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Dl! co jv-.roceu cil-le de Alt''-.-, i i- o s?-, Ot-'-vi'vso 
y--r. • T -,\ de ’ 'n?í.lo, iior—ler no Fn 240 da Trarsumazonio (ult": :o  nip /e  * 

ío • iv.vjí cipio d° -̂ Ita im ) ,

lios i iforrv.on ser con3tante ouvir falar da pres?nçr> dc ir lio.'*: 
"br ívr>--M no Era 240 , ::r is precifl^mftnte entre a oniOR e o r '„o

Por diversas vezer. , '\v -o <..<.-•r-v? {c-vp-ioy.̂ , ) - -- to;, nn^c
•’v?s subindo o Ijp-rqpé Curuaurr- t-aa p m c  vosti ;:o i --d j o o 1

"bravos” . líos relatou inclucive que Ir1 'vir 1 an ■ •: 3 l;ra:: uj or"dor da 
r-?ji~o apelidgdo por Bigode ( irarm»! de tal) dera co:1' iin jrupo de icdi- 
02 * beira do Curuauna, Svie bá \m e. ao a iran os i ndios haviam encbotad ? 
un grupo de civilizados que encòntravasi pescáado nas c a b e c f t í d o  Ou - 
r^auna,

Foaos infornados que £ grande o fluxo de pes ;o--.s adentra lio 
t .Srea o'ide estao os. indios ; (derrubada para g^do, roça 3 t pes •:<'•*< • t i ren 
do terr- etc.) f sendo que estag penetrações atinjeiy^a a- is de 12 Y . , e 
ue durante o verão jochxíseb que se aproxijr/i esta; nrev:; st.o u*ri ri T.ero nui-
o v aror de penetrações à are a onde habita-: os indios*

Outras informações.

1 Ho Km 320 - rodovia transamazonica — situa-se a vi7 -1 de ra_ 
me Rurópolis , qual possui campo de poaso para aeronave.

0 Curuaunn, cruza a trarisacsazoriica no Bm 250.
$ * Constantemente

t KRMtKfcasmB35±E circulam noticias que pessoas que adentra-: a á
rea dos indios observam vestigios recentes dos fpci±#¥. ’''e3I110S«
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Aos 19 de s & s s  de 1980, compareceu à sede da ajudancia o 
sr. Otaviano Terreira de Macedo. Korador do Km 240 - transamazonica' 
(ultimo pique do municipio de Altamira.

líoe informou ser constante ouvir falar da presença de indi 
os "bravos" no km 240 e redondezas. Kais precisamente entre a transama 
zonica e o rio Iriri.

Por diversas vezes, mariscadores, pescadores , subindo o 
rio Curuauna tem encontrado vestígio de indioswbravos".

Tíos relatou o sr. Otaviano Ferreira , que a uns 2 anos atraz 
um tal de "Bigode" (Manuel de Tal) deracom um grupo de indios à beira 
do Curuauna. 9 que a aproximadamente um ano atraz, os indios haviam 
encontrado alguna civilizado» que subira o curuauna p/ pescar e os ex 
pulsou de suas terras»

Fomos informados que 4 grande o fluxo de pessoa» adentrando 
a área onde habitam estes indios ( gateiros , garimpeiros, derrubadas 
para roças etc.), I>ara e»te verao (apartir de maio -junho) os morad£ 
ree da região estao em preparação para subirem o curuauna , local on 
de se tem encontrado vestigio dos indios, Nos adiantou o sr. Otaviano 
que já existem algumas penetrações dentro da area dos indios f sendo 
que algumae delas alcançam mais de 15. km.
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Outras informaçoee|:
TToKia 320 encontra-se a vila de RudÓpolis que possui um cam 

po de poueo para avião. - ----

0 Curuauna , cruza a Tr &n sarna* o£á ca a altura do Km 250.

Wellington

19-oiarço -1980



Do ^iário :

" Esteve conosco hoje, um morador da localidade d© Boa Esperança, 
Walter Oliveira da Silva, conhedidçfcomo Bico. Nos informou que 
no verão passado (Agosto-setembro) ao entrar no igarapé de Nome 
Zoião encontrada vestigios recentes de indios. Nos narrou que *

Mum dia deixara no acampamento uma porçao de farinha e se ausen
tara, quando de seu regresso constatou que haviam ( os indios ) 
levado toda a sua farinha e ^ua waxt entroca deixaram mel, bata
ta, banana • Apesar dos indios mostrarem-se amistosos o sr. ^talter

*•, receioso , voltara imediatamente para casa, Hos afirmara que os 
indios sao pacificoa mas temem que gateiros , madereiros provoquem
os indios e depois possa ter represalia contra os moradores da pro
ximidade#

1 Wellington Comes
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Do Diário - 14/4/1980

* 0 manuel Lucas, servidor da F» A, Arara, encontrava—ee viajando 
pelo Aito Iriri, Chegou ontem e noa trouxe noticias dos indiee que 
habitam a região das e beceiraa do Curuauna-Semtripa-Cachoeira Seca 
(oa lesmos do 240f )• Foi informado por um tal de Chico Assis, mora
dor proximo à boca do Ig, Cachoeira Seda qua no mes de fevereiro 
deete ano , ao entrar à c;a±a para coletar caatanha dera com vesti— 
gios recente» de indios. Infèrmou que os indios estavam tirando ba- 
t£itü da roça de um tal de pedro Roaendo, morador do cachoeira Seca» 
e q.íe o mesmo teavia abandonado suas plantações com temor dos indios , 
apesar destes nunca haver atacado nenhum morador da região. Segando 
o &anuel Lucas,, os moradores da margem esquerda do Iriri, têm mudado 
para a margem direita , ou mesmo para algumag ilhas para evitarem 
qualquer contacto com os indios , pois temem qualquer ação doa rneainos* 

âpesar de unanimimente afirmarem serem os inUos pacificos. í̂ as o que 
lhes preocupam é a constante oebetralçai na área dos indios de gatei- 
ros r garimpeiros , explòradores de madeira o que pode provocar uma 
ação de repressão por parte dos indios,"
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W.G.Figueiredo
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