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GRUPO DE EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO DE DADOS DA 
ÃREA !NDIGENA YANOMA.MI 

RELATÕRIO PRELIMINAR 

Em atendimento a Portar.ia n9 006/88, de 07 Jan 88, do Sr Pre- . . 
sidente da FUNAI, reuniu-se em 03 Jan 88 na cidade de Manaus-AM, 
o Gr~po de Trabalho designado para iní~io da implementação do Le 
vantamento de Dados da AI Yanomami. ·Na reunião, cn110 HORST/An 
tropÕlogo SUA.F-BR e SEBASTIÃO AMÂNCIO DA COSTA/Superintendente da 

s, SUER-AM falaram da importância do trabalho a ser realizado e 
da significação dos dados a serem levantados, como instrumentos 
basilares da futura definição da área indígena a ser demarcada. 

a. Composição do Grupo de Trabalho 
O Grupo de Trabalho designado para executar levantamento de 

dados baseados em MATURACÃ, TOOTOTOBI e DEMINI, foi constituído 
·~: 

1) C~LIO HORST, ·AntropÔlogo/SUAFt coordenador dos traba- 
lhos; -· 

' 
2) Maj LUIZ CARLOS RACANICCHI, DSG/Ex; 
3) JOLIO GÕES PINTO, intérprete Yanomami; 
4) JOS~ JORGE DOS SANTOS, SG/CSN; 
5) MARCO ANTONIO LAZARIN, AntropÔlogo/MIRAD; e 
6) EMANUEL JORGE NASSIB OLfMPIO, Secretaria de Estado de 

Promoção do Desenvolvimento das Ãreas de Fronteira do Governo do 
Estado do Amazonas. 

b. Heios Disponíveis 
Para a execução dos trabalhos de campo, fora~ colocados 

.•. a 
· di~posição os seguintes recursos: 

1) 2 .• (dois) he Lí côp t e ros CH 55-Esquilo da FAB, com cap·aci 
dade para 03 (três) passageiros. 

2) Instalações 
• Missão Salesiana Imaculada Conceição (católica), em 

Maturacâ 
• Missão Novas Tribos do Brasil (protestante), em Tooto- 

tobi 

______ ., -·---- ~--·--·-----~-----··· - . - .....•. 
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e. Ãrea de Trabalho· 
Os municípios abrangidos foram São Gabriel da Cach.oei ra , 

Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos. 
!~portante frisar que a Missão Salesiana de Maturacâ estâ 

loc-aliz-ada no município de Santa Isabel do Rio Negro e não em São 
Gabriel da Cachoeira, como é de conhecimento geral. O rio Matura 
cá delimita, naquele ponto, os dos municípios. 

1. EXECUCÃO DO LEVANTAMENTO 
a. Período de Atividades 

leve o seu começo no dia 10 Jan 88, quando da chegada da 
Equipe em Maturacá, reunião com.lideranças indígenas locais e 
início, naquele mesmo dia, de definição de levantamento de 04 
(quatro) pontos. 

Não foi possível ao Grupo de Trabalho cumprir o cronograma 
anteriormente estabelecido, pois, infelizmente, a falta de com 
bustível foi uma constante. A seguir, Jistaremos os períodos 
(dias) efetivamente trabalhados, juntamente com os acontecimentos 
julgados importantes: 

•• 

10 Jan 88 
Chegada a Matura~á; reunião com lideranças locais; defini 

ção de pontos a serem levantados. 
11 Jan a 15 Jan 88 

Em 15 .Jan 88 conseguiu-se a l.cancar o cronograma anterior 
mente estabelecido. Terminou· a equipe levantamentos baseada em 
Maturacã, ficando apenas o ponto 11 (no mapa), não encontrado. 

Na tarde do mesmo dia, o coordenador dos trabalhos e repre 
sentantes do Governo do Estado do Amazonas e MIRAD, juntamente 
com membros da tripulação, deslocaram-se para São Gabriel da Ca 
choeira, permanecendo em Maturacá o Maj RACANICCHI, SANTOS e J0- 
110 · GÕES. O coordenador tencionava, em São Gabriel. da Cachoeira,. 
fa~er contatos para o translado da Equipe e adquirir. víveres para 
a etapa seguinte, quando estaríamos baseados em Toototobi. 

· 16 JAN 88 
Nulo em termos de trabalho de campo. Tripulação e alguns 

membros da Equipe em São Gabriel da Cachoeira. · 
17 JAN 88 

Nulo em termos de trabalho de campo. À tarde pousou em Ma- 

-------·-- ----· -·----- ---·-- 
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turacâ aeronave C-115, deixando 7 (sete) tambores de QAV-1. In 
formou o Comandante da aeronave que havia colocado em Boa Vista· 
35 (trinta e cinco) tambores de combustível, que seriam levados 
às etapas seguintes (Toototob~ e Demini) por helicóptero Su- 
per-Puma. Falou ainda o Cmt do BUFFALQ, da impossibilidade daque- --~ 
le avião pousar em Toototobi, o que prejudicou solicitação feita 
pelo coordenador quanto a apoio aéreo, trecho Maturacâ/Toototobi, 
através C-11Sou ISLANDER/FUNAI. 

Acontecimentos tristes do dia foram o falecimento de um re 
cém-nascido da Aldeia Ariabu, cujos sintomas visíveis eram gripe, 
febre, vômito e diárreia e notícia recebida ã tarde, do mesmo in 
fortúnio com duas crianças da Ald~ia Maiá. 

18 Jan 88 
Nulo em termos de trabalho de campo.·Helicôpteros retorna 

ram à tarde de São Gabriel da Cachoeira~ 
19 Jan 88 

A Aldeia Maiá, que já havia sofrido levantamento, face 
.. as 

notícias do mau estado de saúde de algumas crianças, recebeu como 
apoio o tr~nslado de 08 (oito) delas e suas mães para a Missão em 
Maturacâ. O Pe. CARLOS GALLI fez contatos com São Gabriel da Ca- . . 
choeira (FUNAI, DIOCES~), soli~itando apoio de aeronave para o 
translado das crianças. doentes. O socorro não apareceu e uma das 

•• 

crianças veio a falecer. ; 
Um dos helicópteros, agora com informações mais pre.cisas, 

conseguiu chegar ao ponto 11 (A.~BLU~THERI). Na volta desse levan 
tamento, o quadro de saúde das 7 (sete) crianças restantes ainda 
estava crítico. Os remédios existentes não surtiam o efeito dese 
jado. A tripulação e Equipe de Levantamento sentiu-se no dever de 
prestar maior apoio àqueles brasileiros. Em rápida reunião, deci 
diu-se, com o irrestrito concordo da tripulação da FAB, comanda 
dos pelo Cap Av PARENTE (29/89 GAv), que seria feito o translado 

1 
das criançàs e suas mães para o hospital de São. Gabriel da Ca- 
choeira e que, em lá chegando~ tentar-se-ia trazer pessoal espe 
cializado para uma operação de prevenção médica na Aldeia Maiá. 

