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21 de dezembro de 1992

Vossa Excelência
Survival International vem por melo desta expressar sua 
preocuparão com a situação dos índios Arara no Para. Estamos 
particularmente consternados com a conduta da Prefeitura de 
Altamira, a qual, através de uma 1e 1 a ser aprovada pela 
Câmara Municipal, esta no processo de criar o "Distrito do 
Porto Bannach" no interior da reserva Arara. A criarão de 
tal municipalidade é ilegal e terá como efeito a devastação 
de uma área de floresta ja prejudicada, aumentando a pressão 
sobre os Arara que vivem exclusivamente da caça e coleta dcs 
produtos selvagens, dependendo portanto estreitamente da 
conservarão de suas florestas.
Os índios Arara estão Já sofrendo os resultados da redução 
sistemática de suas terras. Após a construção da 
Transamazônica, o INCRA vendeu a milhares de colonos lotes em 
área Arara; todos os índios foram expulsos da Reserva Arara 
II, que encontra-se agora totalmente ocupada por colonos. 
Apesar da interdição pela FUNAI da Reserva Arara I em 1985, 
esta invasão continua a ocorrer presentemente.
A Serraria Bannach, ilegalmente construída no interior da 
reserva Arará I, continua a funcionar a despeito de uma ordem 
Judicial que dera à compania dois anos para desmontá-la, 
prazo agora esgotado. A Compania Madereira Bannach não 
apenas está roubando a madeira da região como abriu, 
ilegalmente, uma estrada no meio da reserva indígena. Esta 
estrada tem sido um fator de atração para milhares de 
colonos, resultando na destruição das florestas das quais os 
Arara dependem, e na abertura de novas estradas, que penetram 
a área ainda mais profundamente - um processo que tem 
produzido violentos conflitos entre os Arara e os colonos.
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As vidas dos Arara estao em sério risco devido à invasao de 
suas terras e a contínua atividade i1ega1 da Madereira 
Bannach e da Prefeitura de Altamira, Survival portanto jjrge
o Governo Brasileiro a sustentar sua própria Constituição,
derrubando a dita Lei Municipal e assegurando que a Bannach 
retire-se imediatamente da Reserva Arara, de modo a garantir 
assim aos índios seus direitos de ocupapao e uso de seu 
território ancestral. Também urgimos que os colonos sejam 
removidos da reserva e que se os ofereça uma compensação 
adequada.
Parte da Reserva Arara, conhecida como Cachoeira Seca, 
permanece nao demarcada, apesar de recentes recomendações por 
parte de uma equipe da FUNAI. Cachoeira Seca é onde vivem os 
índios Arara mais recentemente contatados e, portanto, mais 
vulneráveis. Estes encontram-se no momento à mercê dos 
madereiros e colonos invasores. Survival International chama 
V. Exa. a defender a Constituição e a demarcar urgentemente
esta área da Reserva Arara.
Numa recente declaração a Survival International, os líderes 
Arara expressaram seus receios quanto ao futuro: "Estão 
tirando nosso mogno. Tememos que o mogno va desaparecer. A 
Bannach esta bem no meio de nossas terras. Nossa terra agora 
é uma ilhas estamos cercados de todos os lados. Se tomarem a 
nossa terra, onde vamos caçar?"
Confiamos que este grave problema será tratado com a urgência 
e atenção que merece.
Atenciosamente

Stephen Corry 
Diretor Geral

cc: Exmo Sr Sydney Posseulo, Presidente da FUNAI
Exmo Sr*Aristldes Junqueira, Ministério Público
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Exmo Sr Paulo Tarso Flecha de Lima, Embaixador, Londres



Survival
para os povos J fá  
indígenas M

Exmo Sr Ari st Ides Junqueira 
Procurador Geral da RepúblIca 
Procuradoria Geral da Republica 
Av L2 Sul, Quadra 603, Lote 23 
70.200 
Brasil la DF 
Braz 11
22 de dezembro de 1992
Prezado Sr Junqueira
Foi um grande prazer conversar com o Sr. e Mememlla durante a 
conferência de Anistia Internacional em Londres. Era uma 
pena que a gente não podia conversar mais.
Mando çr 1 junto cartas que Survival International encaminhou 
para o Presidente da Republica referente a situação dos povos 
Indígenas do Alto Rio Negro e o povo Arara do Para. Eu falei 
com Memelia sobre a situarão que enfrentam os índios Arara. 
Survival tem grande preocupação com o futuro dos Arara que 
estao multo ameaçados com invasões constantes da área 
indígena (uma parte ainda não esta demarcada).
A maior preocupação da Survival e com a criação de uma 
municipalidade no melo da area indígena Arara. Tal ato e 
completamente ilegal, mais a Camara Municipal continua com 
impunidade. A Madereira Bannach também continua a explorar 
Ilegalmente em território indígena, e a pesar de ser 
totalmente ilegal, a serraria continua a funcionar dentro da 
area indígena.
Urgimos o Prpcuradorla de investigar, com maior urgência, 
esta situaçaó, pois as vidas dos Arara estão em serio risco.
Sem mais pelo momento,
Cordialmente

■ffowx WatóôK
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Survival International é um 
movimento mundial de 
apoio aos povos Indígenas. 
Ele representa seus direitos 
de decidir seu próplo futuro 
e ajuda-os a defender suas 
terras, seu ambiente e seu 
modo de vida.
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