicinal, Km.22, quatro Km* de caminhada*
-áreas 46*232 hct*
-data do contatot 02/01/1983*
Tres Araras do P#V«1 ajudaram o contai*
-vida* grupo pequeno, constrangido numa área pequena
vivia fugindo e se escondendo* 03 do 120 se lembra
vam dos lugares1 a Tranza separou* Aceitaram lego
os remédios ...não houve mortos*
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-Total do povo Araraí 72 indivíduos,
-°Akito *Ks menino do contato (hoje "I-laupua"')•
-Língua s KÂRIB* similar à dos Txicão— VaiWai ©
Juruna.

-AHAHÜS Arara criado entre os Kayapó do Pacaja,
íoi preso naquelas bandas...
,
Isso faz pensar que talvez tenham ainda Arara;
(Na Tranza, parece que não}*
** Ao sul do Posto Kararaó, tem Kayapó pereambulando*
** Cachoeira Secai Curvaia pereambulando*
Posto de.atração*

5.SITUAÇÃO DA TERRA.
3*1 Área Interditadas
-superfícies 346*000 hct*
-não to1 visitada (portanto, não há descrição das
aldeias)*

