.r\~ ·r1~ PLUMÁRIA DOS ÍNDIO"- KAAPOR

Prancha n.• 1

1>1.1<lu11.1 J, 1~·11.i. c-.11nl.1" 11~ JªI'º· t

11dchdo e m.u, t·l.oliom<lo J•it """I""• ••1u11le ~que cmpres·

:\KA:-.IG.\ 1 i\I\

rcço

m.l"

1>

tJm m.111•r lll\JM•rtl\nl l" mitic1• rt"l1g_11tu. l~11t1tu1 mc'm'> um 't.lm-

bolo tr1bill !'"" lhes Í•• 1IJ.ln por \J.1frn, o .-r1adr•r, " 1tpresenm
um l"'l'd de 1ll'.'S12quo cm ul1b • vod• c...-runon1al.

G U1:1do rxrlu.1,,1mcn1c f't'l<n honX'm, 11-<no IÕlnl' • fmruc
como um pár-.>•sol \lgunu' \'br> •lllll-fl(I dutt.imcnic a abeça
aimbinando rom um pcntr pn'>o • u1bdnn. O uso nw> n:n>mrnd.ido. porbn 6 IÓin um.i ror00 de ul.u rr.inçadas pnn"i<b
de pma; tt'Ull<'> do orar• ••·rmdha Ara macoo Lann. que >L
a!Çllm 11C1nu d.. nuc:i E.u di.pos1çào m.t11 sun1u= p:u~ obri
gatóri.i no C3>ll de u"' cmmonul

(. roml""'º brc umi faiu reci<h de algo<Uo qu<' se p<<>'
long.a = uança e roos 1nll0l 9, l'llll. roIDl'f· roul para o :mw
r.uncn10. /\ nnplum.i~-lo fiud.o pcrprnd1cubnnen1c u fau:a, a>nÍNc 30 ndcrC\'' unu udmlr•\~I ílrA1b1hd.kic r pcnrure wbrcpor
as c1m:iclas de P"ru' 11u.1>C 1um a mcsm.o nalur.ilícbdc rom que
11C :asscnbm no. pr •f'rl"' 1>aUar11•.

l'"'!l'"""' pn.~ •

1>n!Çftn 11an,~•l.1 11.1 l,11xa IJderam a
t'm1llunt."i\ri.1• t.cntrnlf Jl 11,•kl•1 H l'i..lllL'l11 S.•hrt: 4li têmJlt>r.JS-, t1uJ.nd1•
cm u'°. ~.ut \ 011!1.1Jtt11(l11' til' 1tt.•1l11\•)1 ''"' l'lt• l1>m 1llu1r11'~ .11ulclt... flrc.•111l·11 tlc..• .111.1111l>t .111il (< 111111~11 í•t)·,111u l 111n '

s.,.,

1\'t rlt•l111t.

cli•

Jk'll•t'li "!•111 tlio,JK~IU• ~ 1 111 111<.Jt'l11 ( tC~CCOU:

n111rt,'\.'lll 11.1111 «I t·c.•11trc1

dl.'rt1J. V11!-ll1

ilu

<lt• lrtJlll.',

l111x.1 fi1r111u11,lr1 ti~

1lllft.,..t·nt.1

11.1

f 11·C". do

11r11nt:1ra taeiru

<lJ
d1t1

plum3s

11t1rcln lt\.tlJJ.1•1.1.,, t1•11\ 111111111 1ll· lu<1111" lli1 111C1111l1,1 1r1K"t1l (Colunr·
l•a 'l.,.d""' t ,111d111 ) , 2. • 1•lu111•~ é><'ll tl.11t"S ,1., ~'SC\.I\" Ja afdrw
ll111g.1 (1\r,1 1nnc1ru (l 11111 ) . 3"' 11111111 s tll'gr.i, t 11m rtflc."'Xl>s IDt....
ulic~ H'nlc. do ,lono do 1111110111 ( r.n
Pd1dn): 4'll e
5" • pcnJ> <•U<W•• amarclo<iuro 1lc ppu ( O,tut"l" dtt11.-u1.>
P..llu) '\o reuno, a•nra ulc!m d.,., un <'llmod;u da orlJ uma
fierra Jc f't'"'" 1n11Atn u.-rlll<"lh<>O<"ittloic ili· ar•r~-canga.

I'""""'

A l""nclu o orrnrnra ne.u íaCt'
Colcçao Oarcy nabcu

(:-bc dr

M-.. do t...i.. -

\ onlim cio H fftwlrci

• 5J2

Gcwgc11t 0..-

Sterogyl
01srúrb10 do metobo!rsmo cólc1co,
Roqu11tsmo, esposmofil10, teton10,
O~teoporose osteomolócio Ooenco de Poget,
Adjuvante no consol1docõo de lroturos,
Tubercu lose ex tropulmonor, princlpolmente
serl tes e lupus,
Tuberculose renal e loríngeo,
Q~éroto - conjun1Jv1fe íllcte11ulor,
~'" tes olérg1cos

Sterogyl (Oral)

•

Cmxm a . 1 r 50 ompo/cu d. 3 aoJ
conMndo IS ing de mie I~ 1600 000 U 1
em sol11Ç15o olecJ,o

Sterogyl Injetável
50 ompolo1 de 1,5 cm3
conrendo 15 mg do colciloro/ 1000 000 U /
em solução 0[0010
Co1Xos com 3

t

Sterogyl 100 mg
Fmsco COftl 10 nnl Coáo Clll3 tSO 90'0•1
cool&19 10 nie do coldlf'tt>I 1400000 UJ
- Yeicvlo okcóli«i
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Tu~aniwar

TU KANIWAH - Cüfor dt: uso feminino qul! ~"Onstitui a mi1ior
criação do ,rjuuosis no do p1umisms Kffapor. Dei .. se pode dizer.
cm exageros, qu

i1m: verdadeira jóia de ~nd .

Compõe·~ dt: uni

ordel de car uá muilo hem torcido de

75 cms. de comprímcnt1), q 1e susrenta ao centTo um medalll;c>,
r cebc J remimente <lu. s ficira!li d plumas e líl3 cxtrcmicfode c1uc
penderá sôhre Q dorsc1 uma pla ,1 ou pingcn te.
1•lnta!) dn
t: or<lel de sustC'rtlc ção ~no tleix:idas Hvres pn •n mnarr. r à nuca .
1

1\~ n.dmllj Literais ~ãu cnni;thuid~s

de plurn:is rilrmmjarlns,
sc<losas e briUrnmes dn pnpo cl., wcano ( ílJ1mnrlrnnos vildUmu
rherezae Reiser). O med.ilhão é integrado l or pena · caudai vcrmelho-escarlatt' de pouta ._ i.:rrnclboa1t1iil:roquino de s:aurá ( Pltoemccrcu carnifc , ( inn.) e1T1oldu1adas por uma ~ric de pluminha
azul·de·brem n d inmnbé zul ( Cotin.ga Cll)Dnll ( Linn.) . A guisa
cle asas compartcl'm pen· rê.miocs negra parcinlmcm.tc re estidas
1

d plumas

dês~

anamb .. cm i:am das diagonais i1uc se prolon am
horizontalmente, formando um mosaico ~obre a base.
última
cL1m21da, ve--se a porç~1n su perNor, purpurma, rle~tas plumas, (1 ue
n.~"' den1'!1i~

fica

em~obcrm.i .

composr1) etlTI'I a pele crnpl L1m::ida e
1nax1ln superior cio mri~mo ílllr mbc, suas pena~ r~miga~ m:gm~
um penach(i d plumas 11 bd minais, vc..nnclho-.rspt.>etro, ele tucaª
n< . rcpn:scntrindo, re [ tivamcnte. a ralM:?\' a, cai po e cauda ,ie
una ornis im gin. 1 ia.