. . . . . 
20 Jan '88 

Nada foi realizado em termos de levantamento. Helicópteros 
retornaram de São Gabriel da Cachoeira, conduzindo para a Aldeia 
Maiá 2 (duas) enfermeiras e o Chefe do PIN MAIÃ, ARISTIDES DE 
OLIVEIRA, que esteve apostos todo o tempo. O médico de plantão no 

@ 
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Hospital -de São Gabriel da Cachoeira,. recusou-se a ir prestar 
atendimento na Aldeia, pelo fato de ter que lá pernoitar. A recu 
sa aconteceu também no dia anterior, quand? aeronave C-llS estava 
à disposição para conduzir equipe médica. 

Ãs 11:30 horas aeronave CH-34 do 79/89 GAv, conduziu a 
Equipe para Toototobi, lá aterrissando às 14:00P. Vale frisar .que 
nessa nova localidade, nesta data, ainda não havia sido colocado 
combustíve.l de aviação. 

21 Jan 88 

Não foi realizado nenhum vôo por falta de QAV-1. As Aldeias 
próximas ã Missão Novas Tribos do Brasil, tiveram seus dados le 
vantados através fichas (de saúde e familiar) em poder dos mis 
sionários. 

22 Jan 88 
Aeronave Super-Puma colocou 7 (sete) tambores de QAV-1. Ã 

tarde, vários pontos foram sobrevoados e/ou visitados. O pequeno 
tamanho dos Shaponos (Aldeias) e, às vezes, a inexistência de lo 
cal seguro para pouso, fizeram da fotografia aérea, plotagem em 
carta e fichários populacional e de saúde, instrumentos importan 
tes. 

23 Jan 88 

Não realizados vôos. Tripulação retirou-se nos helicópteros 
para Boa Vista, fins cumprir revezamento~ O-translado para troca 
de tripulação, estava antes previsto p~ra ser realizado em outra 
aeronave (FUNAI, 79/89 GAv) o que não aconteceu, fazendo com que 
o combustível disponível fosse usado para tal fim. 

~ O trabalho da Equipe de Levantamento restringiu-s~, nesse 
dia, a compilação de dados e outros preparativos. 

24 Jan 88 

· Chegada em Toototobi da nova tripulação. À tarde, alguns 
pontos foram visitados, utilizando-se o que sobrou em QAV-1 do· 
vôo procedente de Boa Vista. 

..• . · 2 5 · J art 8 8 

Não realizàdos vôos de levantamento face ã inexistência de 
combustível. 

Já no dia 22 de janeiro passado, FUNAI/Af1 comunicou que ae 
ronave 'sLANDER estava à disposição. Na ocasião, solicitou o coor 
denador da Equipe de Levantamento que o referido avião voasse pa- 
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ra Toototobi, fazendo e~cala antes em Boa Vista para que trouxes 
se alguns tambores de combustível. Nesta data, 25 Jan 88, a aero 
nave não apareceu e nenhuma outra comunicação foi recebida. 

26 Jan 88 
Equipe parada por falta d·e combustível. Pessoal de manut en 

ção aproveitando dias parados para revisão nos helicópteros. 
Em Toototobi, as instalaç6es oferecidas pelos missionirios 

podem ser consideradas boas. Entretanto, se a Equipe de Levanta 
.menta e tripulação da.FAB já vivi~m o problema de falta de com 
bustível, somou-se o fato de ter. que cozinhar em fogão de lenha, 
entendido por alguns como um acerrtuad o ·"d-eslocamento de função", 
como uma "falha" em termos de apoio. 

Desde Maturacâ, 05 (cinco) telex já foram passados solici 
tando a aeronaveISLANDER da FUNAI (provimento de QAV-1). Comuni 
cação hoje recebida, informava que em 27 ou 28 Jan 88, a mesma 
chegaria a Toototobi. 

27 Jan 88 
Equipe parada por falta de combustível. 

28 Jan 88 
Equipe parada por falta de combustível. 

29 Jan 88 
O coordenador, Sgt SANTOS, EMANOEL (90v .AM) e dois pilotos, 

deslocaram-se para Boa Vista .com o fito de ~dquirir víveres e fa 
zer contatos com Brasília a respeito do.combustível. Sgt SANTOS 
contatou a 4~SC/SG-CSN dando· uma posição ao seu Subchefe, tendo 
ainda conversado com o Ten Cel FARIA (3~SC-SG/CSN), solicitando a. 
este Oficial sobre a possibilidade de se manter ligação com o 
79/89 GAv, Manaus, para que combustfvel fosse coiocado em Tooto 
tobi e Demini. 

Houve o encontro com o Sgt FONT.AN.ARI, em Boa Vista desde 25 
Jan 88, pronto para deslocar-se a Surucucus. 

Na sede da FUNAI em Boa Vista, o coordenador qa Equipe man 
teve cont~to pessoal com pilotos daquele 6rgão que, instados,· co 
locaram-se ã disposição para realizar quantos vôos fossem neces 
sários, levando combustível às Bases de Levantamento (Toototobi e 
Demini). Tal desiderato não foi possível, segundo o coordenador, 
agora motivado pela falta de combustível para abastecer a aerona 
ve que prestaria apoio. E possível que explique o fato, o número 
expressivo· de aviões particulares no aeroporto de Boa Vista espe- 

(Â~ 
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rando abastecimento. Soube-se que as aeronaves procediam de Itai 
tuba, Sul do Pará, em busca de novos garimpos. 

O representante do Governo do. Estado do Amazonas na Equipe, 

veio de Toototobi com a intenção de desligar-se do trabalho, ten 
do ·.o seu intento reforçado através de contato feito com o seu ·Se 
·cretário de Governo, o qual determinou que o retorno a Manaus 
fosse imediato. Viajou ele no mesmo dia. 

Ainda em Boa Vista, um dos membros da Equipe foi abordado 
pelo Sr VENCESLAU BRAZ, que disse. ser funcionário do governo ama 
zonense no município de Barcelos e "ecologista". Forneceu o núme- 

/ rode telefone para contatos 238-8918, de Manaus, bem como a Cai 
~ª PÓstal N9 948. Disse_ainda o seguinte: 

"a. Hã 18 (dezoito) anos atrás um avião comercial americano, 

DC-6, dirigia-se a Trinidad Tobago, quando desviou-se de sua rota 

por motivos não explicados. Entrando no Brasil, a referida aero 
nave veio a cair na "boca" do Rio Negro com o Rio Branco. Seus 2 
(dois) tripulantes foram resgatados por e_quipe da FAB e, poste 
riormente, expulsos do país. Trazia o avião em seu bojo carga dos 

inseticidas SHELLTOX e DIESADRONE, num total de 10 (dez) tonela 
.das, acondicionados em ·1atas de 20 (vinte) litros que, por 15 
(quinze) anos, garantiriam a segurança do material. Já se passa 

ram 18 (dezoito). anos. A empresa SHELL ofereceu prêmio em dinhei-· 

roa um cidadão americano pelo resgate da c~rga, o que.foi tenta 
do e não cons~guido com uma equipe de p~squisadores (a informação 
deixa dúvidas se a tentiva de resgate foi .anterior ou conjunta 
com o cidadão americano). Em acontecendo vazamento, uma área. 

