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MIGRAÇÕES E REDUÇÃO DEMOGRAFICA APÔS 

Em 1.973 houve sensrvel redução nas e l de i e a de lupa 

yuron (Norte) e loba-yu-p~re (Sul), este vez por causa deffson - 
kiudew (doenças) principalmente gripe e dierrea. Os Panrer~, / 

que ji conseguiram fazer amizade com alguns Karen que ee mostr!! 

r8m amigos e ofertaram muitos presentes, mas não confiaram em/ 

que fossem at; suas aldeias. Contraiam doenças e levam-nas pora 

es aldeias, onde se manifestavam e eram treosmitidas aos demais 

Sem saber como combate-las e aem noção do que os Ker-en doadores 

de presentes poderiam treta-los, morriam. 

Quendo Apoena foi na Aldeia Norte(Tupayuroo} encontrou 

seis malocas com 60/70 Panrar~, inclusive com alguns do grupo/ 

da aldeia lnkioranki~ cujo lfder chamovo-se Yakil. 

O grupo da aldeia Sul ( lobe-yu-pÔre) ficou redi:ido / 

~m torno de 201ider&dos por Sungekepan. 

Em fins de 1.973 devido e desavenças, doenças e elgun! 

problemas com a equipe da F.A.(caso Campina) a fração do l(der/ 

Yaki I retornou a lnkiorankié e começaram as sai das d'este sr.::!,. 

po para a rodovia BR 163, enquanto outro grupo liderado por ko_ 

kride e Karekon abandonou a aldeia Norte e foi para lobe-yu-p~re 

(aldeia Sul). 

Podemos avaliar calculadamente 35 os quo ficarem na/ 

aldeia Norte, 30 a 35 na aldeia Sul e cerca de 45 em lnkioranki~ 

onde a estrada e os presentes que alf ganhavam já ere um polo de 

atração superior a F.A. 

Em fins de 1.973 os Panrar; totali:avam-se entre 110 a 

115, Enquanto que,os grupos da aldeia Norte(que ja passavam a m_! 

ior parte do tempo ne F.A.) e de lnkioranki~ j;. comcnçavam e ser 

controlados quanto a doençaa,incluaiv~ com apliceção de vacinas, 

o grupo da aldeio Sul, ainda nÕo visitada ficava cada ve% mais/ 

redu:c:ido. 

Em Jonoiro de 1.974, faleceu u~ casei do Ponrar~ nô f.A. 
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de morte violenta e trêa no aldeia Norte de gripe. 

Em fevereiro de 1.974 ao chegarmos a f.A.,visitamos a 

aldeia Norte onde encontramo• aomente 3 aaelocae pequcnes e vÓri 

ae aepoJturas,a maioria no caminho que levava a f.A. Oe 25 Pan_ 

rer~, que restevam da aldeia Norte vinhem at~ a F.A e pedir eo - 
corro a maior parte doentes, alguns em estado grave • 

Em Março-Abri f, entre os grupos de lnki or-enk i ~ e da/ 
ai dei a Norte, apesar do repeti dos surtos de gripe,mal ~rí a e / 

disrr;a, n~o houve obitos, nada sabemos quoNto a aldeia Sul • 

Em fins de Abril-Maio, com a enchente catastrofico / 

que pereli:ou e F.A., situação 5aiu de nosso contr;le, o lider 

Yekil que-se encontrava na BR 163 com sua famflia(6) e que ca - 
usou nefasta reportagem, contraiu gripe, regressando e fnkio - 
ranki~ tronsitiu-a aos demai6, faleceram 3 inclusive Yekil.Os 

outros- todos áoentes retornare111 a BR J 63 per-a pedir socorro. 
Quanto conseguimos sair da F.A.; que havia sido to_ 

mada pelas ~guas do Peixoto(graças a ajuda de FAB que deslo_ 

cou um avião Bufalo e trouxe uma embarcaçio com motor Ae po_/ 

pa) e chegar a BR 163, já havia falecido um, no dia seguinte 

com a chegada da EVS , a situação estava novamente cootrol a_ 

da. Houve somente um Óbito Sanko um dos mais al~os,que em / 

Cl'.lma fugiu p~ra o moto e encontrado alguns di aa depoi s,morto. 