O pingcnrl! di..irsal

Virui
Gr.orpenc Dlim.
t"';uad1e

~ lu

eu cio im1i1...1

t

cl •

•

Glucofer
1 Glucoaoto lenoso I

Anemio hipocrõmlco do lnfõnc10
Anemio hipocrõmico do odoloscêncio
Anemio hipocrõm1co do grov1doz
Anemio oncilostomóloco

•
FtOKOO com 40 e 500
drog<!OS

dosados

O

0 20 f1

•
Em geral, 6 a 10 drdgea1 oa dia.
repartidos em 2 o 3 1ub·do1e1
lamodos às rtlelç601
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lrll"'• •••

Pran. f,.

11.•

111

,.

,,,. •· r u~1niw1r

A\\'1\ 1li lo. i\ ~ I\\' i\H Col " ·'l'"º dl' U\O c.tttu..... dos hom<;n•
•duh•:li 1 um do. l""'ºf""' ri• mm!O. ,fc, <trirnonldl dr nomina·
çlin, qu~ndo de•c M"f u,,;11ln e ••odo r11 ..,.. c1., que dara nome
à crunç;i

ª'°""""'

d,, dUJs fua. <mplum.id•s
u rordéi. de
"""º um apu • lc u J,. cubiio de 1:3''1lo =!.
ladtido por ti n Íého de prru• lon • de anr.t 'crmelho A•
(G11p&.,...
5ustc-n1~-SO ...,

e:iitreaud..dn wprnor~ tio. o:>rdn de .u~rntação >l<> ~
'""" I"'' n 1nurnmnuo do cobr à nuu; de uma deb, 1>m<k
um ptnJ: ntc

As fotas btl"r.i ' úo compc..u de ub <limadas dr pluma>
aiul dc M'fll('fl J., •Mmbê 1lul (.ohng,:r "'}"'"' l..inn. • •
.upenor arnud• mi rl'CllKa de (1nra <' a. dcn»1> <ubdas rm
mos;11,o 1ohrl' Um (Uff•> dr p.1110 <ili<" >11!1<"11• l;J!nhc'.m ~ p(um:h
•b pruncu • 111tn;1d.i

ª'

l 1t.1, t ti\ C lvrm 11 1""'~1\·~:1; ..:•,hre o pe1t«•
ti'"''''\·' '' ªl"IO l" Ui 11••1'1. ff'1xn t1c Jl'l11tes \•enneJht>·t"\C'.irlJtl: de
1t.1r3L:.111g;1
l\r11 1nac"1J J tn11, •JllC' ""'-' !rio(•brl'llOt'm rrc' a tre~.
Ql1;111\l1t (

m

U\•l

1

,,.,..i,.,ndn tad.1 11111.1 tl"I.", n.1 """'11111lo!Jr. u in~ru.tu~-ãa d" p<>fc
cl.1 c.1bo.·\ol ,(.,
(< J~"'''I''" rymit11• <}I'"''"' ( Linn r\$ relrizt'S
''' .u .-r.i -..)t1 t•11<-111l.1tl.1r. l,.,, 11r11.1 t·1•1111w~1\Jll de JX!Jlíl~ Cl.ludais
'"'!:"" ·nm 111.1111 h11N hr.1111"1> c!.1 .11.11 11111>.1 l(rJncl~ 1 Alcgaccrylc
'"''f""lll
~l .mn ) " 11.1 1x·l1• rmplum.ulu dt .mnmhé azul
.;11n1 .J rt...lll'tll\ol u1.111th l,,1l.1

•·li

'""!"'""

() .lllllc• C 11rc1\.Ult1 ti<! l11rõ ll'tllf1ll, p<ltCJ,11mLJ11C (-,~uu1d11

cmn C< •OI 1s u1il·f1i< t 11nhe1n Sllu l"'flur.ufa, para ('('rlllllir .1
••xpuls5o ,(,1 11r, c1uu11do pr•cl•1

O pmg<"lll< ,(,Jn;ll 1c111,....-111 um I'" '"' cuj• < ud.1 ~ frJ.!u·
rad.J por dua, ç.iu.bJ aul ""' >, ncgr••, de s;i1, o rorp<~ por frast
mi:nt0 d. pdr vul gn><:1u1a d ~ ttrrbKleo e ns as;», prl.ts ll..'1<

J<, mt>mo p:m.aro ncgn murn.atbt d1 AmJrc.W-limlo - "°""ndas W• rnn1gn de Ulll ruc111gidco fl'lU •wnmW lhes a tn>'t'f·
i;adur~

C.cmpn'™'nln 1

~Par

M ..,.

oo

lnd

r

1 7:! •

R1br1r

c.wd>t e \ mbn. de

• N

Gt..:.•"i'=u~

:it.!-4

Dumat

nas

!tindromes doloro

11

Nealgyl
Clorotop1r1rKJ

c,1fr1nn

Aatofenelld1rio

•

•
Celoléios - Nevrolg 01

-

Orolg os

Odontolgios

•

•
Na• do1es pouco intentai/
1 " 1 drógoos:
No1 dores perstSlenles e ,.,t,eldt• lnlclolmonle
2 drógeos e dep0js cada umu ou duo·. horos.