aproximada de 870/960 hectares seria atingida. O americano que 
iria resgatar a carga estaria dispost~ a vir ao Brasil, desde que 

• 
. 

recebesse convite oficial, quando iria mostrar e contar tudo em 
detalhes. VENCESLAU BRAZ disse que teria o endereço do cidadão 
americano em 2 (dois) dias. 

b. Em Set 87, realizou-se reunião na Missão Salesiana do 

Marauiã, e~tando _presentes vários Tuxauás, representantes da 
F~NAI e Prelazia, tendo o Tuxauâ Renato feito sérias denúncias 

contra os missionários lâ instalados~ citando~ entre outras, a 
exploração de minério de ouro. Na ocasião, exigiram a retirada 
dos Padres LUIZ LAUDATO e FRANCISCO LAUDATO da área. 

A referida Missão foi visitada pela Equipe de Levantamento, 

··-:· 

---------·-· ·----- -----·--- ·-·----- ----- 
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já que é próxima a um Shapono. Os dados então conseguidos foram 

através de fichas médicas/familiares com um dos Padres presentes, 

FRANCISCO LAUDATO. O Shapono estava vazio e apenas uns poucos ín 
dios estavam na Missão, sendo recebida a informação de que os Ya 
nomami da área estavam na selva coletando castanhas. Quanto à 
existência de ouro, informou-nos o Padre que "houve várias tenta 
tivas de extração, porém infrutíferas. 

·e.Em Santa Izabel do Rio Negro 2 (dois) missionários estão 

.construindo uma pista.de pouso, próximo ao rio Daraá. Informações 
complementares poderiam ser dadas pelo Sr WALTER MACEDO, naquela 

cidade." 
Vale frisar que o Sr VENSCESLAU BRAZ referiu-se a dois mem 

bros da SG/CSN (Dra JOVITA e TC XEXgO)como pessoas por ele conhe 

cidas, às quais inclusive solicitou, quando soube do levantamento 

que seria realizado na AI YANOMAMI, ·que o mesmo fizesse parte da 

Equipe de Levantamento. 
31 Jan 88 

•• 

Equipe parada por falta de combustível. 
01 Fev 88 

Equipe parada por falta de combustível. 
02 Fev·ss 

Equipe parada por falta de combustível. 
03 Fev 88 

Aeronave CH-34 colocou 6 (seis) tambores de QAV-1 •. Informou 

o Comandante da aeronave, 19 Ten,Av ERNANI, que no outro dia, 04 
Fev, transportaria combustível para o Dernini. Falou ainda da in 
formação recebida no 79/8~ GAv, segundo a qual o desloca~ento das 
pessoas designadas para o levantamento não era da responsabilida 
de daquela Unidade, que estava apenas designada a prestar apoio a 
tripulação dos helicópteros. Por conseguinte, o translado antes 
realizado em Super-Puma de Maturacâ para Toototobi foi urna con-· - cessao. 

O repee sen t ant e da SG/CSN, em Toototobi, fez contato com o 
coordenador da Equipe em Boa Vista, informando das necessidades 
de rancho para o Demini. Ficou acertado que aquele encon 

trar-se-ia com a tripulação do CH-34 em Boa Viita, para que em 04 
Fev os víveres, combustível e ele fossem direto para o Demini. Os 
Últimos pontos a serem levantados em Toototobi, seria missão dos 
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elementos da Equipe lá baseados. Nesse contato, informou o coor 
denador que no sibado, 6 Fev 88, táxi-aireo iria a Toototobi para 
o transporte de pessoal e carga para o Demini. 

Nenhum vôo de levantamento foi realizado nesse dia, pois o 
QAV-1 chegou às 16: 30 horas, 

04 Fev 88 
Cinco pontos foram visitados. O existente no mapa como 

''Po·sto Aliança da FUNAI" está plotado (impresso) em lugar errado, 
tendo sido encontra40 através um pescador que indicou o local 
correto. Funciona como ponto de piaçab-eiros. 

No retorno a Base, teve-se a informação de· que aeronave 
Super-Puma lá pousou às_ 10:40P, fins certificar-se da rota para o 
Demini e reabastecimento. Conduzia 11- (onz e ) barris de QAV-1, não 
sendo possível ao coordenador, por desencontro de informações, 
estar a bordo • 

. Num dos pontos visitados nesse dia (27A), nenhuma maloca 
indígena foi encontrada, mas sim casas de piaçabeiros. Lá existem 
2 (duas) corredeiras próximas. Encontramos o Sr Manoel Josê Ca 
bral, hi 11 anos na região, responsável-substituto pela extração 
de piaçava, que nos falou da existência de mais ou menos 30 
(trinta) pessoas nas colocaçõ~s ao lado de afluentes do rio Ara 
cá, inclusive no rumo· da Missão do mesmo nome. O proprietário do 
negócio é o Sr Antenor Machado da Silva. de Manaus. O abasteci-. 
mento é feito à partir de Barcelos, levando em torno de 20 (vin 
te) dias para chegar ao local. As crianças em idade escolar têm 
sido atendidas através de professor estadual vindo de Barcelos. 
Um total de 86 (oitenta e seis) pessoas habitam na área. 

Mostrou-~os o respons~vel-substituto anotação onde constava 
o endereço do Sr VENCESLAU BRAZ DE FREITAS BARBOSA, o mesmo das 
denúncias em Boa Vista (vide anotações de 29 Jan)~ como Avenida 
Eduardo Ribeiro 654~ Sala 103, Centro~ Manaus, telefone 232-8918. 
O aludido Senhor, segundo comentários, jâ esteve na região acom 
panhando ~uristas estrangeiros, o que ficou mais ou menos trans 
parente através de cartão, cujo impresso é o seguinte; JUNGLE 
KING TURISMO LTDA (Sidnéa), Fone (092) 232-8998. 

Finalmente, mostrou-nos o Sr Manoel José Cabral parte de 
mineral por ele colhido, no chamado leito. do rio Aracâ-Chefe. A 

amostra desse material foi entregue na 3~SC/SG-CSN. Plotou-se no 

--------- --··- ---- ------------·--- ·-- -·----·--· -· -- --·- -- -· ------··· 
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mapa o local aproximado onde é recolhido, que i atingido viajan 
do-se um dia de barco a remo, partindo-se do ponto 27A. 

