
-~ . Ol ! ·JNSTiTUTOSOCIOAMSfENTAL 
Data I I 

, ~1. IPDG~rfb-f- 
~-- ··~ ~ ~ 

<> 
MINISTÉRIO CA .JUSTIÇA 
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RELATÓRIO: 

TÍTULO: ISOLADOS KARIPUNA 

PERÍODO: 09 À 3 / DE DEZEMBRO DE 1991. 

PAHTICIPANTES t ANTENOR VAZ 
FRANCISCO CARLOS BENIGNO 

MAURO RENATO OLIVEIRA 

TI O l<ARI PUNA 
AlllPAM KIIRIPUNI\ 

OBJETIVO: Realizar levanyamento preliminar acerca da presença de Índios isolados a 

sudeste da Jrea IndÍgena Karipuna. 

INTílODUÇAO 1 

HISTÓRIA: 

( 

.•..... 

M; menos do um s:culo otr;s, ~s margens do Lago'"'Uruapiara", nas 

p rnxí mí dadea da cabeceira do Rio Plxuna, vivia uma fjação Indfgena numerosa.A vida era 1 

lovoda ao sobor da solv~.Apenos conflitos interatnicos temperavam as discordias experi 
GiGl'tNTl."S 

meuc ad as por seus mambr-cn .A vida era abundante. Rodas et cgntee de Tocadores de Flauta 1 

N { 

faziam o infinito ecoar na imensldao de terras que 11poasuiam11.0ivereoe "Tabijaras" lib~ 

rnvam as varias "Clans11 que formavam o {o.lo.O Índio Babipai(Antônio Tenharim) e sua es 
pos a "Mnr10JJi" ( I vn TF.Jnharim) ao relatar esta (sua) hia tJria nos relacionou nomes de 13 . , { 
"TabiJaro"zBuarra, Japarundi, Quandu , 8oreredi, Quandujuba1 !angibi, Tribal e Iumita!n 

ru t cdoa renharim, Iuar raca , Mandarijuba, Iuak; estes 11Parintintin" e por fim dois "Ta- 
.. ... , ! 

hl.j ar-as " "Kari puna" chamedos r Uari,na e Anhamga. Este ultimo, segundo Babipa era o mais 

·d~stnmido s respeitado dentre os domais. 

O n~mera populacional nLevndo cone o rc í ado com a densidade de Li 

deranças e sua forma organizacional fez com que, ~ntos mesmo da chegada do "branco", sub 

grupos r'i ,;;qm:r;issem d1J t orío I r,,r.igi naridn as s Im di VErS o::, grupos 1 conhecidos hoje como: 
"Tenl•1>"im1 r.;i:dnl;!11ti11, l(adpuno e Cé!pfvnd". ,.1; 

Os ÍnrliQE Tio KarJpuna e Pitanga (este ~ltimo remanescente dos' 

I - .. Oi 1•!.ri '1CI uce "Clans "que fo cmem o todo. flgproduzitilos aqui eete crcquã e 
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__ / 

Segundo Tio Keripuna o Grupo IndÍgena denominado Tupaiaku era 

bastante rnilmsroso. e cone t ant amant a guerreavam com e "Naç;o" (perintintin, Tenharim, 

Karipuna, Capivari). 

Gostarismos de ressaltar que, por nio ser obJeto do nosso tra 

balho (realizar levantamento Etno-Hist~rico), nio aprofundamos nesse tema~ consequen 

temente as informaç;es aqui contidas necessitam de uma reciclagem. 

Especificamente com relaç;o ao Grupo Karipuna, coseguimos leva~ 

taro seguinte: Segundo informaç;es prestadas pelos Índios Abagaju, Aripan a Tio {to- ' 

dos Karipuna), tradicionalmente os Karipunas desenvolviam um sistema bastante din;mico 

de m8nejo no seu territ;rlo.Possuiam uma Aldeia com muitas Malocas, chegando, a usa~ os 

dedos doa p~s e d~s m;oa. pa.a enumera-las.Situaram algumas regi;es aonde possuiem al- 

dejas,Reproduzimos aqui o croquit (~) 

,:,•,:' 
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CONTATO: 

Perg11ntado sobre o contato, Tio Karipuna, passou-nos a relatar 

b~st3nte netalh~do, uma hist;rla da sofrimento.Sua exprees;o; suficiente para conclui! 

mos a dor que sonte ao discrever cenas de urubus devmrando parentes consumidos pela 1 

doença br~nca.Cita um tal de "Joselito" como sendo o lo branco a chegar na maloca dos 

Karipuna.Jnfelizmenta sua prAsença n;o fo~a de paz, pois entrou na aldeia acompanhado 

de uns tantos.armados, atirando em tudo e em todos, morreram muitos Karipunas.s; es 

capar~m aqueles que livraram-se da chacina como tamb~m os que estavam ausentes.Muito 

tempo depois Pedro Azzi (funcion:rio do SPI) desenvolvendo um trabalho de atraç;o "cl!s 

aica'1 estabeleceu contato com os Karipuna.Este contato resultou em epidemia que se-• 

gundo Tio Karipuna morreu muita gente cagando, tossindo e relata casos de Índios que 

morrsram com muitas feridas pelo corpo.Neste per{odo, além de estarem com uma popula 

ç;o bastante reduzida, com o seu territ;rio tamb~m J; ocorria o mesmo. 

Na d;cada de setenta devido ao feto doa Índios Karipuna terem ' 

raptado 03 crianças e assassinado um adulto, a Funai designou o Sertanista Benamour 

Arandão Fontes para averiguar tal ocorrencia.tm relat;rio datado de 03.05.761 aenamour 

relat~ o seguinte:"Deslo~uei-me at: ~s proximidades do local onde 'ocorreu o fato eco 

firrnei o dpsap~recimento d~ masm~ a a morte da uma pessoa adulta, ouvindo diversos mo- 

r~dnrPs ~ntiqo da região.Devo esclarecer que o motivo desta atitude por parte dos Ín 

dios foi em repres~lia a diversos massacres ocorridos com os mesmos por parte dos mora 

dores da regi;a, inclusiva dos pr~prios familiares das crianças." 

Neste mesmo relat~rio, Benamour apresenta um plano de sgrviço 1 

para iniciar trabalho de frente de Qtraçio dos Índios Karipuna.No dia 22.06.76 a co 

municaç;o de serviço NQ 55/76 da 6~ DA designa Benamour a iniciar o trabalho de "Pa 

c1ficaç;o rios Karipunas".Ver relat~rio anexo II. 

' ... ,,,', 

SITUAÇÃO ATUAL DOS KARIPUNAS: 

Atualmente o grupo Karipuna soma um total de 14 indivÍduos.Dee-. 

tes, duas crianças sao mestiças (m;e solteira com pai branco).Segundo Samuel Cruz{ADMR 

de Pmr) os Karipunas est;o vivendo um problema social de dificÍl eoluç;o, pois duas • 

Índf~s ~nlteir~s n;o querem casar com (nrlios.Isto os obriga a procurarem companheiras 

noutras grupos.~ste fato desatraga a unidode K~rlpuna como tamb~ esvazia a reserva. 

R. Comandante Coota, 1.655 
Bairro Porto 
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A Área Indigena Karipuna, apenas interditad~ por Ato Administra 

tivo da funai com ;reade 195.oooha, vem passando por problemas de invasio ao Sul, pes 

cadores ao Leste e ação garimpeira a Noroeste.Veja adiante o depoimento do Sr. Ricardo 

Lopes Gusm;o, chefe do posto Indlgena Karipuna. 

"No dia 09.12.91 partimos de Alta floresta Doeste com destino a 

Porto Velho.Chegamos a este destino no dia 10,12,91 ~s 19:00 horas.Procuramos o chefe de 

Posto da Área IndÍgena Karipuna, em sua residência, Sr.Ricardo Lopes Gusm;o.Deste con 

tato ficou combinado que no dia 12.12.91 seguiríamos, juntos, at~ o municipio denomi 

nado "Jaciparana".DaÍ de barco subiríamos o Rio Jaciparana at; o PJN Karipuna. 