1 de codo vez. sem uhrapo11or o iose de
6 o 8 d1ógeos nos 24 horas
Engufir os drógem 1em chupar nem
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,\...tt

\ pulocu•• e o. 11~\fll(J> rlumános du sJw fcnurun.u

\lt \l\A

~ m llLlb ""

,.,JCJ> orru1os ela.

lndl<Jl Urrrbw embor:a ellpm
dom1nio d•
de Í1oru de plumas.

de seus plurm tas o m.11 r
c«nia
pda Jdica&1.:1 e p:ln d ITIC'm<"ln cl m nut do materW de que
ícl1
• pulk'lr
m:1oh• JXlf 1odot d1 n.menl1' c dunm
mu tOI mne-.
uo •puru da
ÍC'C

A p:anLh.o apmcnu 6 oqucnb u
puhrir.a de ruíos ck
plu
•'C'Tmcllw>n: ri 1 cio J
da u:uacn
Anr """""
unn.
m ..nunnno de plum.a• nq:yn oui.id.ts de branco do
dano do: murum r
Crin f
I"" O cordd'Stlpottc
de r b.-. de <"ar.uú
qUC' o nt"Cn1.lrio a amarrammto 56
nm.. , ÍOI emplumado cm ro.ru a e
lnll:n lo; com plUI!US
u'\r de IJran dt. 1"11'º de tUC'lanu llh atpha<ux 1 rdlnnu tire
, - lkua
A í1 il de plulllil> n 1 km
111 '"'"- e u..,cL à moda
de un10 I'" 11<1 hordo •up<-riot d1 ..,,. cu COIJKl orb nas ttpc""·
1<"m um ' lor ex <'P""" 1 &'4 oll•" 1i01 l\n:rpor p<b del1ç;adua
.i... m.tllJC\ ILUb li d1>e-c:111 1lc u.u plum.t• 1lrJ1b. J.. f<l(LiO
urup1gt1 (1 s llr HMt (A "IOCOO e 1 d1lornr1un' como i"" c.\1~ir
1 .!tplunuç.111 olc \1Hli5 •f<lal 1 Íllll tlc )llnldl m.ucnaJ •UfiClt:nle
1'•11.1 .a tt1n[t1.~11c1
l1r.1\1I e

llt1

~ti.ata~
tlll 1.llltJ

t

'''' ,1tl1·1ti_·11

IJ(_"~ll~tl

,1.,

11.1r.1

Vl

1t1,: Jllu1nJs \'-~nnelho
h-1rlit\ CCff1llnttis tlc r1lumJ\

() t't,t1t111,•111

1111• l ''"'

ltr,s111Kt'•'' ltllll't '''

el<lrn,1111J1u,ttJt ir1•

11r 1111 c.•u11g.1

t·

.11n.1rclc1·paltdrt ,}~

11111<1 l1111J J~

plurn." .1nu«"lol1m1u <~• l~"'t' ' •b i;uar,11111"' (011o1rulur •uarot1l>a (G""'lm)
41! Lili> 11 ,·ompr m<Tlto
<Jll< é prov1hd111.,n1c • "'" mai>
•pr=•da pdoo lfld
lh•m nA, h mcm e mulht-r..,, •t.>da
l.ado da• br dclra• pul>rrrJO r. 1omozd"''"' llilD ron~r
e m sua toruihdade cl.ar.a .. e• n ""' d.tqudo adbrnos.
\ l"•"'<hJ

1pr,.,,111J,

11ul.1

"""I""

~

M_,,

Oarcy R1bt11u

o

lnd

• N

116 1 4 5

c....doc de c...;;euc 0..\ inlwu de li Ftwlrn

Gonadotropyl
Gonodo::oo<-

..cncv eqi1 no

No homem
01190 e azoosperm10. Estorolodode
No mulhe•

Atraso da puberdade
Esterilidade onovulotóno
Infantilismo genital
Caixa com 3 ampolas d• harmõ1110 1 800 U 1 J
e 3 ompolos c:om 2 cm3 de •olv~nl•

•
Gonacoryl
1 r"""""°""°!> ..., """"""'
No ,,.,_,,,

urlnóroo J

Croplorquidoo. Airoso do puberdade
lnlan11l1smo • Enurese
No mulher

Abôrto habitual Menomerrorrogoos.
Esterohdocie por 1nsuf1ciênc10 lu1oin1ca.
Tensão pré-menstrual Enurese.
Colxo com 3 ampola• do hormlomo 11 000 U 1 /
e 3 ampolas com 2 cm3 do •olvenl•

A11ocioçõo Gonodotropyl

•

Gonocoryl

NrJ ho"~"'

H1pogonod1smo lmpotêoclo
No .,.,a.e,.
Amenorréios promóno e secundório
No1 dois se.xoi

Síndrome od1poso-gcn1tol
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Rembé -Pipó

BE ~BÉ·P 111 ( ) ~ 'Grande l.1br~tt': 1.:•m t~enicn dt:' rnc.saico, complemc11to quasi:: obrig<u rio J:1 j">íl r'amcnt~lm ma i.:ul; 11.1 no cerimo
n1~11~.

:. montado :sobre um.1 ha. • d 1 na so vb1vei no 1. do nvAssô,
l·xc w a retriz \ ?rmelh<>'C rlntc. de arnr..l eangn ( Ara mncao
( Lmn.) tjue orm o lcnní nul <la pclJ· .. tblCf la nu 1 ont, .t pele
<.'C1m pi Llm oem nz.ul lle doi~ mm; e negro-' r::l udo da cab , de .il
( Cyauerpes C)'1neus CJDlll:th
iun. ) .
parle cón1ea eh~ Ull1í.1
ll 1 pena. hasc nlíbcll parn int1 du\":io nu orif1ci<i l.1 b1 L

e

SôLre ~-ste ~uprn ll' l-,; cumpos10 um_ m1Jfil.lic..•n i.:om plumas RlLI I ~
dc·bPrne11 de 011:u111hl' .rzul ( Coti1nga ct•)'tlnu ( Linn.) di po. l.1!.-1
cm l'aix. s suce.ssi\':l~ Jc modo a cobrir cada L1m:1 llcfa!i, u parte
c..11l&1tl da anterior, e ·cctc.
]>t imeirn carn:idt1 c.1ur deixa \'Cr u.,
base :>C:llrn junm ao i q1; e cl sust<?nrnçjo . O mosaico s"' prolonga,
em 1arte. sôbre. os pena rémig n gra lc ooli 11gídeo, di S] !Stas
em dfagon 1. qu4.: onlormam sa e sôhre as U(lai da viuvinhn
( "ofouia colomis colo w ( Vielloc) que amplm m ílntcrnlme11 te ·•
11(; 1. o mosaico fora1n intercalaclos dois ret ngulLX de pluma~
t:minga·purpurn do eitmfo nnamb L' junm • 1..1 • pi ..c aparecem
plum3-) ,,~1..1rntins 1 urqm :Hl.1 , d(_• p.is ,un 1i5o idcntific.Lclo.
1

A cnmp>SiçfüJ

de a\ • muito •stilizada em
que s,c podt: idcnLifki:1r n bico o i.::orpo. a~ usa: e ~1 cauda . Cr1rn1cc

1r<ln um:1 forma

primcn1u: 24 cm~.
Colt:Çio D a r e v H i b e 1 r u

1uscu <lo lnilio - N.u 26 5

uachc

vmbet

Geo erce Dumas

d

Rubrocitol
r v~ram na

B1~ cnsrolr ooo'

•
Anem1ios mocrocít1c.os
Síndromes neuro e ps1co--anem icas
Aiecções ne1Jrol6gica5
Atraso do crescimento
Fenõmenos de senil 1dade
Distúrblos do metabolismo p oté1co
Fenômenos ono filóticos

•

Rubrocitol 1000

Cm!(Os com 2 e 50 ompoka de 1 cm3
dosados a 1000 m1crogramos:

Rubrocitol 100
Coucos com .J
..10 ompo/os de I cm3
dosados a roo mrcrogramos

Rubrocitol Gotas
Vidro com JO cm3. acompanhado d
confo·go os
Cedo goto confém 25 nucrogrcmos
cada cni3 500 m1cro.gromos

Rubrocitol ferro
Frosco com 25 dr6 cs; Co(;lo drogeo
conr m 0.00003 g d vrlommo B 1 •

0,200 g d gJucono i rroso e O 035 9
de po de onlro p1/órico
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DI\\'Á KU A\\ 11 Aíl
Draçaddras de plumas li"" osttntam um
dá. rtqumtts da plundru 1úrapor '"' •mtt.• que odas ., """
pcnro alcançam • rqiraaita\'lo NtS n.-:alaua mttt rode. o. aclômos
plumários da. lncllOJ do Rr.1111 Unliundo conu~ ck roloódo
e amnp ck formo, o phumsu Maf'O' a.iascguc f11'\Jl'2T ~o
cál1tt "' a corob, a1ê
nt<irnes cU\ f1m.:..