05 Fev 88 
Pela manhã 3 (três) pontos foram visitados. 
Por estar a 30 minutos de vôo de Toc.to t.ob i e fins ver ificar 

as instalações que abrigariam um total de 13 (treze) homens, 2 
(dois)· oficiais aviadores, Sgt Santos, Júlio Góes e Romeu (mis 
sionário MNTB}, deslocaram-se ao Demini (Km 211 da Perimetral 
Norte). A precariedade para alojar e servir de base de apoio à 
Equipe .foi flagrante. ·uma Única casinha improvisada como banhei 
ro·; quartos pequenos; um igarapé raso, cuja profundidade faz ia 
com que a âgua cobrisse apenas os pés, era o oferecido como local 
para asseio pessoal e fonte de água potável. ' 

Fomos recebidos com frieza por DAVID CHIRIANA, chefe-subs 
tituto do PIN FUNAI local. Perguntou-se ao chefe-substituto sobre 
a possibilidade, baseando-se lã a Equipe, de se conseguir uma co 
zinheira. Respondeu David ser impossível, já que todas as mulhe 
res disponíveis eram indígenas, portanto, não conhecedoras pro 
fundas do ·preparo dos alimentos que seriam trazidos. Vimo-nos com 
mais um problema, pois, se cozinhássemos_, como fizemos em Tooto 
t ob í , teríamos que fazê-lo num fogão de lenha de 2 (duas) b oc as, 
dividindo a ut~lizaç~o com a· mulher da casa onde estava instala 
do , · 

As posições de DAVID CHIRIANA já eram conhecidas, a partir 
de informações prestadas pelos missionários em Toototobi. Segundo 
relato, esteve ele nas aldeias de Toototobi, difundindo a idéia 
que o homem de farda chegaria, levantaria casas e expulsaria ~ 
Yanomami da área_. Segundo os missionários, tiveram eles 'que fazer 
um trabalho de·conscientização junto às lideranças locais, procu 
rando demonstrar que a presença das Forças Armadas na região se 
ria uma gfrantia para a terra Yanomami. 

Júlio Góes e Romeu observaram o movimento de um dos guer 
reiros, entre os vários presentes, em posição. de ataque portando .• 
ª!coe flecha, que tinha como alvo um dos oficiais (19 Ten Av BE- 
ZERRA). O ar de animosidade era flagrante. Indígenas perguntaram 
ao missionário se a Equipe jâ havia cavado toda a terra em Tooto 
tobi. Uma mulher, cujo filho visitava aldeias próximas àquela lo 

calidade~ perguntou se o mesmo ainda vivia. O fato é que o am 
biente em Demini não inspirou confiança. 

•"..!, 
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O elemento da SG/CSN na Equipe de Levantamento, trouxe um 
mapa levado por DAVID CHIRIANA a MNTB em Toototobi, onde toda a 
ãrea Yanomami está delimitada, segundo o interesse de conpanhí.a s 
mineradoras nacionais e transnacionais. Soubesse que o referido 
_ma-pa foi levado ao chefe-substituto PIN Demini por membros da Co 
missão para a Criação do Parque Yanomami (CCPY). Na localidade de 
Demini, que nos serviria de Base, o mesmo mapa está afixado na 
p.arede de uma das construções existentes, o que nos levou a supor 
ter sido o mesmo servido de cartilha is virias lideranças da . . 

ârea, o que foi confirmado pelos missionários de Toototobi . 
. Relatada a animosidade ao Cap Av-ECHTERHOFF, comandante da 

tripulação, quando do retorno, decidiu o mesmo que iria ao Km 211 
no outro dia, 6 Fev 88, juntamente com o coordenador da Equipe 
que, possivelmente, viria de Boa Vista, fins verificar "in loco" 
as condições materiais e tensão existente na área, estando jâ 
propenso que ficasse toda a Equipe na mesma Base e de lâ se pro 
cedesse o levantamento das aldeias do Demini. 

6 Fev 88 · 

Nesse dia nenhum ponto foi levantado. 
Informação via-râdio, de Boa Vista, solicitava a tripulação 

que voasse àquela capital para a troca de pessoal, fato que. esta 
va previsto acontecer somente em 10 Fev 88~ 

No Demini estavam colocados 11 (onze) barris de QAV-1 e ti 
veram os helicópteros, para que houve s se autonomia de vôo_ atê Boa 
Vista, de serem lá abastecidos. Tal antecipação desmontou todo o 
planejamento realizado, à· partir· da quantidade de combustível 
disponível, para que fossem levantadas as aldeias do Demini . 

Seguindo decisão do dia anterior, o comandante da tripula 
ção aguardou o coordenador da Equipe atê o começo da tarde, para 
que juntos fossem ao Km 211. Não foi possível ao coordenador voar 
pará Toototobi. Os oficiais~ dois sargentos, missionários e Júlia 
G6es foram ao Demini, já que o Cap ECHTERHOFF queria verificar 
pessoalme~t~ as informações a ele relatadas em 05 Fev 88. 

Ao retornarem a Toototobi para recolher o restante da tri 
pulação e bagagens, informou o Capitão ao Sgt SANTOS que o Km 211 
não reunia condições para servir de Base e que iria sugerir ao 
Oficial mais antigo da nova tripulação que continuasse a operar 
de Toototobi. Disse~ ainda~ que os Yanomami da região jâ estavam 
com atitude mais branda. Solicitou ·ao componente da SG/CSN que 
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registrasse o fato do Sr UAVlU ClllRIANA usar uma Bandeira do Bra 
sil como rede de dormir. Ue.ixou-nos a estimativa de que, para 

terminar a 3f fase do levantamento, seriam necessirios mais 09 
(nove) barris de QAV-1. 

Na sa Ida da t r í pu l ac âo para Boa Vista, SANTOS solicitou ao 

Professor LAZARIN (MIRAll), que retirava-se da área, para naquela 
capital entrar em contato com o FONTANARI, informando-o da situa 
ção no Demini e que fizesse contatos com Brasília, para que se 

acionasse o 79/89 GAv (MN), com o fito de serem colocados, o mais 

rápido. possível, 09 (nove) tambores de querosene de aviação no 
Demini e que a localidade de Surucucus também fosse abastecida 
pois, em chegando QAV-1 no Demini, a área seria coberta no máximo 
em 04 (quatro) dias. Como um dos helicópteros teria que subme 
ter-se a revisão, cuja previsão de duração seria de 04 (quatro) 
dias, SANTOS e JOLIO GÔES permaneceram em Toototobi, esperando a 

chegada das aeronaves à partir de 11 Fev 88. 
7 Fev 88 

Nenhum levantamento realizado. SANTOS e JOLIO GÔES permane- 

cem em Toototobi. 

•• 

Nenhum levanta~ento re~lizado. SANTOS e JOLIO GdES em Too 

totobi. 
A sa!da para Boa Vista de um dos miisionirios, ocupante da 

casa onde o ridio estava instalado, fez com que o aparelho fos~ 
desligado. Solicitou SANTOS ao outro missionário que ligasse o 
rádio, fizesse contato com a missão em Boa Vista e a pedisse que 
contacta-se a Casa de Hóspedes do 69 BEC, FONTANARI, fins saber 
se o Prof LAZARIN (MIRAD) o havia encontrado. O eJemento da 

SG/CSN não foi encontrado, todavia, tivemos a informação que a 
nova tripulação tentou contato com Toototobi para saber as condi 

ções dol'tempo e que, no outro dia, 09 Fev 88, voariam àquela lo- 

calidade. 