No dia lJ.12.91 fomos~ Admini9traç;o Regional de funei, e onde 

astabelecemoa contato com os seguintes senhorea:Samuel Cruz (ADM Regional), Benamour ·. ' 

Brand;o Fontes (Sertani9ta), osman (chafe da Casa do Índio).e Luiz Carlos Maretto (che 

fe do SPI),Na oportunidade, realizamos entrevistas, levantamento de dados, relat;rios 

e seleç;o da·cartografia referente a regi;o. 

A entrevista realizada com o Sertanista Benamour Brand;o fontes, 

foi gravada em VT.Transcreveremos a parte referente aos Karipunas: 

BENAMOUR BRANDAO FONTES: 

-como que foi essa hist;ria de 16 anos de Rondonia7 

-Como foi essa trajet~ria do Sr.? 

~senamour: -Eu vim aqui tipo um castigo, como eu lhe Falei.Porque briguei com dois de 

legados, ent;o me mandaram como castigo. Cheguei aqui fui ao· Pe r qua ( Ari puen;). Pesa ei 02 

meses.Dppois de 02 meses no Parque, mandaram me chamar para ir olhar esees Índios Kari 

puna, a conversa era que eles tinham carregado uma senhora e 03 crianças, ali;s, a co~ 

versa n;o era verdada, e que h; B anos atr;s:tinha um topograro que andava Jaciparana 
r - ~ acima e tinha visto esses 1ndios com as meninas na aldeia.Entao ia sair uma expediçao p~ 

ra ir procurar es~es Índios 1J, e a expedição todo mundo sabe que~ pra matar.Então fui 

designado, fui no Jaci, fiz um levantamento.Localizei mais ou menos uma maloca que tinha 

e fiz a experliç;o, eu e mAis 14 pessoas.Passamos 30 dias andando no mato, com aquele se: 

frimento qu~ n(,s !labemos: comendo o que t11m na hora, lugar que não tinha ;gua.Depois i' 
ant;o .Loc a Lí z emua vsatÍgios dos Índios, j; com 30 Krn da beira elo rio. 

-Em que aentido, em que direç;o? 

-Ben~mour: -No JAclpar~na, margem esquerda do Jaciparana. 

-Ma rgnrn P.S ri1,e t'dl:l r1e riu em s ribe? 

-N;o, mP1r9Flm '?S que r da sempre de9 c sndo , 

-Ent:n fie~ n~ $antido oestP? 

R, Com"n<lnnte Cn•tn, 1,655 
l!ntrro Porto 

CEP 78,<'4Ct Cut~h~ - MT, 



.• 
FU NA r 

A li· 2· SU[J·l 
06 

MIN19T~RIO OA .JUSTIÇA 

f'undeçl!o Naclonal do Indro 

-f, ent;o procuramos loralizar, ficamos 03 dias acampados hi uns 4 Km da roalo- 

- ~ e» I? narl, riP 1 f?S Aflr1 rnc ar am , (ntao resolvemos um dia riu e nao i amos perder mais tempo ali 

par~dQs.fsconriPmos todn material, fizemos rancho para 3 ou 4 dias, porque ningu~m sabia 

a d is t ;nc ia, sabiar qU13 tava perto, porque tinha acampamento dos Índios, palha cc r t ade , - , etc.Entao nos fomos, quando deu, isso eu me lembro bem, quando deu mais ou menos 12:15, 
, ' meio-dia, nos encur<tramos os 1ndios, a cas~, pois tinha criança brincando.Dividi o pe::_ 

, , - 
so~l, o~ que inm na frenta, os que iam atras.oa v~lentee etrae, porquR os valentes aao 

os quA correm rrimeiro.Ai n;s gritamos, gritamos batendo as as facas 1~ na maloca, as ' 

mulheres pegaram as crianças e correram, os Índios sairam com um monte de flexas no br~ 

ço.N;8 invadimos o acampamento e mostramos os facões( e panelas e os interpretes dizendo 

que a gente era amigo.Então eles Ficaram surpresos com a invaeio nossa.Então n;s abraça- 

va, dava facão, uma panela, um neg;cio.Então grltavaJJI e as mulheres apareceram com as , , 
crianças.Nos flcamos 2 horas mais ou menos com eles, ai nos voltamos. 

-o Sr. estimava em quantas pessoas? 

-N~s fizemos o•contato, a primeira vez, se hio me engano, era 23 ou 27 Índios. 

N~s voltamos, teva com dois dias no acampamento nosso, eles n;o apareceram ai eu voltei 

para a ~ede na beira do rio.Voltai, vim para Porto Velho, tinha, um problema para resol 

ver em Br~s{Jja,Volteí e ai entrei novamente para 1;, inclusive com uma equipe japonesa 

que Filmaram.Inclusive este Filme eu n;o vi at; hoje.Diz que a funai tem.N;s pedimos a 

qui, mas nunca mandarqm, se voe; puder: arranjar melhor. 

-Esse filme t; onde? 

-T~ na funai, que o pesRoal que viram me dieseram.os Karipunas, feito por uma 

equipe Japonesa. 

-Em que ano? 

-Vamos ver, quando foi que Juselino morreu? -~, 
-(nt;o eu sei bem que o dia que demos o cmntato com os Índios, foi no dia em 

que Juselino morreu, o acidente, porque ligamos o r;dio e deu a noticÍa. 

-foi na d;cada de 70? 

-Estamos em 901 ~ foi. 

-Em 77? 

-É, uns 14 anos. 

-os Karipunas tinham v;riaa aldeias? 

-Eu s~ vi Resa.Depois eu sai pera fazer um levantamento nos Uru cu Uaw Uaw. 

R. Comandante Costa, 1,655 
Betrro Porto 
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Os Índios estavam atacando, ai fui fazer o levantamento .um colega ... meu, Asais, ele j~ 

/ faleceu, ele continuou e apareceu mais 8 Índias que n;o era desse grupo.Que n.;s vimos 

e dlziam que tinha uma ou duas aldeias mais para dentro, inclusive eles falavam que ' 

tinha um grupo, n;o sei se ~ no rortalezP., 1; em cima um igarap;, que tinha uns {ndioa 

Antrop~fagos, eles falavam.Ali~s n.;s temos 2 Índios aqui, você pode conter com eles que 

eles falam, mas eu n;o sei mais.Depois esses Índios morreram mais da metade, como sem 

pre, como sempre.Você quer saber a motivo?Eu diga. 

-Quero a í m , 

-Funai, 5 PI, Funai, n';;o lige na hora ·_ qus e gente entra em contato. você vai 

com 10 homens, na hora que entra em contato com o Íhdio, eles tiram 7 e deixa voe; com 

3 e ~i uoc; nio tem mais cobertura nenhuma.Quando t; andando para dar o contato, tem ' 

cobertura, na hora que deu contato, acabou-se .Começa a tiram o pessoal, n;o tem dinhe! 

ro, n;o tem transporte e n;o tem gente.Isso;, normAl, pode ver, todas as pacificações 

foram assim .• Ai vem a mortalidade do Índio.r)ualquer Sertanista que andou, que fez conta 

to com Índlo, ele leva isso guardado. 

-Q motivo da moete ~ a doença? 

-f. E essa doença n;o tem assistincia .No Pari, tem f~ncion;rio nosso que viu 

cachorro comendo Índio morto.N;o vou dizer o nome porque; coisa feia, mas se voe; qui 

zer saber eu vou dizer. 

-Claro. 

-f s~ procurar Osmundo Antônio dos Anjos, filho do velha Fontes que falei a ' 

pouco, que ele diz:"Benamour doi, dai a gente fazer uma a~raçio.Q que; que a gente vai 

fazer.Na hora que deu contato, tira a metade do pessoal.Você t; nessa atraçio, ai sabe , , 
co~o e o negocio." 

-E como era as Karipuna? Como era o jeito deles? 

-Nao, o Karlpuna como sempre, eles andavam com uma cinta (aponta acintura), ' 
, A , _,1• 

nu, todos pintados, e aqui no penia, andavam com um protetor que parecia ~quele negocio , .. 

de caminh;o, o silencioso, que chegava a bater nos Joelhos.Depois que eles nos viram, 1 

eles tiraram.Mas tinha mensmo aquele neg;o~o comprido aqui, eram pintados, flexas altas 

etc. 

-Era feito do que este protetor peniano? 

-Era de cipÓ, palha, aquele negÓcio.N6s estranhamos, t; com hernia, mas nao ' 

era herhia n;a. 

