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JâTOriW^rados em Altamira e estão passando 
bem oi doii funcionários da Funai que foram flecha- 
dos np- sábado à noite por indios Arara, no quilôme
tro 120' da Transamazônica no Pará. O ataque foi 
praticado de surpresa ao acampamento instalado 
pela Funai a aproximadamente 12 quilômetros do . 
leito da estrada, em território indígena. Sertanistas, 
mateiros e interpretes estavam jantando quando os 
índios dispararam inúmeras flechas, atingindo dois 
mateiros - Antonio da Silva, ferido na bocae no bra
ço, e Manoel Evangelhista da Silva, atingido na mão. 
Imediatamente foram acesas as luzes do sistema de 
alarme instaladas ao redor do acampamento e os in
dios fugiram. .

No domingo e na segunda-iúira os membros da 
frente esperavàm um novo ataque, mas os índios não 
apareceram, talvez porque estejam convencidos de 
que agora os brancos sairão do interior de suás ter
ras. Mas o sertanistâ ÇidnéyPossuelo, chefe da: fren
te, já disse que só vai se retirar da resião cmando fizer d 
contato com os indios, qué permanecem hostis a 
qualquçr aproximação. No ano passado, no mesmo 
local dò ataque da semana passada, os Arara haviam 
ferido um índio que servia de intérprete na frente, 
Pedro Waiwai. É a sétima vez, nos últimos quatro 
anos, que os Arara atacam estranhos dentro de suas 
terras,inclusive integrantes de frentes de atração da 
Funai, que tentam vencer a hostilidade dos índios 
para estabelecê-los em tuna reserva que o órgão pre
tende delimitar para eles.

Os Arara aindà distinguem - se é que alguma 
vez distinguiram - sertanistas de invasores? Parece 
que não, nem dá motivos sufidentes fortes para essa 
diferenciação. A Funai, depois do ataque dos indidos 
a uma turma de desmatamento da CPRM, investiu 
furiosamente contra os Arara, acuando-os, forçando- 
os a perambularem de aldeia em aldeia, de roça em 
roça. Os sertanistas devem ter sido emriparados a ma
teiros, gateiros, colonos e outros membros da frente 
de penetração que dizimou o grupo, destruiu sua al
deia e o mantem em estado permanente dê alerta.

Mas enquanto são agressivos contra todas as 
pessoas que pènetram em suas terras a partir da ro 
do via, os Arara são extremamente condescendentes 
para com uma família instalada ainda em seu terri
tório, mas no éxtremo sul, às margens do rio Iriri. 
Aquela família jamais foi molestada pelos índios. Por 
que? Provavelmente porque essa iàmilia, há muito 
tempo na áfea restringê-sé ' ao seu pequeno lote, 
não invade os campos de caça dos indios, não os 
agride. ■ .

Os invasorès são identificados pela sua origem, 
a partir da estrada. Foi de lá que vieram os gateiros 
que envenenaram vários índios. De lá veio a frente dá 
construção da Transamazônica que passou sobre a 
aldeia dos Arara, separando a tribo ém dois grupos. 
De lá continuam vindo os miníigos> entre eles os fun
cionários da Funai, que estão a apenas 12 quilôme
tros da estrada - e instalados dentro de territórios 
indígenas com um acampamento permanente, o que 
certamente é visto como uma afronta e uma agressão 
pelos indios . Manter essa atitude dificul’ 'ente repre- 
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