8 Fev 88 

· ·9 Fev 88 

Aeronave Es.quilo com 3 (três) tripulantes e Maj RACANICCHI 
éDSG) pousou em Toototobi por volta das 11:00P. SANTOS e JOLIO 
G6ES foram comunicados que estavam sendo- retirados da ârea, pois 
as ordens de Brasília eram para que se levantassem aldeias basea 
dos em Surucucus e, em se acalmando os ânimos no Demini, cobrir 
as 13 (treze) aldeias previstas à partir dessa localidade. 

---------. --------·- .. ---··---····-. -------·-- -- ... ·- . . - - -·· -- 
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Por volta das 13:30 horas decolamos com destino ao Demini. 

Em lá chegando, helicóptero fez reabastecimento enquanto percor 

ríamos as instalações. O Km 211 estava mais sereno, com poucos 
Yanomami nos arredores do PIN FUNAI. Falamos com DAVID CHIRIANA 
da importância de receber-mos apoio e que isto fosse difundido 

entre as aldeias. Disse-nos Davi que, se avião de garimpeiro ali 
pousasse seria explodido, no que contra-argumentamos sugerindo 
que o(s) garimpeiro(s) fosse(m) detidos, comunicando-se após o 

fato, via rádio, a Bo~ Vista. Prosseguindo, elogiou David a CCPY 
pelo apoio out ro.ra fo rnec í.do , antes que a FUNAI os impedisse de 
entrar na área (fretavam avião, levavam· remédios, etc); apoio, 
segundo ele, muito melhor que o da FUNAI. A Bandeira Brasileira 
que, segundo informação de 6 Fev 88, estava servãndo de rede, foi 

encontrada servindo de cobertor aos filhos do chefe-substituto do 

PIN FUNAI. ~ uma peça medindo mais ou menos 2,50 x O,SOm, com al 
guns furos nas laterais; tendo David enfatizado que a "havia com 

prado com o seu próprio dinheiro". 
Chegando a Boa Vista, Sgt Santos e Júlio Góes avistaram-se 

com o coordenador da Equipe· na sede da FUNAI, tendo os três mem 

bros decolado com destino a Manaus às 19·:30P.desse mesmo dia. 

10 Fev 88 
O coordenador da Equipe conseguiu vaga em avião com destino 

a Brasília para as 14:30P, Sgt Santos para as OS:30P do dia se 
guinte e Júlio Góes seguiria de Barco para São Gabriel da Ca 

choeira em 12 Fev 88. 

3. LEVANTAMENTO DE DADOS 
A coleta de dados efetuou-se através o. deslocámento de dois 

sub-grupos para as diversas Aldeias, previamente escolhidas em 

reuniões com membros da tripul~ção FAB, constando o trabalho de: 
- preenchimento da "Ficha-de-Avaliação Familiar - FAF", no le 

vantamento etário .e de sexo; 
- entrey-ista com lideranças locais~ quando· possível, seguindo 

o .roteiro da Ficha de Dados: 
- registro de informações não previstas na Ficha de Dados, 

julgadas enriquecedoras; 
- retorno à Base> efetuando-se o preenchimento definitivo da 

Ficha de Dados; 
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- plotagem das aldeias e/ou pontos, sobre o mosaico composto 
de cartas na escala 1:250.000. 

a. Comunidades Levantadas 
Fóram levantadas 28 (vinte e oito) comunidades indígenas, 

cujas fichas seguem anexas ao presente relatório, bem como wn 
quadro-resumo mostrando toda a população por sexo, nome e número 
da aldeia no mapa. 

e, 

4. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
a. População Ind Ig'ena 

O ~fetivo populacional levantado· somou 2.580 (dois mil e 
quinhentos e oitenta) indígenas, sendo o montante, quando basea 
dos em Maturacá, de 1.807 (mil e oitocentos e sete pessoas) de um 
total de 11 (onze) aldeias. Quatro aldeias têm mais de 200 (du 
zentos) yanomami; outras quatro têm mais de 100 (cem); sendo que 
apenas três têm menos de 100 (cem) habitantes. Destacam-se os 
rios Maturacá (549), Maiâ (248) e Marauiá (235), como os que têm 
as margens ou imediações mais populosas, juntamente com as al 
deias Karawetheri (180), Ambluetheri (178) e Pukima (139) . 

. À partir de Toototobi, o efetivo yanomami levantado foi de . . 
773 (setecentos e setenta e três) pessoas em 17 (dezessete) al- 
deias, sendo o rio Cunha Vilar (306) como o de imediações ou mar- 

. gens ma.ís populosas. . 
b. Grupos gtnicos 

Baseados em Maturacâ, como grupos étnicos mais numerosos 
encontramos os ROROETHERI, WAWANAWETHERI, POHOROWAPIHIWEYTHERI, 
XAMATAUTHERI e PUKIMAPUEITHERI.· Com menor densidade estão os 
IRONASTHERI/KARAWETHERI, COROETHERI e UAUANAWETHERI/HEROWETHERI. 

Tendo como Base Toototobi, os mais numerosos são 
TOOTOTOBITHERI, ALAKAUTHERI, SINATATHERI, SHI HO THERI e 
XAMATHERI. Os grupos PAKIDARE; WALYPEIOTHERI, PAXOTOUTHERI e MA 
XOBABEIUTHERI, os menos numerosos. 

c. Grau de Aculturação 
Entre os Yanomami ficou evidente não existir quase nenhuma 

assimilação de modos~ costumes e outras singularidades, próprias 
da comunidade maior nacional. Apenas nas aldeias Ariabu e Matura 
cã, na localidade do Último nome, encontrou-se indígenas falando 
o português, utilizando rádios, gravadores, roupas e atê enterro 

----------------------------·--·-" ---- ···--- -· --- -----------··· --· .... ------- .. ·-··------ 
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dos mortos, cujas causas podem estar na presença da Missão Sale 
siana Católica, existência de garimpas e pista de pouso. 

Nas aldeias levantadas à partir de Toototob i, mes.mo. aquef as 
próximas a Missões, o grau de aculturação é praticamente nulo. 

d. Organização Social 
Os Yanomami estruturam-se em núcleos familiares, sendo as 

atividades agrícolas de subsistência neles praticadas. Aos homens 
.cabem misteres como caçar, pescar, derrubada de ma ta para plantio 
e, às mulheres, cuidar da "casa", filhos~ realizar coleta e apa 
nhar lenha, entre ou~ras. Na ârea de·Maturacâ, o deslocamento pa 
ra a zona de garimpo é feito por toda a família, em alguns casos. 

Quanto aos casamentos, a maioria são exogâmicos, ocorrendo, 
também, entre grupos étnicos diferentes. 