-E como era que eles se comportavam? Elas tinham agricultura? 
, ~ - -Nao, eles tinham uma rocinha la que nos passamos de aviao e vimos. 

•Qi.iel ara a roça deles? 

R. Comandante Costa, 1.655 
Be Irro Porto 
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-A roça ara mandioca, banana, milho. 

-Banana? 

-É, banana. 

-Mas essa banana era ~rdicional ou J; tinha 7 

-NÕo, era da região, h; anos atrás teve um seringueiro que entrou na aldeia 

deles e trouxe um bocado de Índio.A metade morreu, a metade fugiu.rol por iseo que eles 

vieram e pegaram as meninas desse camarada. 

-Como era o nome dele? 

-Rubens, era um dentista pl;etico (7), Rubens de••••• eu te digo atá o fim, 

eles tão ai ainda.Essa Rubens morreu, foi amigo meu, foi quem me orientou, foi quem an 

~·- •... 

, 
dou atras ••• 

-Ele era seringaliata? /'' 

-filho de aeringalieta.Agora, eles aio Índios, quando vieram conosco, nao que . - 
riam mas morar no meio da aldeia, queriam morar conosco.N~a providenciamos logo fazer' 

uma roça Junto com eles, preparando eles.Separamos elas, tudo Junto n~.Ai dissemos essa 
I -. A ~ - roça e de vaces, quando voces voltarem ••• Nos antao fizemos nossa raça.Eles viam, comiam 

d,i nossA roçà, d,i roça delee m;o.Entio eles passaram 6 meses sem aparecer, quando eles' 

aparece~am, eles viram o milho, a roça deles l~t eles perguntaram porque tava perdendo. 
'• - A• #' A , A Nos J_nfr,rmomos, mm dA vocr-s frz<?ram e dP. voces, a nossa ta aqui. Agora vocas podem co- - , mnr, AClnr:i 11"0 rnmrir i" """'•l\t nlr>~ fícarAm c11! rnr;idos de nos deixarmos a roça para 

, , - nJpr,,r,:,-:; 1111r; n1d<1n11ins qun a r on í nhn er11 do)oot frdto por Ploo, ora do l ns , nos nao pu- 

d.t a lnnça r m;o. Elr,s t nma r-nm do a: egd a, quar- d í z e r que compreender-·rf'm nossa !ntenç;o 

qu;il Rra, e dr,r,nis ficou mornndo, hoja 1:; trnbalhando aqui na c!dade,trabalhou em ou 

trA 'atraç;o, outro grupo.Tem 8 Índios s~. 

-t aonde teva localizado essa !O maloca que voc;e ,chegaram 1;7 

-Olha eu acho que era na cabeceira do rortaleza, cabeceira do fortaleza, por- 

que tinha sinal de Seringueiro e n;s achamos um garnafio de 5 litros da vidro 1~, dentro 

da mata e ou falando com asse Rubens, Rub~na Tavares, conversando com ela sobre esse ne 

g;do, elo disse:"Ah, J; sei, estou me lfimbrando quando esses Índios carregaram esse ga- - , ""' , rrafao, era no Igarape fortaleza, por isso que to dizendo que e fortaleza, porque Ru- ' 

bens se lembrava quando esse garraf;a desapareceu, o Índio chegou no barrac;o, pegou e 

levou • . 
-Eles tinham lugar de preferência para ficar, tipo mata ou cam- 

po? 

-Nao, mata, ;reade mata. 

ll, C<tm~ntlnnt~ Co•ln, J,M5 
ll•lrro !'orlo 
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-E eles procuram majs cabeceira do Igarap;, como; que ~7 11 

-Nao, cabeceira nio, porque 1; em baixo tinha os Seringueiros, ai subiram n;J 

-QUer dizer que eles foram sendo expuasos? 

-É, expulsos. 

-A ;poca da construção da Madeireira Mamar; chegou tamb:m a atln- 

gir esse grupo? 

-Olha, eles saiam, tem at~ um livro do Pe. Victor Hugo, se eu nao me engano' 

"QuadrDs da Amaz~nin", do Pe.Vittor Huqo.Tem de outro camarada t~mb:m, "Estrada Dormente 

com a Vida", se eu não me engano, que inclusive saiu um grupo Karipuna com uma perna ' 

doente, o m~dico da estrada de ferra pegaram, cortaram a perna dele, amputaram, quando' 

ele melhorou, voltou, ele f~i no meio da aldeia e troxe um grupo de Índios.Isso eu me • 

lembro bem que t; escrito.Quer dizer que sairam, mas •••• 

-T;, entio nesse casa, de ·uma certa forma eles foram empurrados?·· 

-foram, foram empurrados! 

-E qual foi o movimento que alas fizeram? De qual regiia para 

que região? 

-Eu tenha impressão que s aí ram ali da Jaciparana, logo ali perto, uma m;dia 

de 40 Km e cairam 1; pra cima.Porque o Rubens me dizia que ele ia na aldeia, era uma 

aldeia enorme "' ent'.;a el<?s r ea o l varam uma vez ir 1;, entrar e matar'. Inclusive ele me f!;! 
lou que um irmão dele, um dentjsta pl;stico (?), que tem ai, chegou umdia, o Rubens me' 

falou, oíluhens foi qu•m tomou conta do neg;cia das crianças n:, ele chegou e falou:"O- 
,. " ,. , 

lha BenAmour nos temos pagando p que nos fizemos com oe indios, nos temos pagando.D que 
, , , - - , 

aconteceu e isto, e ~ue hos matemos, eu tenho um irmao, nao sei como e o nome dele ago- 

ra não, que um dia ele tava com um rifle na mão, vinha um grupo de Índios, 111; vem os ' 

Índios, ~hl Vamos matar". Ai atirou e matou.N;o se faz assim, o Índio vem sem fazer n~~~ 

da.o nome desse homem; Moacir, ; dentista pl;stico (?), mas faz tanto tempo que nem a 

dianta que ele n;o vai dizer.Eles; dizia que dava ferramenta aos Índios, qwe pecifi~e- 

va. 

-Moacir da que? 

-Moacir Tavares.É irm;o do Rubens.o Rubens me falou, agora o Rubens morreu,J; 

acabou, desastre de avi;o que ele morreu. 

-ngora o Sr. tem id~ia mais ou menos de quantas Índios eram, Ka 

ripuna7 E quantos sao hoje? 

-Hoje o que tem, parece que; 8 nu ]D.Agora eles falam que tem um grupo ainda. 

Eu n;o poqso dl7er que ALJ estou fora da ;rGa h; muito tempo, e quantidade, honestamente 

R. Comanr:lnnlP- C'o,1~. 1,655 
Halrro Porto 
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eu nao posso.Nao podie ser muito grande nao, porque oa Pecaas Novos dominavam 1;. 

-E sobra esses Índios Karipunes que existe referências de que• 

eles aind~ est;o ••• ? 

-É isso oue BU digo, s Las pr~prios Karl nunes que est';;n aqui · para t r.at amant o >" 

rle s é'11~(1e 011 a passei o , e lA~ c crrt nrn que a.inda exj a te grupo, a~ que elos me folarl!lm ia ao 

h; uns 4 anos atr:s, ningu;m sabe o que pode ter acontecido.Inclusive eu dei sugestões 

- r ao Samuel que converse com eles e deixe eles irem.Sao 3 indios bons mateiros. 

-quem s;o? 

-Aripan, Abareju e Tio. 

No dia 12.12.91, às 14sOO horas partimos da Porto Velho com des 

tino a Jaciparane, aonde pernoitamos. Na oportunidade mantivemos contato com o Seringue! 

ro Valdír Ferreira da costa (conhecido por Bira).Este participou durante os meses de a 

gosto, sete~bro, e outubro (1977) da"pacificaç;o" do Índios Karipunas.Sr. Ualdir nos con 

cedeu as seguintes informaç;es: 

-~m 19901 garimpeiros,(n;o recordou os nomes) entraram pelo Rio 

Mutum Parana e"Varou" no Rio Formoso.Estes garimpeiros afirmaram terem visto vestÍgios 

entre o Rio formoso e o lgarap~ Vertente.Ver localizaç;o no mapa anexo III. 