°'

\ pr.indu •ptC1CntJ dtu\ ' 1uunlft A pnmar.1 ( 33 cm.. ck
compr ) conns1c J, um l 10 de scmcntci. nt'gR• ( •"~) e bnnab
( Coh lntrima ) cno<' iu '!""" lo111m armada, "flôa::." romPo'us
d., plun\iol> <"' J,
d 1 p•po de IU<•nu ( Rhamphasiot 1'itd·
''"'" 1l1"1t:M 1\co;c-r ), rrrret<'ntando a "C'Orola" e negras frilad~
do tnpçlc cln m111um h'nu • ( Cru' (a«:iol111.i Sp1x) , figurando

'"""J'

''t")Jljf~...

1\ ouirn br.1~J<lc1m ( 42. <111•. <k «•mpr.) <: monrada sóbrc

uma lit·1r.1 d~ plum." n·rmdho c"<·•11lat1· dn peno da orara-canga.
( Ara "'ª'"" C1 1nn.), cm 11uc íc11,1m 1ntcrculodas a esp.iços regu·
l~r~-.. "111\n.•,", 1on1cuclo ··<11111111," '''' plumu• alaranjadas do papo
de lUttU1CI .. "• l•ln<')" ti.· li<li tlt">WCldQ\ d01 bar~ & penas
r<lnLes de arara \crm('lh•" plumJ• urupig<>a! 1iu1! cLa mesma a\e.
C'.cleçio> l> a" y R, b • 11 o
\1111n1 do lndio • NL M 77 • S4.19

<,;u.,hr de C."'i"'"' Dwn.u
\ ,,...... de li f"""lon

01114

..

lsorilone
Sol sódico do rson1cot1drazona
do m Josu'fo~nzorde1do

Tratamento
de

tUberculose e da lepra

•
A posologi méd1a é de 50 mg por
quilo d pêso corpóreo e por di ,
aprox1madam nt 3 g par o adubo,
rep rildas em 4 a 6 doses de 2
comprimidos nas 24 horas, diR e noite
Os oompnmidos devem ser desfeitos
num pouco d 'água Beber meio copo
d 'água após ingestão dos compnm1dos

LA BORATÓRIOS SILVA ARAUJO - ROUSSEL S.A
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rnncha n. 0

\

MARIA O

Jl

.

f OIOS KAAPOR

Aban - Putir

\l\t\~C .. PU 1 IR

Ormtc» phun.iru1' ""'do. pnnof"'lmente
pd.u mulhtns. colOl..00. à 1nu, ah:uxo da Ír•nj.a 'iMJ ('(lfl>tltw·
do. de ~ de pde com =p....-1rvu plull1.'b moo~ iôlJtt
urn.i lmc ck lilx-r ou pino, cm l«OIC'J de pba C'Mla um diks
<ompl\Mc dr "º'~ou rn.it• pde. dr nhtç. de nunWrolos i-ros\ l<:>lrrra n-prnmud.i na p:irte suprnor da pancha (30

~ de comi"

romt~ •'••

p<"b elos P"I"" rom as pluT112S de

c6r azul grnrul\ll e com "' lnjX'UJ\a1 rn.indrbuJa, de 23 sat>
(Cyi:netpn •T•ll1etll C)'•n UI l•nn , collJClldu t'Tt1 ~ a uma
lira de !"'"º com kllt" Jr 11W&1r11ndum ~a ÍllCC' mtcma. essa
Ur• " rc-1 atkb C<•lll urna lrtt <111D3<11 .lo ~ l~t<'~ que quando
·"IUt"C"1<lJ, Jrrr, '"· n•l<'nn,lo a p< 1..
\ 1n1cir• 1<'11"º''~

21 cm• dr f""'P') <'f>tnpõe•"-' de peles

''º"

""'l'lu01.1J,J 11.1 "'l"'ç 1 cl" """'"~' p:lu:iro, t il'
tcins J~ "7UI
("'"''nc1+11tt• r l1111,•11•,.,l1) ' 111.·H1'1 i,.-.:lutl•,, t.A;11\ttl M.hla~ d11as ..i dt1as
p.•ru u1111>l1.11 11 c11l.1 Ju.·,.;111 \ tj.t.1 ~ Jt-'Rtll' ltlilJ í r11J,jJ <lt llluma~
Hnndh" l';<.111.11<' til' '"·"·''""X•' (/lr11 "'"""' ( 1 inn.) 'lllt" ofo·
rL'\.'t' .1\.l'lllllUtl~• '1t11ll•lhlt.' t,'011\ " 1'"'1111HL'll1 11l'~l·J· l't.'poU~ndo tL1dn

..01>11 ll111J 111.1 111• "'"''
0111<1

pdt" cl.t

t.11>< \"

du rdc·wl,, "" , um 1it>n11d10 de lecre

((}11yd11>rhynd111; tum1111t111 c·nr.mnlrr< \h1ll1 r) >llUJdu ao centro
1ia }1t1rd.t inlt!r11•r, 1·•11111001\ .1 1~tc1r 1 C,lltnt, l2? tm~ <lc «--'t>mpr.'
mnr11att1 t ,,,,Jiê-11t

'l'•l•rc llfl\A l1t.l ,1,.

~D•rcyRlhr t

Mu""' J. hxLo • N • 11676 2652 lbS~

C'ntrrcu~

( ·"""" • •lfthrt> d<

Gcocgcu• Dum.u

Syncortyl
'Acetato de deJOKicortlcosferona J

•

Doença de Addmson
1nsufkiência suprarrenal
átados de choqu .

hemorrágico, traumático,
cirúrgko, obstétrica.
Doenças míecc1osas

difteria_ gripe, tifo~ afc_
Astenia
Hipotensão
Con\iialesc nco.
&fados de des1drotação

d

de~nutrição .

toxicos do lactente.
díorréio crõnic •
võm ito incoerd'lel.

•

Syneo.rtyl 2

-

Ca1.,..as cam 4 e 50 omporas
d ' cmJ, dosadas o 2 ni9.