As manifestações culturais apresentam~se como momentos de 
completa integração, comparecendo às festas realizadas outras al 
deias convidadas. 

São nos momentos de festas que os ossos de defuntos são 
cremados, triturados e misturados a mingau de banana em um grande 
"coxo". Exaltam-se as qualidades dos mortos, lágrimas são derra 
madas _e, após, o mingau é consumido. 

e. Condições Econômicas 
1) Meios ~e Stibsistêncía 

A agricultura de subsistência, a caça, pesca e coleta 
sao predominantes. Nas aldeias Ariabu e Maturacâ, o ouro extraído 
ou é vendido diretamente em São Gabriel da Cachoeira, adquirindo 
o yanomami com o arrecadado gêneros bu utensílios, sendo a outra 
forma de negociação através do responsável pelo PIN FUNAI na 
área. O Tuxauá Daniel Góes, da comunidade Maturacã, tem em sua 
aldeia um sorti.do "armazém", onde os interessados trocam ouro por 
utensílios e gêneros. 

2) }Atividades Econômicas 
Na maioria dos Shaponos visitados não detectamos uma 

atividade ~conômica significativa. O produzido ou extraído é ape 
n~s para consumo próprio. A Única exceção. diz respeito às duas 
aldeias existentes em Maturacá~ onde a extração de ouro é comer 
cializada, o que também já. tentou~se com safra de laranjas, pre 
judicada por falta de mei9s de escoamento. 

Em Toototobi assistimos a entrega de artesanato a um 
missionário, para posterior comercialização. 

------ ·----- -----------------------··-··-·------.------------· - . -----·- ------------------ 
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3) Possibilidades de Desenvolvimento 

As Fichas de Dados preenchidas, no tocante a este item, 
dão uma completa visão das solicitações de várias lideranças, com 
·a In tencão de de'senvo lve rem a t í.v i.dade s , Pode-se afirmar que o en 
vio de sementes, tais corno de arroz, feijão, ~ilho e outras, se 
cundadas por apoio técnico~agrícola, atenderia ao desejo de vá 
rias comunidades. Vale registrar que a aldeia Mat u ra câ deseja fa 
zer criação de gado bovino. 

f. Saúde 
1) Meios Existentes e Necessários 

,-, São praticamente inexistentes-os recursos humanos e ma- 
teriais para apoio de saúde às comunidades levantadas. 

Ã partir da Missão Católica de Maturacã, 09 (nove) al 
deias foram levantadas, já que 02 (duas) são praticamente conti 
guas ã Missão, sendo esta quem oferece um incipiente, quase .nulo, 
apoio, que não chega a atingir à 3~ aldeia mais próxima (Maiá; 
vide. item de 17 Jan 88). 

Nas margens do rio Marari, onde estão localizados a al 
deia Ambluétheri e um Posto da MNTB (Ficha de Dados n9 11), além 
de alguns medicamentos, foi solicitado pelo m í s sí onjir-í o brasilei 
ro a possibilidade de receber um rnicroscSpio. O missionirio sabe 
operi-1~ e te~ia condiç5es de ~etectar o~ vários tipos de mali- 
·ria, através de lâmina, aplicando então a medicação adequada. 

Em Toototobi o diagnóstico é o mesmo, apenas com a dife 
rença de que lá os missionários possuem um microscôpio, aparelho 
fundamental para a detecção do tipo e terapêutica adequada contra 
a maliria • .. 

Uma consulta nas Fichas de Dados nos itens Saúde e Tra 
balho Missionário evidenciam, de forma mais acurada, o problema. 

Achamos desnecessário aqui colocar que medidas poderiam 
ser tomadas, já que nem campanhas de vacinação, com a devida pe 
riodicidade, têm atingido àquelas comunidades~ Salvo melhor juí 
zo, parece-nos um tanto difícil desencadear um programa de saúde, ~ . 
t:ndo como meio de locomoção barcos a motor, o que se explica pe- 
las distâncias a serem percorridas e traçado dos rios, quando tal 
via se apresenta. 

2) Doenças Predominantes 
A popula~ão infantil apresenta alto Índice de febre ca 

tarral, diârréia, verminose, gripe infantil e desinteria forte. 

------ ,_ .. --~------ --------·-·--·--- - -- -.-. ------···· . -·. 



• 16 

Jâ as informações referentes à população adulta, apre 
sentam a malária, reumatismo, tuberculose e leishimaniose, as 
duas Últimas em menor grau, como as mais incidentes. 

Quanto aos problemas dent ãr í.o s , os mesmos são ácentuados 
em ambas as populações. 

g. Educação 
Na área indígena Yanomami, este item merece as seguintes 

considerações: 
1) Maturacâ - Missão Salesiana Imaculada Conceição 

No ano de 19~7 atendeu a um total de 174 alunos, ofere- 
/ cendo ensino de 19 grau, que vai do pré-primário à 4, sêrie. Na 

Fd cha de Dados da aldeia Maturacá, ·na parte referente a Trabalho 
Missionário e Levantàmento no Campo da Educação, infonnações 
maiores, sobretudo sobre os meios materiais, poderão ser encon 
tradas. No entanto, podemos informar o seguinte: 

a) a merenda escolar é enviada pela Secretaria de Educa 
ção do Estado, tendo o ano de 1987 sido o de maior regularidade; 

b) em Fev 88 chegariam 4 (quat ro) professores estaduais 
que, segundo o Padre, moram na Missão com alimentação e pousada; 

e) a Sra Margarida Gôes Pereira (Yanomami), esposa do 
Tuxauâ Daniel Góes, exerce função de auxiliar de magistêrio ten- . . 
do, inclusive, ~olicitado ao Sgt Santos qu~ conversasse com o Pa~ 
dre a respeito de salário; · 

d) atuam, também, a· Sra Cleonice Santana (merendeira) e 
André de Oliveira (auxiliar de escola)." 

Importante salient~r que a língua portuguesa é ensinada 
na Missão em questão. 

2) Missão Salesiana Sagrada Família (Ficha N9 8) · 
O Padre Francisco Laudato organizou sala de aula, que 

por nós foi considerada a de melhor estrutura. 
3) Missão Novas Tribos do Brasil (MNTB) 

Nas localidades onde a MNTB atua, significativo é o fato 
da língua portuguesa estar sempre planejada para ensino numa 2f 
fase. O c~ordenador da Equipe, que jâ estivera na área na 2f me 
tade dos anos setenta, atentou para tal singularidade. 

e. Abastecimento 
Não existe na área Yanomami levantada nenhum sistema de 

abastecimento específico para os indígenas. Em Maturacá, a aldeia 

...... -· -------·-- --- ~J ...... __ -!; 
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de mesmo.nome e o chefe do futuro PIN FUNAI na área possuem barco 
a motor, deslocando-.c;e o Tuxauâ da aldeia e o elemento da FUNAI a 
S-ão Gabriel da Cachoe í r a , sempre que é preciso. 

