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CASO KARAYA - RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS 
PIN IRIRI - MAIO DE 2.000 

No dia 15.05.00, Segunda-feira pela manhã, esta Administração foi 
surpreendida com o recebimento de um documento da Prelazia do Xingu-CIMI, de autoria 
do senhor TARCÍSIO FEITOSA DA SILVA, Secretário Executivo, dando conta de um grave 
incidente ocorrido nas imediações da Aldeia Iriri, Terra Indígena Cachoeira Seca, 
envolvendo pescadores e servidores da FUNAI e um Professor do CIMI. 

O teor do documento informa que, em contato mantido entre o 
senhor Tarcísio e o Sertanista Afonso, no Domingo, dia 14.05, às 21:00 horas, pela fonia 
particular do OMI, a embarcação conduzida pelo servidor AFONSO ALVES DA CRUZ, 
Sertanista responsável pelo Posto Indígena Iriri, havia sido atacada por pescadores, 
quando foram disparados vários tiros contra a mesma. Informa também que um dos 
índios da aldeia de nome KARAYA ARARA estava desaparecido e que seus pertences 
pessoais já havia sido encontrados, juntamente com sua canoa. O documento solicita 
providências por parte da FUNAI, como forma o incidente. 

No mesmo dia, á tarde, recebemos o radiograma n° 011 datado de 
15.05.00, da Aldeia Iriri, dando conta de que o corpo do índio KARAYA havia sido 
encontrado e que a causa mortis teria sido AFOGAMENTO. Este radiograma foi repassado 
à administração pela equipe do DSEI-Altamira. 

No dia 16.05.00, à tarde, determinamos o deslocamento até a 
aldeia dos servidores JOSÉ ENGRÁCEO BORGES DE ABREU, FRANCISCO DE ASSIS 
MONTEIRO e NIVALDO PORFÍRIO RODRIGUES para dar o apoio necessário à equipe do 
posto. Recebemos telefonema do Procurador da República de Santarém, Dr. Cláudio 
Chequer, dando conta de que uma equipe da Polícia Federal estaria se deslocando para 
Altamira, com o objetivo de apurar as denúncias apresentadas. 

No dia 17.05.99, em uma nota conseguida junto à imprensa local, 
assinada pela Equipe do CIMI, os fatos foram relatados dando conta de que a comunidade 
Arara suspeitava que o índio Karaya havia sido assassinado. 

Pela manhã, uma equipe de 05 agentes, comandados pelo Delegado 
Revelino Pantoja chegam a Altamira, com propósito de deslocarem até a Aldeia Iriri, 
visando obter maiores detalhes sobre o ocorrido. Em sua chegada, foram informados de 
que os pescadores COSTA e BIEL, inicialmente acusados até então, já se encontravam 
em Altamira e assim foram chamados para prestarem depoimentos preliminares, no 
escritório da FUNAI ( Of. 058/AERALTA/FUNAI de 18.05.00, anexo). 
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_ Na manhã do dia 18.05.00, a equipe da Polícia Federal se deslocou 
fU\ri, acompanhados de um funcionário do CIMI, senhor Tarcísio Feitosa. 
I 

Vale frisar que, não obstante todas as providências tomadas 
até então, o único documento oficial que a administração dispunha sobre o 
caso, se referia ao radiograma dando conta do acidente com o índio Karaya, 
que teria se afogado. O Chefe do Posto Irirí, senhor Afonso Alves da Cruz, numa 
postura completamente incorreta, negligente e de desrespeito pela 
administração, somente repassava as informações para o senhor Tarcísio 
Feitosa, Secretário do CIMI. Todos os dias, em horários diversos, mantinha 
contatos via fonia com este senhor, inclusive denegrindo gratuitamente a 
imagem da administração conforme foi constatado por vários funcionários que 
acompanhavam as transmissões, geralmente marcadas previamente para 
horários fora do habitual da rede da FUNAI. Esta postura irresponsável do 
servidor nos deixou numa situação bastante delicada frente à sociedade local, 
uma vez que éramos diariamente inquiridos pelos familiares e principalmente 
por parte da imprensa a respeito do ocorrido. O CIMI de Altamira também 
procurou tirar proveito da situação quando, divulgou matéria no Jornal O 
LIBERAL de Domingo, 21.05.00, denunciando o fato e vanglorizando-se pela 
exclusividade das informações sobre o caso. Tão logo tomamos conhecimento 
do incidente através da nota do CIMI, pedimos insistentemente que o servidor 
Afonso oficializasse o fato para a administração, o que não foi feito, alegando 
que não estaria recebendo bem o sinal do rádio da administração, questiona 
se: Como ele mantinha contatos diários e diversos com o secretário do CIMI e 
DSEI. Porque somente no dia 25.05.00, o mesmo enviou um radiograma à 
administração ( RDG n° 01 ) dando conta do retorno da equipe da Polícia 
Federal para Altamira e informando a conclusão dos trabalhos 

No dia 22.05.00, recebemos o radiograma 012 do PIN Iriri, assinado 
pelo Delegado Pantoja solicitando o fretamento de aeronave para deslocamento da equipe 
com objetivo de possibilitar a prisão dos suspeitos pelo homicídio do índio Karaya. Pelo Of. 
n° 002/2000(0M 099/2000)-DPF.B/SNM/PA de 24.05.00, o Delegado Pantoja comunica 
que foi instaurado o inquérito policial n° 191/2.000-DPF.B/SNM/PA para apurar o crime de 
homicídio do índio bem como indicia como suspeitos os senhores FRISAN DA COSTA 
NUNES FILHO ( Costa ), VICENTE XAVIER PEREIRA DA SILVA ( Biel ), ELENILSON 
SANTOS DA SILVA e ANTÔNIO REGINALDO DA SILVA. 