A mulher e filho de Yakif,apos a morte do líder,/ 

mudaram-se para a oldeia Sul e la falecerem,provavefmente de 

gripe • 

Em fins de Maio conseguimos retirar o grupo de ln_ 

kiorenki; da BR 163 para e f.A. totali:ando 70 silvícolas / 

ai f residentes .• 

E• Junho~ convite doa Ponror; foi visitada a ai 
. - 

deia Sul, foram encontredas duas sepolturos recentes e dois 

doentee greves, Havia tr:s malocas e 28 Ponrar.;. N;ste m;s/ 

houve quatro ~bitos, um de acidente(afogamento) e tr;s de/ 

doenças, dos quois, um em Cuiab~. 
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E111 julho, a frente de trabalho d& rodovia da lnde_\ 
co, entro em contato com os membros do aldeia Suf,oa quais/ 

contrairam gripe. faleceram tr;e, entre ;leso lider Sungek~ 

pen. A equipe de socorro retirou o reatante do grupo pera~/ 

cachoeira do Korokok~, onde catava se inetalando G nove F.A. 

j: se encontravam 1: 25 Penrar:.o restante tinha ido para a/ 
Aldeia Norte onde ainda havia muito plantaç;o,sobretudo ban~ 

nas e betataa. 

Em Agosto, quando fomos com o grupo do Koroko~ / 

para a aldeia Norte, afim de abaetecer de banena• e batatas, 

e apanhar mudas para plantiu, n;o encontramos mais o grupo/ 

que 1: residia, mas sim quatro sepulturas recentes. 

O grupo agora liderado por Wantuikr: havia ae desl 

locado para Jnkioranki:,onde abriu novo• roçados. 

Em Setembro um Penrar: acometido de reumatismo era 

nico e que desde 1.973 vivia graças aos medicamentos, foi / 

morto na aldeia Norte. 

No mos de Outubro, o grupo de lnkioranki; voltou a 

6 ~ ~ 
BR 1 3, atraido por grande numero do trabalhadores quo eat~ 

vem recuperando os desgaste da enchente domes de Maio. 

Morreu um indio que desde Julho estava em Cuiab:/ 

em tratamento, suspeitamos tenha contraido tubercolose. 

Em Novembro, acabado de instalar a nova F.A. e / 

plantaç~es, a equipe foi determinada a se deslocar para a/ 

BR 163, afim de retirar oe eilvicolas que ai; se encontra_ 

vam, porem sem exito. 
~ 

Em Dezembro o grupo de Korokoko, quase que aban_ 

donado descontrola-se, havendo duas mortes violentas e na 

estrada um indio morre de pneumonia. 

Ao fim de 1.974 os Panrar: estavam reduzido• a/ 
82. 

Em 12 de Janeiro de 1.975, 79 forüm transferidos 

para o P.N.X. ( Parque Nücional do Xing~). Uma lndio enco~ 

trase e~ Cuiüb~ convalecendo e tambem duas crianças,que / 



fora111 repudiad,aa pelo grupo em fim de 1.973, para as qu•is 

precieamos estudar um destino melhor ao de ficarem na che_ 

cara Ambulotorio,&empre em contato com doentes • 

• RELAÇÃO DOS PANARÃ CUE FALECERAM NA F,A.(1.974) 
• 
~ 

• DATA NOME SEXO IDADE CAUSA LOCAL 
01/74 ., M 20 Morte violenta PXTO . 
06/74 

, 
F 25 Afogamento • Sakre 

• Muasu11 M 59 Pneumonia • 
• filha Wotode F 02 ?(Pneumonia?) • 

12/74 k.ako M 25 Morte violenta kK 
• # 

M 20 Morte violenta KIC Kunanso 

• N•naure M 22 Pneumonia BRl63 
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