O chefe do PIN FUNAI comercializa em São Gabriel ouro de 
elementos das aldeias e, com o produto da vend~, adquire produtos 
pr,eviamente solicitados. Procura, também, suprir o pequeno bazar 
do PIN, com o fito de atender futuras necessidades da popu.í acâo , 

O Tuxauâ DANIEL GÕES adquire produtos para suprir o bazar 
da aldeia, que se apresenta mais sortido que o da FUNAI. 

Nas áreas onde à MNTB está presente, somente os missionâ- 
.> rios . são atendidos em suas necessidades, por via aêrea, "Asas do 

Socorro", de frequência mensal. 
Quando baseados em Toototobi, o produto mais solicitado aos 

elementos da Equipe para troca era o sal de cozinha. 

•• 

4º CONSIDERAÇÕES FINAIS 
a. Sobre a Ficha de Dados 

Em que pese algumas dificuldades de definição sobre o que 
estava sendo solicitado neste ou naquele item, procurou-se padro 
nizar critérios de preenchimento. Em anexo encont ram -s e conside 
rações, organizadas e datilografadas pelo representante do.MIRAD. 

b. Sobre a Equipe de Levantamento, inclusive tripulação da FAB 
' ' . 

1) Seria de bom alvitre que os elementos escolhidos dos di- 
versos Órgãos, excluindo-se a tripulação, tivessem como paradigma 
o fiel levantamento de dados. Externar impressões pessoais sobre 
a validade do trabalho, como subsídio a decisão maior sobre ex 
tensão de terras; seguir opiniões ·de antropÕlogos, inclusive es 
trangeiros, que fizeram pesquisas na área, trazem polêmicas des 
necessárias. Realçar a todos os integrantes, indistintamente, que 
dificuldades e atê o que foi chamado "desvio de função", podem 
ser· facilmente transpostas se ·o espírito de união e desprendimen 
to estiverem presentes, parece-nos pontos que.devam ser bem enfa 
tizados. .. 

2) Salvo melhor juízo~ acreditamos que os Oficiais e Sar 
gentos, tripulant_es, devam ser informados das possíveis precarie 
dades de alojamento, água, local de necessidades pessoais, cozi 
nheiros ·e outras. 

l 
··t~ s -----·---' 
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e. Sobre as Miss5es Existentes 
Encontramos nas Missões visitadas ou que nos serviram de 

Base, mormente nas protestantes, uma estrutura de apoio singular, 
levando-se em consideração as necessidades da área e a distância 
dos grandes e pequenos centros. Apoiar as dificuldades materiais 
daquelas Missões, sobretudo nos campos de saúde e educação pode 
r.ia acontecer, secundado pela definição de alguns objetivos de 
atuação. Como exemplo, no campo da educação, a língua portuguesa 
pode e deve ser ensinada. 

Quando baseados 'em T~ototobi, por mais que insistíssemos, 
não conseguimos dos missionários informações precisas sobre a 
existência de ouro. Por outro lado, o missionário brasileiro lá 
estabelecido, possui viveiros e cataloga diversas orquideas, sen 
do que tivemos a informação do env'io de a Lguma s espécimes para o 
exterior. 

d.· Sobre as Denúncias 
Talvez merecessem ser checadas:. 
1) As informações do Sr Venceslau Braz anteriormente rela 

tadas, sabre a queda de avião ame!icano conduzindo produto tóxi 
co;. 

2) A não satisfação. de -indígenas com a atuação dos Padres 
Antônio e Francisco Laudato; e , 

3) A construção de pista de pouso po~ missionário em Santa 
Isabel do Rio Negro. 

eº Presença de Garimpeiros e Outros 
Em Maturacã encontramos e tivemos informação sobre a pre 

º sença de garimpeiros. Regular a entrada desses indivíduos seria 
salutar. Nas Fichas de Dados referentes às duas aldeias· prÔximas 
da Missão, encÓntram-se maiores detalhes. 

g de conhecimento que a AI YANOM.Ai~I encontra-se interdita 
da. No ,entanto·, encontramos em Maturacâ quatro cidadãos alemães 
que haviam tentado escalar o Pico da Neblina, tendo eles feito 
pagamento is lideranças locais: por nós assistida, à razão de Cz$ 
1·,.000,00 (Hum Mil Cruzados) por dia. 

Nas cidades que dão. acesso à ârea Yanomami, principalmente 
São Gabriel da Cachoeira, a presença de estrangeiros e quais as 
suas Ln t ençôe.s , t a Lve z 'pude s s em sofrer maior controle. 

-----··· ------ ... - --·-----· ----------- ~----- ---· -- - - . " - -- ----- - . - - -~ . 
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f. Comunicacõe.s 
O grupo de trabalho, em matéria de comunicações, contou em 

Maturacâ com o rádio da CO~.'\ARA e helicópteros. Em Tcot o tob í , com 
o aparelho da MNT-B, que só contacta os outros posto-s daquela Mis 
são. 

As dificuldades de contatos com os órgãos de apoio foram· 
significativas. Pela experiência vivida, a Equipe sugere que, em 
missões da mesma natureza, sejam colocados meios de comunicação 
mais eficientes, que dêm flexibilidade e rapidez às informações. 

/ 
/ 

S. CONCLUSÃO 
A Equipe considerou o levantamento real.izado junto aos Yanoma 

mi um pleno êxito. Nas-diversas aldeias visitadas, evidenciamos o 
objetivo do trabalho. Ficou-nos claro que os diversos líderes, 
Tuxauas, estão a esperar um apoio efetivo. 

•• 

Face ao anteriormente exposto, sugerimos: 
a~ Que as Fichas de Dados específi~as de cada Aldeia sejam 

consultadas e que se procure atender, na medida do possivel, atê 
às solicitações isoladas. 

~. Que se desencadeie um apoio médico-odontológico a curto 
prazo e que se e s tude a viabilidade daqueles indígenas receberem 
visitas de equipes ·de· saúde, ·pelo menos bi-mensais. . - 

e. Que as possibilidades de desenvolvimento agrícola sejam le- 
vadas em consideração, mesmo que seja para aut.ovsub s í.s t ênc í.a, 
fins diversificar a dieta alimentar daquelas populações. Que os 
Orgãos Governamentais levem sementes· (milho,' arroz, feijão, abó 
bora, melancia, quiabo, tomate e outras) e mudas (laranja, limão, 
abacate,' graviola, ata, caqui~ bergamota) e~ com técnicos-agríco 
las, passar-lhes as técnicas de cultivo.e cuidados necessârios. 

d. Segundo sugestão de um missionário em Toototobi, com a qual 
concorda~os, a presença de militares fardados de nossas FFAA, 
ajudando no envio de produtos, equipamentos ou quaisquer outros 
tipos de apoio, certificaria àqueles brasileiros a certeza da in- ..• 
violabilidade da terra que ocupam. 

e. Que se atenda as aspirações dos Índios que querem, a todo 
custo, ter acesso aos bens industrializados (sandálias, roupas, 
redes, facas, facões, anzóis, ferramentas de trabalho agrícola) 
que -"não" lhes são. providos pelos missionários com o fito de não 
quebrar sua cultura. 