5

-

Cm os com d e 50 ampolas
de ~ cm3, dosadas a 5 mg

Syncortyl

Synçortyl 10

Caixas com 4 e 50 ompolos

de f cm3, aosadas o 10 mg
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n ·ha n.ª \ / [Il

Tubmiwar

TUK \NI\\ AH l:olar l<'ln runo de up:i ma15 raro que s6 ccmP"=c nu= &i ~
1r:ua~ ('10''2n:lmm1t", de aiaç.io
angirul de algum plumbta l\aopor que 1nuodunu 110\'0S utanJOS
na padrão 1r...t1aon.al d., ccobr
bi.c !Ctllido llc e~ a
hbrnbdl' ck apcrtmeniaçlo atctia qur morno no nl\el tribàl e
ll.'>f'OrW\'CI pelo •p.u=mmto de p.idrla
:'\a fiara cradi
oomlmmec fou com 11 pluaugrm do l"'I"' de tuc:mo esta foi
1ubstuwd• par plumu unkropüfpur1 e 112ul..:ornt:ha. de anarnbé roxo Cor1t1 " ro1mgn L1nn Jc 35 om. de rompnlllC11to.

"°'""

U mctl•lhlo ex1lw 11• n>C'lm" a1rJc1rns11cns 'l"""'º a forma
e•º''"!""'\ o 1•h11nt"a ,J,., u 11••• l"ompi""'"Sl' Jc plurrus 'crmelho~,11l.,tc

de J•,111.1 \t•r11ll"ll1•• •rt 11t•N:1lttll•• tlc'" SdUra Pltrxn1ce:rcr1s
l 11111 ) ,,111ti1r11.ttl.1~ l'l(•r \1111,1 1111.1 <11.~ plum1nh.i.~ a-z.ul-<lc
h~mcn ti<• 111i.11nl>\ Mui ( ( 1•1tnga
<l 11111.) qu~ cambém

e''"'''''-\ (

cumpOcm o m'""'"º cl,1 po1111

long.i i.tlbrt• ,,. I"'""" r"""K"'
l11t(•ti1lmL'nlt.

'"º""''
'UI"'""' do m•·d,dh,10
•H"l(I•"

•·Ili "'nciuu cliug"1rnl

fute .e pro11•· um l'otingídco dispas1"s

\ phi<JU<'I• 1ln1~ul, rnunu •nnphf1r.1dJ " t·nn•t11u1d,1 d.i pele com
•~"'!"'~
t•inpl111n.•\·"' ~1ul ,nn11·1i.1 ,1,, nht·\~ de •nambé ro•o e

''"ª

""rc<'"'º m.ixd•r

(o~ L>1rcv

Rlbelr ..
Mut<U d~ l"'h" - N • 2hJ2

Geoo lt«IC 0..-0
11 í-mdan

Azotyl

•
VJlamma

02 t Cok1ferol f • Cole.srermo

Gom~nol

-

Cónforn - Mentol

&tratos esplêmoo e bilrc:Jr:

•
Caixos com 10 e 50 ompolas de 2 r:m3

•
Estados mfecc1osos e de demutrrc;ão.
Afe-cções broncopulmonores. Bronquites.
Bronquiectosias. Convalescem:os.

Uma in1eçoo rntromusculor de 2 em 2 dias
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1~·

P ·r E. P L U rv1 1-\ l 11\ J O ' Í N D IOS K i\ A l O R

Pnncl1

n. 0

IX

.

n1 •ar

/\\\AllJK/\:'1:1\\All
l:obraptto &: U>O nwculíno r CUJ
muniil f di•TnD cio. cumun• tanto rcl• aushlçú do pwgentr
donol aiino pdo lciuo cmbrtcado d• cmplum>ç3o do cnnld-bb!
S'i crru.. dt rompr <(Ili) plum.n côr de ~rmp do p.ipo de UIClnn

Rh-rluuun '

1tl11"'" IMrtzat Rrucr

A .,mbric:i\"io " obuda

pcL d1 ~çfio dJ> plurN • m 16rn • d rordd bax- mm o lado

ª'

'"""vd

avcsw par.i dcntr() " que
Í•l admr 1 rlc, 1onundo
o
nnurnlho 1lu lllCCSSl\a• ci;inJda e d•r>do •u ronjunro uin a.pcto
roliço com<> o dJ '• udJ d,,. "'"'ª"

O nprlo . .J,. cul>11<1 1lr

(9'\15'• re:il, l<lll um lwo rentrol pJr·
ftJlmt."ntl~ 1•ll\tru1<i11 ttun tt tc1l 1 .1 UJ'lf•llM. 'ltpt..·r1tlr íurad.1 e a infer111r mtt•11,1mrnte 1p.11>11l.1 " f<'<~nt.11la [ od.iptudn uu c:ordel-•upone
f"-lt t•11n1l.tmt.·11tc1 tlt• 111n 111ilht1cl1•1 ..1r1l11.1 'lllc. t'l\\Ol\ç 11rim~trame-ntc

" "~11<•111itl11Jr• 1Jf1,•• l'r>r•J<I e, ""' "i;11id,1. pt'tlaços de rordJo .i
cuj11\ 1~ln1,1~ ,.111
M.'I• !"'"•" "''"'"' de dfllrn verde (Ara
d1/u1111>11•M <:r.1y) d,• 11111.11itl.id1 vt•rml'lllll
cambiando paru

!""'·'•

"''"li

,, .11ul
t.•tlt\j:lti R•1ntu11d41 l ~ I ª

<.uxh•· Je t;curgc<te Duma,,

\tu\l."U ~ lo;;lt rui • ~" J-4o:'111Ç

\ 1nh.,. U.. 1.... C«lho

,
•

Hemostyl
Anemias secundóroos
Astenios • Convolescenços
Deficiênc1os orgónlcos
Distú rbios do crescimento

Hemostvl Vinho :
FRASCO COM

:r.>o

c"'l

Hemostyl Xarope i
•2ASCO COM 250 cm3

•
Hepamoxyl
Xarope

Songue h""'opo41,co IOtal d• COVOIO
Sucos de fígudo ft/ol e de embroõo
P&ph1noto de ferro Ác1l/O lól1co

10101

FRASCO COM 7!1J cmJ

Anemias primi tivos ou secundó11as
Del1c1êncios orgôn1cos e por sub·ol1mentoçõo.
Atrasos do crescimento e do desenvolvimento
corporal Astenia e convalescença
Pós-porto, onde à oçõo lõn co reune o
propr eclode gclodógeno

LABORA TÓRIOS SILVA ARA UJO- ROUSSEL S. A
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Pune h1 11.• X

l>11•lcm 1 <lc !'<111• <au<l•os ~ pdpaga10 Usado
,..,n.-ntc pdo.. homrn•, dormnK'nle atado à cahrça ou montado
nu~ a1nw;ao tr~nç"•d•
J..11, caso., nhn'>c sóhrc a l'rtmre
como um p.ira-iol clcl\•ndo nlt a. p;ngcn1~ ilm a. u!mpora>-

\l\r\,(,.\ T \R

"°"

de algodlo com • pme cenn.ll
tecida que oe proloni;i ptr:i .,. dob bdu. c:m lr.lJl\"il " ÍIO> saiu..
com o comprUtlt"ftlO !Ola! de 92 rn... \> rIC1.... dr pluma> g,,
cfurosu• f'dl'""dicularnrnl<" • ou luv:, rm onkm oesttllu:
ate o ""''º rmando uma cU\
r dt'nes«ntr .u. por di.1n1c.
fonrundo a l11<'C opmu
[; amudo ,õbre uma

Í41Q

r

r.......