- Em 1991 o Sr.França (aposentado da prefeitura de Porto Velho) 

pesquisando ouro no Rio Jaciparana na altura da Foz do Rio Capivari viu vestigios indí 

genas (tocaia, local de dormid~, tapagens).Ver locelizaç;o no mapa anexo III. 

-tm 1979/80, o Sr. Edimilsom (ex delegado em Jaciparana) reali 

zando reconhecimento a;reo da ;rea, sobrevoou a regiio entre o Rio Formoso e o Rio Ja 

ciparana.Nesta regi;o loca]izou uma maloca grande,(o sr. Valdir n;o soube precisar o lo 

cal). 

-Ten~amos localizar outros Seringueiros ( Sr. Abd.ênio, Antônio ma- 
- , r caco, Afonso e Jarnim) que segundo Ricardo lopes Gusmao tambem afirmam terem visto vest= 

gios indÍgenas, no entanto estes senhores n;o se encontravam em Jaciparana. 

No dia 13.12.91 iniciamos expedlçio fluvial "subindo" o Rio Jaci 

Parana.Ãs 16:00 horas apartamos no sítio 3 praias aonde pernoitamos.Na oportunidade,tam 

b~m chegou neste eÍtio o sr. Ivan Ferreira de Oliveira, Jos; Armando e Francisco Barbo- 
- r se de Sauza.Segundo inform~çoes dos residentes do sitio, Praias, ficamoe sabendo que ' 

os senhores citados estavam fretornando" para darem prosseguimento~ garimpagem de Ame 

tistas nas proximidades da colocaç;o Palmira, de propriedade do sr. Antônio de Souza L! 

ma {cnnhecidQ por Ant;nio Macaco).Conversando com o sr. francisco Barbosa de Souza, es 

te nos afirmou que esta v am indo at: a c:':oil:ocação Palmira para pescar s urubim. Em contra 

R, Comandonte Costa. J.655 
Ba lrro P orlo 
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po r t í rín o s r , Jo'.'.i; /\rm:indo nnn fôrnnccu informnçÕes diferentes, este nos informou que 

ni,t.;,11:"!r~ [rnlr, .t,:-, rnlnr·-1,;'.';n Pnrltu:i:il po í : prntl'.lndn compro-ln. s obr e r s b ea sonharem 1 

p.ii rova r•nr11lut:i •:tJ"í'í'i 1 ·1 1·ri1 r; o !'J r , Iv;:irn ~o diz ne r n os Ribeirinhos, funcion;r.ios do 

1 bnma , nu Pnt -rit o quorvhJ J 11d::9ado sobre a voracidade de tal a fi rmaçio, este nos infor 

mou que 11Õn ; fur,dorn;ri o, qun apanae foi guia do peosoal do Ibama quando da vinda de~ 

f:Cc'!". No 1111:1 p:•!':': -,rfn, !j r , Jv,1111 e { b:1 o 5r. Raginaldo ( I bnma-Porto Volho) corno chefe da 

refcride equire ( JBRM/\ ). 
No •'ia 1"1.12,91,'as 15.00 horas chegamos na sede do Pin Karipuna (a!! 

tigo s ar Lnr-n I r•.,riorltu:;.'-V!H' J oca li zaçi o mapa ariaxo III}• 
Jnl r-l:•1r•n., l_r,11:int:irnr~nto de datíon Junto aos fndios Knr1punas ,Capivari e 

o cho fo tlo l'PLt!.o. '1f1 eritn,vts 1:"'l!J f'n r am gravadas em VT. Resumi remos as partes rn ferentes 

;ios {ricJi11:1 i::nl.Jdn'l. OP'i: _,e; r>'ltrovist;is foram desenvolvidas por Mauro Renato de Olivo.!_ 

r11 na ij 11g1.·;1 l<r1riru11n. 

/\íl/\1~:1JU 1"1\f!lf'IJ~J,'\- (+ ou - 7A nnoa )inicia .. a conversa afirmando que o 

Tlo Kr: r-I r· rnr1 '-'c,lJc n•·d s hi!", t.;ri as q• -n e 1 es , Si tuou a maloca aonde morava, antes do con 

ta lo, no r••t1i;ri d.i cnh•ed ,.., do Is.irap; contra. RP.lata que quando era pequeno (+ ou - 
1111s .~ :111c,;. ) t1:> (,,cl i pi, "hr;ihr,:-:" no t;n rnrn 4 pn rrm t as , Ppe rgunt,indo a obro o nornn dos tas / 

Índior-, .-!(~ ;ifi rtnnu • qr,,, " s::;n br-abo ainda, n;o tem nome n';;'o "• Insistimos perguntando 

:, e e'3 tos Í11rli 11::: '3 ;n on qrw no L;o 'is o Lados atua Imnnt e , ola a firma que sim. Ab;i9iiju d! 7' 

r11JE' n'.=;r, 11i•r 1;,,~1 ( .. ; ~,~ •ln" (ri,'i ns , nr~1"' ri11r.1 '"'lt!l r:,rrntf'!l viam vosf.[gin~ num afluer.te do 
, ~ , 

R{('I 111,~t'~'i""º ., •. ,. Afirma que os Le d.Ledoa ri= o pns s unm terçado, pnne La a que so comem mo- 

nuaado ( M1Jr;nco,J:.ig<irtõ,ri11nU11r.utum,tamacfu;, po í.xe ( timbo), anta, etc ••• ) afirma ainda 

que a flpr;ha ; pequem, ri rrnm lnrnina es t rn í.t a e qua travaram a Lqumas 11br.igas1' com os Karl 
, ; 

puna,. "El~s brigHm nos prlrnrJrn, ~l nos brign"• 
/1flT P IH-1 1 !líll r•t1rf/\: ( + mi - 37 :inos) Ari parn perguntamos a e sabia alguma 

- f Lnf'o rnaçno n"ercn doo 111di n~ J~r,},Jcfo!l, r ns ponrteu que moram (011 moravam?) num afluente do 

contra I ouviu i mfi os e:- tur r cnr'o Ji'lcomi m. No dia seguinte o i rm;o do Ti a foi averiguar a 

inform~ç;o. Cl1eq,ndo n rrqi;a, encnntrau toc~iP com flechas quebradas e penas de Jacomim 

Vol ~.r111 r .,vi.,,.t, p:•1--1 f.,uln•1 n ririr- vl r,.,. ArJprrm afU:ma que eete I'ab o n;'o foz muito tempo 

pois ele er1 p~queno ( ~ ou - J anos ). Diz n;o saber o nomet ~ nio sei como: o tribo 
deles, n; o ~rj ". E,'rn s ll'JIIÍ d,1 rn. ln t.o qua sua i rm;; {Ka tika!) es tave com sua av~ tirando tr.!, 
pa de porco, noo morgen9 dp Igerar~, quando nparoceram muitos indios atitando flechas ' , 
pnquanaa • o-, Kor.l puna rr?ngl r orn 9 r,;,i r arn at r as , mos forem obrigados e recuarem, pois P.!. 

saram om estropas feitas rle taguara colocados pelos !ndios "brabos". Prosseguindo a con 

versa, Arip-im o fi rma qun ria c,ibP.r;ci r a do Mutum pa r2, 

R, Com•ndante Costa, 1,655 
Ba lrro Porto 
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n; tem Índios brabos e qus ainda deve ter varadouro. 

TIO KARIPUNA:(45 anos)- Inicialmente Tia Karipuna desenhou (no 

ch;o) um croqufg (J; apresentado -anexo I).Neate mesmo croquis• ele continua locali 

zando a regi;o dos Índios isolados (que eJe chama de UÊBAÉ) ao mesmo tempo que rela 

ta conflitos entre estes e seu povo.A hist;ria resumida; a seguinte:os Karipunas ee-· 

tavam acampados em um dos efluentes do Rio Mutum Paran~;Ao longo deste J; observavam 
quP.brRd11s e tocaias dos Uêbaé.certo dia estes Índios "brabos" at acar-am-noe , chegando 

a matar dois e feriodo uma mulher. 

os Karipuna- resolveram vingar-se e foram atr;s dos Uêbaé.cru 

zaram o Mutum Paren; (o de cabeceira mais alta) e logo encontraram o varadouro.Este 1 

G - , , 
bastante usado, com muito quebrem auhiam em direçao s cruzavam o Igarape Agua Azul, a 

diante localizarem 3 aldgias dos uêb~:.sagundo Tio, na primeira tentativa, desistiram 

de atac~r, pai os U~b~; eram muitos. 