----------------· 
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f. Que as necessidades materiais das salas de aula <lc algumas 
Miss6es sejam atendidas. 

g. Que se realize reunião com os missionários a fim de que, 
efetivamente, atendam às aspirações dos Índios que querem apren 
der a língua portuguesa. Missionários· "NÃO" ensinam o português. 
Yanomami aspiram o domínio da língua portuguesa e não lhes são· 
dadas as devidns condições. 

h. Que sejam atendidas as reivindicações de alguns Tuxauas e 

aspiração de jovens, n? sentido de terem condições de deslocamen 
to pará locais onde existam escolas biligUe, a fim de que possam 
aprender o português. 

i. Instrumentá-los (com equipamentos - batêias, pás, picare 
tas, ralos, cobra-fumando - e orientação) . a fim de que possam fa 
zer frente à sua vocação extrativista e satisfaçam um grande de 
sejo, qual seja, de garimpar ouro (Maturacá, Maiâ, Toototobi). Se 
os drgãos Governamentais não satisfizerem tal aspiração, os ín 
dios suprirão tais necessidades com garimpeiros. 

Um desencadeamento de ações de apoio à·quelas comunidades, ser 
virão para contrapor opiniões um tanto "incoerentes" de entida 
des; como a Comissão para a Criação do Parque Yanomami (CCPY) e 
pessoas como o Sr BRUCE ALBER~, antropólogo francês,. que esteve 
na área de Toototobi fazendo levantamento em 1984. 

Brasília-DF, 15 de março de 1988 

.. 



P O P U L A C Ã O N9 
MALOCA SUB - GRUPO NO 

M F T MAPA 

MATIJRACÃ n ROROETHERI , CORROXITHERI 151 125 276 1 
ARIABU ROROETHERI , REAUINfHERI 141 · 132 273 2 
lÃ (ou~) CDROEI'HERI . 28 20 48 3 
CAUABORI (PI) UAIJ.ANAWETHERI, HEROWETHERI 24 20 44 4 
MAIÃ WAW.ANAWETHERI 121 127 248 5 
AMBLUltrHERI Y.Al01AMI 59 63 122 6 
APU! IRONAS1HERI, KARAWETHERI 35 29 64 7 

, . KARAl'IBl'HERI KARAWETHERI, XAMATAUfHERI 83 97 180 8 
PUKIMA PU.KIMAPUEITHERI 72 67 139 9 
MARAUIÃ OOfDROWAPIHIWEYTHERI 131 104 235 10 
AMBLUffi'HERI Y.OOMAI 97 81 178 11 

J051! l 7- PAKIDARE 9 7 16 12 
NJRBERTO T0010TOBITHERI 16 15 31 13 
.ANTONIO TOOTOIDBITHERI 60 55 115 14 
PAULIOO SINATHATHERI 22 18 40 15 
PL!NIO S1NATHA1HERI 37 25 62 16 
roM6. ' WALYPEIOI'HERI 26 20 46 17 
GILBERTO · PAXOTOUfHERI :; 13 14 27 18 
.HWAYA5ICTHERI XAMATHERI 30 30 60 19 crovo no ROBERm) 

20 " " 21 
ti 22 

AIAUBITIIERI (a) XAMATHERI 26 24 50 23 
• 

AIAIJBITHERI (b) XAMATHF..RI 22 18 · 40 24 
ALAUSIKYTHERI XAMATHERI 13 15 28 25 

" lt 26 
' VIENA XAMATHERI 11 5 16 27 

WEYAKUATIIBRI XAMATHERI 20. 13 33 28 

SHIHJTHERI SHIHJTHERI 22. 24 46 29 
.MAXOBABEI lJrHERI .. MAXOBABEIUIHERI 20 24 44 30 
SHIH1THEU· SHll:OTHERI 15 13 28 31 

~- ALAKAUI'HERI 48 43 91 32 

T O T A L 1352 1228 2580 
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FUNAI 
fUOll.l\..kt """' •••• ,11~• ~-··· 
flllNI,; T( nll) 00 INf l '111)11 

l"RESur1,cv. 

Portaria do Presidt.'lll, · 

PP N!! 0006 /88 

O PRP.:,";11)1·:N'm 01\ FIJND1\Ç7\0 Nl\CION/\1, IX> fo.'1110 •· FtrN/\T, no 11~:c, rl• ::;11,1R 

. atribuições e tendo em vista a implementação das açóes da l·UNJU, na l·'.üxa de 
Fronteira, do Projeto calha Norte, conforme Avisos do E>crro. Sr. Minh~tro do In 
terior de n!!s 310, 311 e 312, todos de 01 de junho de 1987 e, 

CONSIDERANOO os tenros do Decreto n2 94.945, de 23 de set embro de 

1987, emseu Art. 22, porágrafos 12, 22, 3~ e 42, bem corro o 'fclcx n!.' 0002/GAB/ 
so SUER/88, 

l - Dar nova redaçê~ à Portari~ PP nw 4044/87, quo p..iuuH H viYR 
rat ~01 BfJg'Uintee t~rmos1 

!' 

Jl • Constituir equipga técnicas peira procedor astuêoo ~ levant.A 
monto fundiário 6 c<1i-t.c:,d.dl, eoo, v!ttUHt ti drim1t<:1nr;~o t! a clefinic;~o d11f• Mt t Yhlµ 
des a .serem incrementadas pelo Projeto Calha Norte, rio PARQUE INDÍGf..~l\ YANa1AMI. 

III - /\B <~ juipos técnícus s<.:rÜo t:(11111 x.,~ tas pelo:, sojuint.o.. ll~c.:n i cos : 

1) ca.ro HORSI',. Antroi:ólogo/SUT\F; 
2) 1.-1{1\NCISCO Ul\'l'ISTJ\ 1',r.lmElHA, Cbef e do Pli; Maturacii; 

J' J)· MODESTO FRANÇA, Chefe do PIN Cauaooris; 

4) .nn.ro GOES PINTO, lnh~rpret.c Yam.>11runi; 

5) JOSê JORGE 005 SANTOS, $/CSN; 

6) unz csnios H/\Cl\N1a...111, D~/t·:X; 

..• 

• 
7) MJ\Reó A.tITONIO LJ\Zl\JHN, 1\ntrop:5loqo/:·1IRAD; 

8) U•l,'.NUU.. JORGE Sl\SSIU OLIMPIO, Repr esent.ant.e do Cov , do i\JTlétZ.Q 

ntls; 
9) l\RM/\NOO JOÃO FONTANARI FIUIO, g;JCS!\; - 

SEr Quadra 70:? Sul 
Edlllclo Lex, a.• 1u11lur 
Cl:':P 70.3:JO Urnsflla IH'. 
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