\ ""JO<'ncu ,1;,. dnC'fU• f1erra• é a ori;wn1r 1 • e 11.•, plu
minhas ~rdo-ma111;;dn com brilho de bronze do pc:sroço d.> pomba
mx11I Col1unl"' ·~cro$il lomtlm • 2.ª 4ª, e 10ª pllllm$ ,,-r
mdhot•sc111IJ1e do pnto eh urat•'<•ni;.. '''" "'"""" Lnn ) , 3.•,
e 9•, plum•\ d r..i~ nri;•tt l• m rdlcA"" n,.;t•h<"'
de mu
1
tum Cru p111111ra l'd,,·ln 5 • ,. 6. , !"''"'' «lludJb de pap.tga10
\m,1:011a 11L•sr1t1CJ aotfllJ l 111n) ,J, ' >)11r1c1rt \etde-Auresta c.un
h1.1111l1i p.11.1 r1 .,.,.,,. m.1çã 7 •, f"º"J' .1~1J.11ç, \tTrnelh<><oml de
1r•r.1 ""'' (,\,,, d1l1rrurr_,,, l>10~) 1<·nd11 ao <'"ntm da fieira ª'

""rd"'

\'\.'ft1l\'111r11.i.c.:11rl.at"' tl.1 tlr.1111

gifio urll(>I~'"' 4111

t.i••J;·'·

.1r111.t" 111)\.1,

t'lun1J' aad-italiano da re·
1ilcc ts1.111elt1, rfi1n ,,s 1~:ttórai~ CSC'ílr·
H.ª,

);lfl''• U1\ ttll''fllol 11\'l'

(), J11111/.t"lll<'S ~Au '""'l"'Ji\<l(~ 1w1hu1\1111(",,. munrndus (ttln por·
~m tk• pd,· ,. '"'I"' llvo1 11l11110.1i:t·m ,.
i1.t1laclas sóh<<' borla.
d~ .1lg•><l:1,. ( º11m1•><ºlll >•· <LI\ pl11m.1• atul·J"'r'"' cl~ um '"rebideo

I""""'

( ()114 1111 f•>1 •'''''

(~hJ\\' •

e1

11111,

1

(,1 t11111\'J

.1 ...

l

J 1111111l>c (/ eotdtüdmts ,,,,,,

Coti,t)!J cotiTrgo
l mn , a1ul hJiiJ1111 ola. I"'"" u1111·1~, tia >rJIJ<anga. pen""
rrvid1liC"a.ta, I'·"ª ,, \crmdh·1~1unatlmo rk• l>.1ti1<U pr<ro X1pholerw
'''"1

1111l 4ü11t<·l1:1

1.IC" .1111111hé ''''''

lno•düf<'""'' l.al rnnay , pi um.a• wnndl1<>n1><-cu" abdominais.
d~ tut>ln<> (Rlur1111 hm101 v11rl1inu1 rhnr..4~ Beiscr , alem d<"
OUllal.,

C<>l<çio 11.oimundo tq....

M-.. N.aooal • 1\

2• ~

'

Acimetion
ldl·-·
l'orolog.o l>epállCO

Cirrose hepóroca. hepatite escferocongest1vo.
An91ocol1te-Angiocolec1s1tte, ocomponhodos
ou nõo de icteríc10
Heparote róxlco
medlcomentoso, ocldentol ou prof1sslonol
Hepatite Infeccioso, prlmórlo e secundório
d doenças inlectuosas agudos
Orurg•o

Queimaduras
Compllcacõo
consequente ó anesresro geral

hepóhco

Anem10s h1oocrõm1cas hepororre1 stenres
Anemias secundóroos h1poaõm cos • l'i;rpuro
Oblrelrlcio

Toxem 10 grovídico • Pré-eclõmps10
Erotroblostose ferol

Anemio do gravidez

•
VIDROS COM 25 e 250

COMPRIMIDOS

0.50 g de d · metlon1no
dose m&d.o 6 de t,5 o 5 g por do
(3 o 10 coroar lftlóo1)

Coda compri'llldo conlêm
fl.

Oeglut r

11

111Gsllgar
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Pr1nch1 n.• X 1

•

...

Rcmb<' • Pipó
•

Ili \til( Pll'Ô
Mórnos bbU11 omitoub rom porç(>es de pelr
c
plumai:nn mont.tÔ-.!$ cm ttcmca de pbcia. Aprc.cntun
unu fnmu 1nan1tul.ar, omnomorfa

l'l"Sf'<'I"•

O rumciro. à nqumla rJ om. de rompr e d.ibor.iclo a
Jl'l"" de Um.1 N>e de f'Cn IR\ 111\C.'t\ no am-nso com Cxtct;io da
~lrll de ll•r. \nmt'lha Aro """""" Lmn e das a.~ihrn da
mnm.1 l\'t', <I"" tnh~cm na hnnb mfcnor, O anhllo de uma
dJ> f'CILU lw\C foi aftl.1d.1 1 ra mlrodutar llO <mf100 bbíal. 0 WIJ'll
dô labrt te <vntprtcndc u pdc lxJ mm l anil- Jc - bremcn e a
Jo p:ipo. coun~
purpur~ d
n•mbc zul Cotinf(U "'}'""'

l 11111.

t:flfTI n rn1lt'('rt\tt 1nandlbuL

:\1>

fnh1<I rt"l'tnc11t.1ll11

1

il1rr1l t (2f_J <m • tlc.•

\"t1n111r.) u q1

f"J1tc..• e c.t111,t1tt111lt> I"~ \1111,1 J.11pa lll• rt\01llc1t11 rcÍ<Al'\Uda c."Dm t11n

d1um.1v1 tlt

I"'""' 111.i,lve" "" l.1d" 1l11•·•tn. 1~"' b.1..., recebe

~ 11l1llc1 tl1U)tCll1'11, 111,11n~1111 r.1,.11.l.1s (lc1 tr•petr d\)
1
m11111111 f1 me11 r( "'' fu11lrilut<1 S11lx) ~ 111111wirn tle a.os: do; Jngu
1,,\ 1r•lc·ru1r1•., !\l' 111c1Jl'l11111 l>t.'1111~ uxill41t·~ Vl'f111t•ll1t> t:°'(.:arJaL<! <lc arara
c.11,g.1 l L(ib11r1cl1; !lll.t 11,t,rM.'<~111' (l•111 1 l-.,1v ..1 1x•lt tloNI azuJ.
~l·nc:i.11111 tlt• .w11 (C .. ~1111t'r /'''$ '111Jr1·t1~ , 1 ,,, •• .,) (l 11111,,,.. 'i(.""guind~.
n1.11\ d1.1n1:a. ~ <11 11l11r11 '''trhhlt'() l>at'1iJ C'Dl'I''''' (laon.] Jc
t ulurnlo Yl U 1I'"'-'
l,1tc.•r;d11u;1ltl·, 1·111

(.~oçto

l'l1r<y lllh<110

Muicu do l•>dtt• - "I• 2657/2658

(,vxf,r

l'

\.