N;o foi possível localizar o ano em que *é, estes fatos acante 

,: .. 

cerAm. 

Com relaç;o ans l~ba;, conseguimos colher oa seguintes dados; 

-N;o são parentes dos Karipuna, 

-Usavam machados de pedra, 

-N;o tlnham objeto de metal, 

-Eram muitos, 

-A flaxa; pequena, com lapina estreita, 

-os Karipuna~ n~o entendem a l{ngua dos uêbaé, 

-Não fazem tatuagem no rosto. 

Perguntamos ao Tio sobre a existência de Íbdios Karipuna$ iso 

lados.Este afirmou que n:io existem ~mi\~"· 

PITANGA CAPIVARI: Pitanga afirma ser o ~nico remanescente dos 

Capivari.Ele participou da Atraç;o dos indios Karipuna fazendo parte da equipe chefia 

da por Bena~our.Tentamos desenvolver uma conversa acerca do que ele sabe sobre apre- 

s ança dos Índios ieo.lados, no entanto decidiu-se por falar dos Cap i va r L, relatando a 

hist6rjo, o prnoaeso mjgrat~rio, a preaança doa primeiras brancas (serlnguelroo), con 

tato e extinçio.Pitanga relata que inicialmente viviam todos juntos(Parlntintin, Tenh! 

rim, Karipuna, Capivari) e que os Capivari depois do processo migrat6rio, estabeleceréJJI 

-se na cabeceira do Rio Capivari ).Posteriormente conta a hist~ria da sua participação 

no contato das Karipuna.Perguntando sobre a possibilidade do grupo isolado (que se tem 

referencia nas imediaç;es do Igarap; Capivari) ser seu parante, Pitanga afirma não e-'·· 

xistir mais {ndios Capivari "brabos". 

R. Comandante Costa. 1.655 
flelrro Porto 
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RIC"ílDU LOPES GUSMAO: Ha 5 anos e o chefe de Posto da Area In- 

dÍgena Knripuna.Conversarnos inicialmentp sobre as dificuldades que ele enfrenta pa 

ra dpsenvolver seu trnbalho junto aos Índios.cita como principais problemas:Falta de 

annist;ncia de sa~ds na :rea, falta de recursos principalmente para deslocamento (co~ 

bu« t (11r- 1 pnr;, mnto r rio tm rco), r,roblom.e,s de d í Vl'l rg~nc ias interna dns { nd 1 os e falta ' 

rir> npot e, no qu(• !IP r o ro r o ;, rnfnrmn c.Jn c,,o,., q•rn n v I n t e om J1Jciparana. Isto levou-o e o 

lugar (com recurso pr~prio) um barraco para pernoite dele o dos Índios em trânsito.So- 

bra os Índios Jnolados, desenvolvo~•~ a seouinte conversa. r .. . "" , 
~gora neste per1odo que voes to aqui trabalhando com os 

Karipuno, que informaç;;io você tem sobre a presonço cio Índios não contactados? 

Índios • 

•.. 
-Bom, teim 11iiries hi.p~teses n~, v;rias informações do pessoal daqui, seringue! · 

ros, pessoal que sobe o Rio aqui com pretexto de gari~par alguma coisa, muitos delee vo! 

! , , ~ 
tam npavorndo quR viu vnst gios de indioe la pra cima e outro tem o Antonio Macaco, ela 

tamb;m fel qunhror costanha nn Alto Jac! ••• (ver depoirnontodo pr~prio AntSnio Macaco). ~ 

n~tro tamb;m teve 1;, o Sr. que se chama França que andou pelo Caplvari subin- 
, , , - , 

do lat esne tambem !nformou.ílts agora ele nao voltou mais, ja faz uns dois anos que ele 

vajo en;o quer sabor de fazer pes~uisa por 1;. 
-Exii1te mais 11lguma roferÔncia de pessoas que viram veat{gloa das 

ses Índios i~olarlo~? 

Existi,, t.amb;m um pr ob.Lema , outro assunt" nue um senhor dahu.1 de Jaci, na ;po 

c:• ,, 10 ~nmprm10 borracha dos s orf ri, ,,..1 r os , um cj dnd;o qua t r abn 1 hnva com ole por nome ' 

dn /1 frw" u , tns o /\ fonrto t ave com n fami l{a 1; ria ccchon í r a , no í\lto Jncipa rena e no perí 

odo que ele tava trabalhando, elo viu presença de Índio, vestígio, os Índios li gritan 

do, fazendo tapagem, tap<1ndo a as f; rada dele, começou tamb;m a ouvir grito, esturro de 

passarinho, mutum, Jacn~m, ai ele resolveu largar tud~ e baixar, ai foi para a cidade, 

no Rio Jaci e nio voltou mais. 

-Isso aconteceu em que ono7 

-T; com uns 2 anos, aproximadamente. 

-E a partir dessas informações que você tom. ouve um ribeirinho 

aqui, um soringuoiro, alguns pesquisadores de garimpo, que conclusio você teria sobro 1 - , ' 9'atn::c a Loca Lí z açao desses Lnd í cs o que Lndí.cs seria? 

-Olha F!Ll presumo que noja e l çum (:g1Ti.an&;!mn-eut.9 rnmanasc snt e dos pr~prios Kari 

puna. ro r qun no hf s t~r.ia que d 1 7. 1 no ~pocn ela pac.í ficaç;;o, oloo f1 z e r om contato com uma 

aldeia e a outra aldeia que tinha chegaram n~.E faltou uma outra aldeia pra eles irem 
, , , - 

pegar, cont~ctar e trazerem pare ca.Chegaram la, nossa ultima aldeia e nao encontrou t 
I H , _.. 

mais nin~1am.Entao eles presum~m que ele~ recusaram de salrem na e se isolaram, devem 

R. Comandante CtHta, 1.655 
11nlrro Porto 
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essa Índios, pode s e r aa a ns (ndios. 

-r elos estnrlam situadoo em que reglio? , , 
-Olha, eles podom nstar situados dentro da propria faixa dlvisorla, demarca- 

t;ria da reserva dos Karipunas ou talvez entre o Mutum e o Rio Capivari, eles podem 1 

, - - , ta nessa faixr1,Porque eles transitam mfuito, principalmente porque eles nao sao 1ndioo 

do permanecerem multo tempo num lugar.Eles s;;o Índios quo acampam aqui, pare um dia, 

nt; dois, se transferem para outro lugar, faz outra aldeiazinha.[les sio desse tipo n;. 
E pode ser que eles estejam nqui nessa Rio pelo outro ledo do formoso, entre o Formoso 

o o Capivari ou ent;o nessa parte aqui de baixo en~re a reserva e o ~ntra, nessas ca 

beceiras.rorque o pr~prlo Aripam di~ que uiu 2 Índios ai, tavam n~ em cima,dum pau,ai 

correram os dois. 

-E.1 e viu aondn ? 

rln viu pr~ximo oqui do rosto.n~ul num barrAlro que tem. 

-c1s ÍnrH os rhiquJ tom co!'lti!m,e de andarem pela reserva fiocelizan- 

do7 
, - , , 

-(Jns uan SPm~re ne, vao S8em para as caças deles ne, tonto pra la pra cima 

r.nmo nrju l p r n r o r t n l P.Z a. [.l P!l ,, ornp rn vÕo fa z nr- pna ca r.ic1, caçado. Inclusive o ano passado 

teve um nr nb Ioma s ;ri o, entrou um garimpeiro aqui por baixo ( rortalezaQ de voadeira, a- 
, - 

qu~lP~ nPgocio o eu nao pudp pntror em contAto com eles, porque ficamos com medo, por- 

QIHJ 1; no Joel todn mundo l:ov;:i a rmado de metralhadora, sei 1;, com esses rifle 38 de 1 

, - l nnno a t cnnc» " rrno nnn pudnmna cnn t-rc t.n r- r::om elr-is.Prnfnri P1tibir 11 comunicar a Adminis- 

t ,.,.. ,3P, ! :int" f.,z ~L•r· "'t(. hnJe estou cnr,nr.,,nrtri ,, t"P':lll] t.ad o dn ·elgu•~m vim fazer esse. tra 

,,., 11,, •• 

-tln C"'!'"J 11ocê j nf'o rmou f)nrl:o Vr>.!hri? 