Novos depoimentos são ouvidos em Altamira e os senhores Costa e 
Biel, procuram constantemente a FUNAI, solicitando que as mercadorias saqueadas pelos 
índios sejam devolvidas e apresentam uma relação contendo vários materiais. 

No dia 26.05.00, concluída a oitiva dos depoentes, aguardava-se a 
decretação da prisão preventiva solicitada pelo Delegado, dos suspeitos acima citados. 
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UNDI 1 No final da tarde do dia 26.05.00, sexta-feira, recebemos um 
doC\lMejo ~~ do sertanista Sidney Possuelo comunicando que o sertanista Afonso Alves 
da Cruz, que já se encontrava em Altamira, o havia informado de que o índio Karaya havia 
morrido em consequência de enforcamento, mais uma vez nos deixando numa situação de 
defesa. A administração já tinha posição definida pela Polícia Federal de que a causa 
mortis do índio havia sido em consequência de fortes golpes na região craniana com 
posterior hemorragia interna. 

No Sábado, 27.05.00, pela manhã, a Polícia Federal recebe o 
mandado de prisão preventiva dos suspeitos, expedido pelo Exmo Sr Juiz Substituto, 
DIMIS DA COSTA BRAGA e horas depois, executa o mandado, prendendo os acusados, 
que foram conduzidos à delegacia de polícia de Altamira, onde se encontram detidos. 

CONCLUSÕES: 

Nos últimos anos, temos assistido com frequência, situações que 
causam ao orgão um alardeamento geral. A nós, que vimos denunciando previamente tais 
possibilidades, não surpreende. A documentação anexa comprova o que estamos 
afirmando. Toda a sociedade local tem conhecimento e é conhecedora dos esforços feitos 
pela administração de Altamira, sozinha, para solucionar esta problemática relacionada à 
regularização da pesca nos rios da região. À exceção do CIMI, todas as outras entidades 
em quem procuramos apoio para debatermos a questão ( Exército, IBAMA, Polícia Militar, 
Prefeitura de Altamira, Câmara Municipal, Procuradoria da República de Santarém, 
Ministério Público de Altamira e a própria Associação dos Pescadores de Altamira ) jamais 
se manifestaram para buscarmos uma solução de consenso para a questão. Todos se 
omitiram. 

Acreditamos que, a continuar a omissão, novos conflitos poderão 
ocorrer. Já denunciamos que nossos servidores e os próprios índios, correm diariamente 
risco de vida, todas as vezes que navegam pelos rios da região. A perseguição feita à 
embarcação da FUNAI pelos pescadores, com disparos de tiros contra o servidor AFONSO 
ALVES DA CRUZ e funcionários do CIMI reflete esta tensão reinante. 

A omissão por parte da administração central da FUNAI também é 
patente, conforme comprovam os documentos anexos e as constantes falta de recursos 
para missões de fiscalizações. No caso em questão, em razão da urgência, contatamos os 
departamentos da FUNAI e tivemos que literalmente "mendigar'' recursos para aquisição 
de combustível para deslocamento dos Agentes Federais. Num momento de maior 
urgência tivemos que buscar ajuda junto ao CIMI, solicitando "empréstimo" (já pago ) de 
combustível. 



~ ... MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
Tllf.~NDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 
,lf(Íj'~,INISTRAÇÃO EXECUTIVA REGIONAL DE ALTAMIRA 

oronel José Partiria, 2533 B. São Sebastião Altamira-PA Fone/fax: (091) 515 - 1829 

_ Como já informado anteriormente, as possibilidades de novos 
conr'fflJlfflt=l índios, servidores e pescadores são iminentes. Na Polícia Federal de 
Sar1taré© ha,um inquérito em que figuram mais de 40 pescadores, inclusos os que agora 
encontram-se presos. 

Necessitamos urgente que haja uma regulamentação das atividades 
de pesca nos rios Iriri e Xingu, considerando-se que, em virtude do esgotamento do 
potencial pesqueiro nas proximidades da cidade de Altamira, os pescadores somente 
encontram pescado suficiente, próximo às terras indígenas e, percebendo os índios, as 
formas como estes agem para pescar ( utilização de geleiras, redes, sistema de arrastão e 
mesmo desrespeitando os períodos de desova ), sentem prejudicados para obtenção da 
alimentação do dia-a-dia de suas famílias. 

Altamira, 30 de maio de 2.000. 