1nht-u de

C-x<tk Duma.

r

· ··'\li'-.

V

Lithiodina B
1loOe«I de 0oo • CarbonolO
de la.o •
81 1

V""""'°

•

Lithiodina Salicilada
f loc/eto de li110 Sol1c1lolo
de lir10 Co1b<>noto de 111101

Algios agudos ou crõn1cos
Nevrolgios • Neuritos • Mrolgtos
Reumo11smo • Goto
Atteriosclerose
UIH 00:NA B,
Caoro CDOJmdo 4 ooopolo1 de .S cm3
de ulfl>od no e 4 ompolos de 1 cm3 de
V1tamU10 Bt 110 "'9 I
ln1eçõo intro,.,uscufor ou •rtdov•no10
de uma ampola de llt~•()Jlno • uma

ompolo de vltomlno 81. ml11uroda1
mesmo

seringo.

no

mom1nto

"º

de

usar. Nos casos graves. rtpetlr ot6
3 vezes ao dia.

LllHIOl>.NA S... llCILAD ... 1
Couros coa 6 e SO omPObs do .S c,.3
ln eç&J lnt'°mosc:ulor OU endo•eflOIO
dr umo o duas Olllpolos, d órlome"i.
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~

tt:'t
'li

)\

(

..

•

~ l 'ranrha n.• X II

\•
r~ rv

- ,.."..,,. ' · Dt ...-,.

'
f'l l\'461- i>~ ~

•

-1 \PU-'RU\V l\I~Dl\V ·
Lr. ç.1dcJra ele •na cauclois de j pu.
mais implcs urn. rm. . nw du par amen t:..dia m, s LI 1i n e
nnsi te de unhl f1ci 1a <le pJ urnus \ miei ho-c ""arloll
tfo p •irn c.fa arara ca11 'ª
tr mncuo, Llnu.) (38 c111 • til! e tnp11.
llo tipo usado e mo I t1lscm1~ 'lu.11 se inlrrrnfa, de ~paç, a t.::ipaço.
1 e: nas t1mlais um relo-- tm.l dL: j pu (Ostinop clecu nanu I ~ilia •

a extrcmid lc elo ord 1 d

u

t

na ao d b

d im

Coi lacrima) uln·
d10 par. pi nd la
rtC·
l o 1rrad1 1H~.

enfhldas sem nte nc

brancas

m

1B1 PC R \ - Brm

O)

u aclos p >r h 1rnens e mulher

n id, (1 ~. .10 m1fo crOndLki c1n h:rnic:a de mi 1i o bi acial,
cornp.mm, p. 1n scn"m u ,)(lo~ d iàrunnenLe du 1ante muuos 111L' i.: •
m.1ior (~ cms. de e llllpr . de forma a1>roximscbmcn t re
L rngul~ r, arredondado m.>s nngu1os ~uperion.~~, C1i i.:ompo o
hre
d ias pcnas~b.Jse, cohcl. urna n ou1m com leite de m ar"ndul
~Iinmsops tX elsa c1uc.:
"'eu
canhões ão doh <ido pa formar um alça c1u'" rc l · o cordd de
. u tent ç; o n ser int du1.Jdo no 011 tCio ela ordh. 8 tn base e
1ccanmda ro plumas 1 rido mauzad ~ do pcscOÇ•' da pcunb tr ·ai
atumbtJ $pe io~ ( .n1clin 1onnando um ret.nn lo em ldu • do
pc11 rlumns azul corndrn d an.imb ro. o (Cotingn CDHriga (Linn
que , t>ni1on t1~ lor 1 de (.'( ntôrn1) nos ân· ul{l!1
'Ll(IJ • o • 1 ice
tln br1m.:o \~-s~ .J por~f111 pu1p11ri11a ela~ 1 lm1Ms Ja purm.•1r.1 1~11-

mr

mada
O menor
r~i:

de e mpr. , de forma

rodo

\ lad,l, e int

pluminh s .1zul dc-bremcn cl .. n, mb 1zul
Cotmga cayana 1 mn. CJU o t:Ont< rnam, p ndo em d<: raqu
plum. s cotm a purpuc ..1 do pipo dês e pas aro <Jlle

por um

JU 11 to

:lo

l)

mo d

p1cc
nrcy Rlhc1r11

tu ·u tio Jndi(i -

•0 510-2028/l >27

Guaclte

í

Vinl1e1 l de

Gc01

t-1:ttc

1 um 1s

1. 1eueh n

Digiso
f Solução

mr~es1mol r:Je cl1g'1oxmo puro J

•
Insuficiência cord foca
Fibrilação auricular
Taquicardia porox'stíca

•
Vidro com

'º

crn3 de soruçõo
h1droalcoórrca
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imagem visual que nos ocorre mais espontâneamente quando pensamos em índios é a de figuras nuas empenachadas. Ao lado
dos arcos e flechas, esta nudez emplumada os tem caracterizado
sempre como o atributo mais peculiar .
Tõda a copiosa documentação iconográfica que se vem acumulando desde o século da descoberta, os representa assim, invariàvelmente envoltos em mantos de plumas ou profusamente adornados
com enfeites de penas .
E' provável que esta imagem esteja muito próxima da que
fazem de si mesmos. Ao menos os que são objeto dêste estudo.
têm de si próprios como idealização mais alta, a de figuras engalanadas com uma paramentária de penas multicores .
Desde os primeiros encontros entre índios e europeus. os adõr..
nos plumários suscitaram o interêsse e a admiração dos observadores
mais sensíveis. como a arte indígena mais aprimorada. Pode-se
mesmo datar o início dêste interêsse, já que o primeiro objeto
recebido pelo descobridor foi aquêle "sombreiro de pennas d'aues"
que um marujo de Cabral trocou por carapuças, segundo o testemunho de Pero Vaz de Caminha. Mais tarde, tantas destas peças
foram levadas à Europa que a quase totalidade de artefatos indígenas quinhentistas existentes em museus. é constituída por coifas
e mantos de penas dos Tupinambá.