-Jnfnrmrii n !'lt>lfr.1 tP.i 1•rr,11id~r,ri..,~ imnt.iint;J!l. 

-,'\1 t! r-, 1 ~ nnhn ns d ncumnnhns tnclnr; ~ í • 

-rni rin Arl111inist.r"J•;;:;n do Sr-irnimJ? 
-rn1 n'.:í11t f,,r ,,,, Ar1minlr; tr:ir,;;'n :,pb,ri rir-. 

-1\ tln I\LJQ11!11:o7 

- rn 1 1 .:, cio l\!JQUS t o , 

-TEJUa roiopo9b:i7 

-1\rgumrmtararn faJ ta do cecu rs o para pagar di;rias para a policia f"ederal. 

Ola 16.12.911 acompanhamos dos Índios Tio Karipuna e Aripam Ka 

r í puna ccnt í nuamoa subindo o ní o Jad1parona com objetivo de alcançarmos a colocaç;o' 

Plllmira.DnÍ fnjciar exrP.diçio tei:i:estre com o sentido de procurar vestÍgios IndÍgenas. 

R, Cemandnnte Cesta, 1,655 
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is 18:00 horos eAtavamos aportAndo na coloc:içio Tracua para pernoitarmos. 

Às R:QO horas do dia 17.12.91 alcançaomos a oolocaçio Palmita e 

~s 9:30 h0ras duas equipes lniclnram rix~ndiç;o terrestre.Por volta dAS 15:30, a equl- 

pn riu n Pxrmd i ci nriou rm l arín ns nue rrtn no Ri o Jr.1ci pa rana rnt o rnou in Fo rrnnndo que havi a ' 

Jpr.:ll! 1:irio u .• ~rins qunbrfl!ln:i (cnrnctnri::iticm.i cio rogioÕcJo caça} como tomb;m bas t ant o pa 

lha quebrndA (in.lcialmonte com o dante e concluida) com a mão.As pa'1.has são utilizadas 

par:i cnnf~ccinnar tocais.Estes vestígios est;o na região de seringa e castanhal. 

Dia 17:J2.91 rutornamos ao local aonde foram localizados os ves- 
r , - Í tigios, com o proposito de grava-Jos em VT.O roteiro para se ghegar na regiao dos vest 

gios ~ n sp9uinto: 

Partindo da colocaç;o Palmira (de "propriedade do Sr. conhecido 

por nnt;ntc Macaco") subir 5 minutos (voadeirn com motor popa Bhp) o Rio Jaciparana.A ' 

dt~ei-J;A Gubindo o Rio)pogar estrada de castanha/seringa e segui-la at; o final.Esta es 

trada ar~s ~ l<m cru7.o ~m I9arap;, de ;gua cristalina, bastante largo (por~m com caixa 1 

pequena).np~s o "cruzo", JOO metros sdiantg encontramos um barracio de seringueiro cai 

do.rnÍ nm rll~ntn, snrn pstrnda, adentramos na direçio da Cablcoira do citado Igarap:.~! 

Três ~uilometros adiante começamos a observar quebradas e palhas (de babaçu) toradas~ 

rara cnnfP.cç;o de tocoies.(vsr locsli7aç;o mapa anaxo IV). 
np~s o gravoç;o rntornamos at; o local sondo ficou o barco.Neste 

mnmentn ouvimos vozes.era e outra o~uip~ (quo fora axpedicionar no lado direito, descen 

do o Rio Jacip~rana) retornando.Estes nos informaram que h: 3 Km do barraco da coloca-' 

çio Palmira, direçio sudeste, começa a presenciar vestÍgios (quebradas e local onde fi- 

1Pr~m fn~o).os uostÍglos contlnu~m at; 14 Km adlnntp (ver localizaçio mapa anexo IV). 
os vastÍgioo localizados apresontam caracteristicas de 4 ou 8 '' 

meses. 

Retarnnmos ~o ocampamento na colocaç;o PalmirA e por volta das 

13:00 horas iniciamos rP.torno da expedlç;o.Às 16:30 horas, na colocaça; Portugal, encon 

tramos o Sr. Antônio de Souza Lima (conhecido por Antônio Macaco), acompanhado dos Srs. 

Ivan rerreira rle Qliveira, Jos; Armando e Francisco Barbosa de Souza.Conversamos com o 

Sr. Antônio Macaco acerca da presença de Índios na sua colocaçio (Polmira)obtivemos o ' 

sogulnt~ dnpnlrnPnto: 

-Como; o nome do SEnhor7 

-É Antônio de Souza Lima. 

-li; muito tempo qun o senhor mora aqui? 

-Nasci e me criei. 

-E a colocaç;o do Sr. como; o nome? 
R. Comandante Costa, l .655 
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-É Palmira. 
-ondo el" fie~ mais pu menos7 

-Fica prJximo ~ Cachoeira s:o Dnmingos, a primeira Cachoeira quem vai daqui 

pr-n 1; (!1ilhindo o ílio Jacipf'lrnna). 
-Me diga uma coisa sr. Antônio, n~s fomos informados que o Sr. 

andou vendo vn~ t (gj os dn Ínrli os. O Sr. podia cdinta r BSS a his tciri a pré! gente? 
-/\H;., nu mr-rnno n"o 1,f vi::mt(\lio.!l rio" {ndlna, n;~ ret"vamo!:I em, cr:imp,.,nheiros, - , U rnnrJri 11mr1 ,...,., tanft. ·, •mtoo non s oguimoo M' pnnto .él tirar castanha do J ,irln os quordo e o 

companh e í r o fi.-ou mais atrasado um pouqul nho , ~out1h br-aço s üuando foi mais ou menos 2 ho 
ras d~ tnrde n~s marcamos de se encontrar pra vim embora.Quando n;s chegamos eu e o ou 

tro comocoho í rn , n';o deixou veotigios p ra n~s,Eu falei"Rapaz. o homem saiu assustado", e- 
, - ,. •••• j , le disse: 11Sern7 noo to acredi tandu nao'! 1:u falai: "mr1s foi'', vamos ver la ni, ponte onde 1, 

.. ,. '•' ~:·~ 

n;s cruzampsV Chegamos 1; na ponte eu disse:"Eu num falei."~uando nos chegamos num,outro 

cruzo que tem mais na frente tava o rastro de!e como quem ia assustado.cruzemo o Igara 

!~:; tavn o rastro espantado.Chogamos em casr1.N~ situaça~ que ele tava no mato, todo su 

jo de lama, calçado, desse mesmo estado ele se jogou na rede.Eu num lhe falei que o com- , . , 
panheiro tavn assustndo.E, acabei de acreditar.Ele era acostumado a chegar, fazer cafa, 

fazor a comida, tomar bnnho e comer, pra dopais deitar.Nessa altu~ que ele chegou, n;o 

ligou pr; nadn disso, Jogou-se dentro dA rrde.Ai chegamos e falamos com ele o ele n;o 1 

tespondnu.Derois dn multo tampo, fizemos comida, tomamos banho, ai que ele foi conver-' 

saro ncontecido.[lo disse:"Rapaz eu nio vou entrar mais 1: nio.tt Eu disse:"Entio t; 
bem, n~s m~damos ~o locol.Ent;o vamos trabalhar noutro ponto n~VAi varemos a cachoeirq' , , " ,. 
prn c í rnn R romn'l tirnr Ci'lsb,ntn, moi!l pri, c4ima.Q ponto de la ninguem tentou entrar la n• 
não, po r qun e11 achava qun se a gentn t frnt<1ss e entrar pra li, o Jeito que ela viu, era ' 

capl'll don companhPiros t"rom atacado ~le. 
-E como J que eJP contou que viu, como; que foi a hlst~ria? 

-ElP tnva numn cnstP.nheira, Ale escutou grit;;ir para ele, ele j;; acostumado 

a ver vPstÍgios dele$ oi or~ fCTr~,,por onrle ele J; andou.Ele; um Sr. bem idoso. '· 

-como; o nome dele7 
,: 1 

'· . - - -t;hn111,1 ~ln ,fo /\bdont o, "li nro :i P.i o sobre nome dele nao , Ele falou pra mim se 

fc,!:Sr:' pna s [ vel e l r lov11va o elemento J; rrn mostrar de onde tinha corrido. Provavelmen 
te ~IP l; subindo agnra, 1; pelo dia 5, dia 10, pra subir comlgo.At; Sr.Ricardo falou ' 

quA nua r i a falar com elo.rronto, foi s; Ls s o , 
-':11 ,11rlo foi qun rir:(•ntr-r:nu .í s a o ? 

-ru não t.Ô bem o pa r , ou n;'o 11 rd se foi fim de Junho que n~s eaimos da 1;. 

R. Ceme ndnnte Cn•t•. J.655 
BMlrro Porto 

C'FI' ,.,." 111 1 :u1~1.,~ • ~.11', 
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-Da que ')no? 

-íln Ano passodo. 

-199fJ7 
, 

-E. 
, ,r 

-E o senhor tem costume de ver vestigios de indioe? 

-Rapaz, ai mesmo a gente ver quebradinha velha, antiga. 

Prossoguíndo vlAgAm, ~s lA:Oíl horas Astavamos aportando na loca 

ç;o CE'nt r I nho , ele p rrrp r I o d ade do Sr, Luí z C;irva lhn Dias, a onde pernoitamos. 

Dia 19,12191 ;s 1n:nn hnres aportamos em JAcipArana.Procuramos - , i nfr,r,,,,çn""' rl" Sr •. ~bdr>nt-n, FJ!'"<te nst •.. va r r-n l l 7.,,.rirln <l<-1rtlfr;o (i,, dr-,rru'iado ha 8 Km de Ja- 

r.11,,i- ..• ,·,,.~1.,.., dr,,:,lnr.i11nr1!l nt;, 1~"' mnntl11r-11•nri "r;na1ilnh, rH;loqr1: 

-e rimo 1~ n nnrnn ,. r.1rln 1fn S,:,? 

/\brlr-mt: n Porang rio /\r,11jo. 

-íJ11:•nh1'l Anos o Sr, t:pm? 

-11f1 ,nn'l, 

-Cnmo foi es!la hls~;ria, coma foi que o Sr. viu? 

-/\ando fJU vi? Foi no mab n s Fnrnns rpiC'br;ir c;isbmha.Eu, Sr, Z~ e Antônio Macaco. 
{ , , 

Ai eu sonhai, dA noite, que tinha ndias.Vi a Igarape com agua toldada, no sonho.E pas- 

sei tava toldadn me~mot bem cedo, ai o Sr. z; [a~ou, i os porcos, me d; a espingarda An 

tônio.Ai saiu "'tr.;s, mas nÃo viu vestÍgias, não viu nada.Ai valtou.Perguntei:''Que tal os 
parcos?".Ele disse que n;o era porco não.Nia sabia que bi=bo era não.Ai sequimas.Eu dia- 

sn:"Sr. z;, AU vau achar uma cnstanh~fra a~ui, eu vou encher meu saco evou j; voltar." 
, - [ln dis:1P.:"/\hrlP.111l;o o mnb o P. grAnd1•,"Jogau a piada, nao eabe,[u dis001"tu eoi andar no ma- 

to tamb;m." Tirei meu ruma.l\i não achei cnstanha.Pequei um .Igarap;.Igarap; bonito.Mata 

bonita.vou J: matAr um porco.Ai quando chegue;perto de uma castanhelrazinha assim, co- 
ma d~~ui ali, quando fuj chegando, ainda não cheguei não, quando fui chegando perto eu 

(l ouvi os grjtos:ou •••• outro respandou:ou •••• Rapaz me d~u uns nervo~ nas minhas perdas e 

no~ braço~.Mas fiquei com medo, num sabe.Sabe porque fiquei com medo?Eu s~ tinha 3 car 

tuchos. 

-Pela vozrconheceu quem era eles? 
' , , -C]ara que conheci, trabalhai no Muqui, lugar de indio braba.L~com o Sr,Jose 

, í , , 
rH Lt on , Lo,.ti nha nd í D bravo qun fazia medo. Conheço ne. Ai dias e :"E as ca b Iocos v , Ai meu 

De~s, n;n vejo mais meus Jrm;os.Eu fa]ef assim, eu mato um mas elos me matam.O interas- , 
ssnte Pum chegar em casa sem nfendor nem me afenderam;7oquai rapaz, me mandei.Voltei. 

Mas ~uem; que nio fica com medD,Se tiun~se de 2 pessoas eu tinha respondido.Num era. 

R. Con:,andm,t• CootA, l.íi55 
Hnlrrn l'nrto 

r·pp ;11.11111 1;.,1,f,i, MT. 

.... 

·, 

,' 

·. 
.. ~· 

. ,. 

"\.·, 

' . 
.. . 

.. .. . 
..•• '',.. -:.;, :-~ ~ 
"'·,.: .. :... 

{ 



~ !f~~ 
" 

F U N AI 
A n- 2" SUER 

18 

t 

MINIST~RIO CA .JUSTIÇA 

Fundnçãe NaclonRI do Índto 

prc1 responder, eles num flexava não.Dali eu voltei.NÕo vi eles.ouvi os gritos. 

-Como ora os gritos? 

-Ôi, coisa assim rapaz:Ui ••• 

-ngora, aonde foi me~rnc o local qua o Sr. ouviu os griotcs? 

-nll, acimo do Palmira, abaixo dn lQ cachoeira (são Domlngos).J; fica perto 

d;i lQ cachoeira mesmo.Do nuem vai subindo do lar.o direito.Na colocação do Claudio que 

11Pndeu r-r o (nome? n;;p compreensfvAl). 

-n.u~ndo que ocontocAu in~o? 

-F"o! ern Junho. 

-Em qun ano? 

-rol ne~se ano, junho, fui quebrar castanha pra 1;. 
ifllí Ai ou f'a loi: "Sebe de uma coisa, eu na~a vou a vis ar ao M;icaco e ao Sr. zé nao. 
V. , 

ru vou bo r-a pr:i e as 01,, Daus ja mo li vrnu .Me mandn í , 

-o Sr. chegou a ver algum vestÍgio? 

-Nao. Nao vi ves tf gios, mas era eles. 

~r;s a entrevista cem o Sr. Abdonto segui~os para Porto Vàlho. ' 
;,s 16:nn horas. 

Peitr,,~r1t"ct-f10r * Í\!.9-i.er,w1 
r'<Jrna!'-,r~l?<J em Porto Velho Ate o dia 28.12.91.0 feto de He~rmes 

muitoR din~ de forjado, impossibilitou-nos de realizor compras (suprimen~o 140/91), con 

cluir l nvnnb nment;o na runai, reproduzir c~riias da cartografia pertinebte, realizar re- 

Chegamos 

'l 

Dia 29.12.91 nos deslocamos para Campo Novo (Destrito de parto' 

Velho) ~om objntlvo dn rnaliznr ontreviato com o seringueiro Raimundo Pinto de Araujo.' 

~ rPlnt~rln {annxo V) como tombim Jnformnç~na pro~tndas polo Sr. Roberto Uargaa (coor 

denador &rea Ind[gena UílUEU WAU WAU ) nos dava canta de que o Sr. Raimundo teria impor- y 

tanteR rtArtos acerc~ do9 InoladoR Kar.ipunAG~o entanto nossa ida nio foi proveitosa, pois 

o referido Sr. nos rBlatou dados de 197~, antns mesmo do contato definitivo com os Kari 

pu~a. Veja~o•: 

Inicialmente seu Raimundo faz um relato de sua trajet~ria de se 

ringuPlro na reglio de Candeias (1954). Atualmente residindo em Campo Novo, desenvolve 

ativi~ad~s da ~P.ringuairo nn Alto. 

·~<~º""""'s A canverr.a vai so dasenralando quandn r'assa"1n:1 ,, abo rdar o eeeun. ::, i•~ 
tos~º"' Í nd í ne Is o fados. 

-" PermanPç" m~fto andando nos matos, eu aventuro muito, inclusive at; parei 

de ,vRnturar.ror J~so eu dou notícias da caboclo ai dentro da mata, porque ou tive uns 

tempn po rrt í dn , procurandp o que ninglJ~m deixou La por dentro da mata .Porque a eeringa ' 
R. Comandante Cost», 1.655 

Bafcrn Porto 
CEP 711.114(1 C,,,~t,â • MT, 
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e~ tenho certeza que se eu chegar, ir atr;s dela, acho, coloco minha colocaç;o e tiro 

ela.o g~rimpo muitos vezes passo por cima e n;o tenho condiç;es de explorar, n.;.Então 

no~se interm;dio dosse tempo que estava em pesquisa, foi quando encontrei esses vestí 

gios, cm 1974." 

-ouando foi a 19 vez que o Sr. viu vestígios de Índios nao con- 

t ac tados? 

-De tora certe?a do qug nio; contactado, essa eu nao posso afirmar que nao 

se.lo c on li:1ctndo, po r qun vi os vos 1:.igi os do Índios, maa não ael se .; contactado. Agora ' 
I - A , r 

que e sm regiao que a gente ignora deles andar naquela distancia, pode ser ate indios 

sem s o r c'ontactados.t1as que tem a certeza da que ~. n;s n;o tem. 
, - I' +Te , ontao quando foi que o Sr. viu pela 112 vez esses vestigios? 

,,: 

- foi Pm .197'1. 

-Cnmo quo foi? O Sr. porjla contar essa hiot~rla pra gente? 
, " , - -1\ b í s t nr í a e a seguinte.Nos saímos daqui da reta, na dlroçao da 421, fomos 1 

nllma pesriuisa e encont.r;.imos esses vestÍgios 1;.Dezoito dias andando na mata ai, com 8 ' 

d í ns nis n;o chnqamcs nes's0 Lnc aI aonde vimas os vestf gi os. remoe mais 10 dias pra fren 

te. Voltamos por outra rota, agora uma rota que ficou perto que a gente podia p~gar ou-' 
r , , , 

tros ve~tigios, mas ninguem pegou.Nfilviemos mais para cima, pegando a rota da 421.Nos ' 

forno~ dQiRar ;.i 421 meia a esquerda aqui, nÓs viajamos à direita. 

-E foi rumando pa r;i qua 1 I qa rap;? 

-NÓs foi rumando o Capiuari.Do Capivari n~s ra9guemos para o Rio Formoso. 
r - -E os vestigios o Sr. viu em qual regiao? 

-Entre o Car,iuor! AO Ri.o f"ormoso. 

-QllR vontÍgios o Sr. v1u7 

-ns vestÍgios que n~s vimos foi um ba r r-aqc í nho , lugar de dois fogo e uns pa- 

~acinhos de taquora cortada no chio, como se fosse eles aprontando uma flecha.Foi só 1 

qun n;s v írnoe vr o Jcu.l o qun eles oram uns e abnê Joa que tinham at; rede,para dormir, por 

quo no barraquinho n;;o tinha CEJma no ch;o, porque sempre quando a gente vê vestígios des 

ses cnboclos vê as caminha onde ales deita. 

-E como era esses tapiri deles? 

-n barrAqlJinha do]es; f~ita assim, num sistema tipo um cane~ assim, ; como 
sejn ••••• 

-f tipo assim um rabo de Jacu? 

-f, sendo dois, um vem de 1: outro de ca, e se encontra em cima.Que nem seja 

uma ponb> fJ rmad;i s~ pPlAS duns cnb13ceiro", curV11da assim. 

R. Comandnnte Cesta, 1.655 
IlRlrro Porto 

CEI' 7r.,01n C111a(1á • MT • 
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-E tinhn algum sistema dD amarrar/;;o de cip;? 
, , N ; 

d pri, AO em be í xn nn cl ro o no pa das trave b resto era duas fur- -/\mêlrr,ir!n rfo 

qtii9.h:1.nh11 !'i.tstr.n!:n~ a varinha, par;i abrir. 

-Pelos vestígios que o !r. viu, asses Índios estavam indo de on- 
{ 

de pra onde? 

- A gente calcula quo eles tinham vindo, pe~o certo, do lado do Formoso.As ' 

quPbradas mais forte foi pro lado do Formoso.Ent;c a gente calcula que eles viam de li, 

dessa reglãc,. 

-Agora Sr. Raimundo, como o Sr. tava me contando, esse ano (1991) 

no mê~dP. agosto o Sr. andou pela regi;o do Capivari. . 
mA~ son~o na bocn do Copivari.noscendo pelo rio 

at~ numa cnlncHç:o de seringa cham;ido Lagr., ai 1: entramos ~"l~ para o centro da mata,' 

uma hora de viaqem.Pegomos o centro da mata e um c~rreg~ que desce pa~a Jogar no Jaci, 

s~ quP. ninr,iu;m foi at; a boca dPle.Entj;o qunndn ,chegou 1;, eu cruzei o Rio para o ou 

tro 1 ndo " p;,rP.ce fJl18 aqun l a regi;;,, tem ves t { gi os, ~ como te falei, de afirmar assim: 
, r I E vos ti 9 io!;rmas pelo que .eu vi, O!! ves t gios, aprox!.[ll:iva que fosse um caboclo. quebrada, 

umas quobradas assim como quebradas de Índio. 

-D Sr. sabe dizer de qu~nto tempo era essa quebrada? 
, , . 

-E'>s a quabr arta que eu vi la por u l tlmo, podia ter uns 15 .dias, 20 dias. 

5r~ Raimundo nos contou que~ssa expediçio (em agosto de 91) ti- . ~~ , nh;,i o nbjPtlvo de p~squisar emet1stB.flP. que encontrou, porem em quantidade 

"'uito r,r,ur.a, de modo que não compensa. 

flia 31 de 12 dã 91 chnqamos em /\ltn floresta Doeste, providencia 

mos . fi n;,i 1 t 7oçi;'o das comprns como tamh;m ragamen to das dividas. 

CONCLUSÃO: 

-As informações colhidas, referentes aos vest{gios Indígenas, Ju~ 

to :1 snr í onunt t-on , garimrp,ir.os e servidores ria fun.ai, apontam presença de Índios Isola 

dn« na rr>qj ;;o doa 1 ga r,ip.;s /n1 na : Mutum Pa ran;, Varl:ente, Formoso, Capi vag. 

{ loc"L.,-z:tt~i,g. , 
-os 11est gios dlbsprvados pn La aqud pa de eçlr:rnl z~çao dos Indioa I- 
, , ""' solados da íle!lerva 8lologicF1 do Guapo r a , locali.za~se tanto na margem direita do Jeci- 

paran~ {afüuente do Jaci e Cabeceiras do rio Branco)1ouanto sua margem esquerda (afluen 

te do Jaclparan;) prÓximo a cachoeira sio Domingos e colocaç~o Palmira. 

-f pr eocupent e o número de Pes quis ado r as de Min~rios perambulan 

dn rw i-,., rPg i';;os d t adas anh,ri ormente. Este fato col ncn em risco integridade fÍs ica do 

Grupo l s o l ado , 
R. Cnnrnnd~nt~ Co.•IA, 1.655 

lln I rrn P nrtn 
CEI' 7X 0111 Cul~h~ • MT, 
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-f urgente solucionnr o processo de avanço invasor no terrft~ 

rio l{nri 11un1J, pr~,dmu da Vil:::i Mova dn )lomorn, po í c notícias d;o conta de que oste rlu 

xo so dirncionorn nm rJtmo nc8lerodo (com apoio do prefeito) em diroçio do Igarap~ Ver 
tente. 

-Noo ~ poss { vel "ventilar" conclua Ões acerca do Grupo Is o lados. 
A A , ) Tem-so referencias do sarem:Karipuna, U~ban(nom~ dedo pelos KaripUna e Capivari. 

SUGESTÕES: 

Sugerimos que soja designada uma equipe de localizaç;o de Índios ·~ ·:. 

Isolados do Alto Jacip:::iran; com acarnp~monto na Colocaçio Palmira.Este local é estrat: 
qtcn, podnndo n~tn n~uipn rnnll7ar lnvnntomantos do Grupo Isolado Uruou (~ noroeste da 

A.J. IJruotr). 
' 

,,· 
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R. Comnu,l1rnte Cn.,tn, 1.655 
11~1,ro l'orln 
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