E' na plumária que encontramos a atividade

mais

eminentemente art.í stica dos nossos 'í ndios, aquela em
que revelam os mais elaborados impulsos estéticos e

mais vigorosas características de cri ação própria e
singular. E é natural que assim seja, porque a p]u ..
magem dos pássaros com sua v1a riedade de formas
e riqueza de colorido, constitui o material mais precioso e mais acabado, por assim dizer, que a natureza
oferece aos índios para exprimirem-se artisticamente.
O seu maior interêsse e tético. por outro la do. estava
voltado para o embelezamento do próprio corpo. Da
combinação daqueles recursos e destas tendências.
resultaria a elabora ão de u1na técnica requintada
que, associando penas e plumas a diversos outros
materiais, permitiria criar obr as de arte cap azes de
com,p etir em beleza com os mesmos pássaros.
Algumas tribos só se utilizam da plt1magem na
forma e ,a cabamento com que s e ,a presenta na natt1r1e za. Tomam chumaços de plumas e penas selecionadas pela forma e Colorido atraentes para colar ao
corpo, introduzir no furo das orelhas. nariz ou lábios"
ou, ainda, para dispor sôbr e a cabe1eira. 0b tendo efei'to de meros enfeites aos quaís não é dada elabora ão
técnica que permita tratá-los como criaç ões artísticas.
Entre esta utiliza ão simpl esmente apropriativa
de elementos que "em esta do natural já se recomendam. como adõrnos e o desenvolvi·m ento de um1a \'er-dadeira arte, se impõe a elaboração de uma tecnologia adequada aos materiais pJumários. de todo um
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

saber complexo, quase uma· ciênci,a, s·ô bre a fauna
ornitológica e, S obretud10, um apuramento de sen . ibilidade para as combinações de cores e os arranjo
de formas que só se alcança atra és do esfôr1ç o conti11uado de gera ções.
Assjm, só é legítimo fa]ar de arte plumária~
quan do o valor e tétiieo id as penas é superado por
um esfôrço de imaginação, s ensibi1idade e virttao i mo
que permite construir com elas obra qu e via]ham por
si própr.i as, como criações singulares e capazes de
suscitar emoções estéticas, pe]a harmonia da forma
pela felicidade da combinação cromática e. ainda. por
uma consistência tactil sua,re 1e trati a.
Diversas tribos br sileíra alcançaram tão alto
aprimoramento nêste campo que. com referência a
seus ,a dôrn,o s p]umários, se pode falar de uma verdadeira arte. Suas cria ões atisfazem às mesmas
exigências de desenv0Jvlm ento técnico e imr1ulso e 1

1

Ftgs. l e 2

1

lndlos Tupinambá quinhentistas,

de acôrdo com a tcono rafia ela
época.
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tético original bem sucedido que, aplicados a outros
materiais. deram lugar a tôda as artes.
Exploraram com maestria a exuberância da fau na ornitológica das regiões em que viviam, tirando
partido de sua riqueza de formato e colorido. Em
suas obras se encontram exemplos magníficos da utilização da imponência das penas longas da ema e
do jaburu. das côres vivas das araras, da alvura das
garças. do matizado da plumagem dos gaviões e mutuns. da delicadeza de formato e colorido dos papos
de tucano e dos galos da serra. dos efeitos iridescentes das plumas de saís, catingas e pipras. Algumas
tribos levaram adiante êste requinte, provocando a
mudança do colorido das penas de certas aves para
obter matizes mais claros e brilhantes .
A fragilidade do material plumário foi um desafio vencido galhardamente por prodígios de destreza no manuseio das penas, aliado ao completo
domínio dos procedimentos técnicos mais meticulosos,
cujas exigências começam na coleta das penas e st>
acentuam em cada etapa até a conclusão da obra.
A arte plumâria dos índios do Brasil apresenta
certas uniformidades essenciais derivadas do uso dos
mesmos materiais. de certas identidades tecnológicas
e do caráter formalista que, em conjunto, a distinguem de outras. como a plumária predominantemente
figurativa e altamente desenvolvida dos povos andinos e mexicanos. Sobrelevam . porém. a estas uniformidades. tão evidentes discrepâncias que não podemos falar legitimamente de um estilo plumârio único
dos indios brasileiros. O que se impõe à observação
é. ao contrário. a presença de estilos diversos cada
um dos quais caracterizado por atributos tão peculiares
que permitem identificar com bastante precisão a origem de uma peça qualquer .
~stes padrões estilísticos em alguns casos correspondem a uma única tribo, detentora de um estilo
próprio dentro do qual conforma tôdas as suas criações. Outras vezes se difundem por áreas etnográficas
inteiras. tornando-se comuns a tribos diferentes não
só lingüisticamente . mas por outros característicos.
O que particulariza estes estilos são certas qual1dades diacríticas, como modalidades de procedimento
técnico. o uso de certas associações constantes de
materiais, determinadas variantes de combinação cromática ou modos próprios de obter efeitos formais.
Mas êstes atributos. por si sómente, não definem os

9
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ao corpo, pelos requintes de acabamento e pela procura de efeitos cromáticos sutis em peças de dimensões diminutas. Enquanto os estilos anteriormente
referidos parecem voltados para a suntuos1dade e o
esplendor, êstes sugerem a delicadeza das filigranas
e a sensibilidade e virtuosismo das iluminuras .
A arte plumária apresenta tanto qualidades das
chamadas artes menores. como o caráter ornamental
e reiterativo. quanto atributos geralmente conferidos
às belas artes, como sua natureza predominantemente
suntuária .
E' essencialmente um esfõrço para emprestar
beleza e majestade ao corpo humano. Ao contrário
de uma escultura . por exemplo. uma peça de plumária só alcança plena expressividade quando aplicada
ao corpo. como um diadema aberto sôbre a fronte
ou um manto caído sôbre o dorso As técnicas em
que se baseia foram desenvolvidas e '!ncontram realização como fins em si mesmos. Só pretendem criar
obras perfeitas e belas numa atitude de pura fruição
estética. Não são disciplinadas pelo respeito a uma
utilidade prática imediata. como ocorre com a maioria
das atividades artisticas tribais. O oleiro que modela
um vaso esforçando-se para exprimir com o barro
suas emoções estéticas. jamais pode esquecer que sua
obra deverá conter um líquido e. eventualmente, ir
ao fogo. O cesteiro que trança uma esteira e procura
emprestar-lhe maior beleza. não pode ignorar também sua finalidade de uso. O plumista deve ater-se

II

tão sómente às imposições do material, às exigência
da técnica e às características morfológicas da parte
do corpo humano a que irá aplicar-se. Em tudo o
mais é livre e só se espera que crie formas bela
dentro dos padrões do estilo tribal.
Enquanto naquelas atividades artísticas tribai
a procura de beleza é o acessório, o dispensá el, em
face da finalidade utilitária da obra, na arte plumária
ela é o fundamental, o elemento imperativo. E seu
caminho para alcançá--la é, na maioria dos casos, o
dos arranjos puramente formais, despidos de qualquer
inten ão simbólica ou figura ti a.
Nesta linguagem muda de conteúdos manifestos, mas tão altamente e pressiva de valore·s estéticos e culturais. é que os ín dios do Bra5il exprimiram
mais vigorosamente sua alegria de viver, a grandiosidade de seus cerimoniais e, sobretudo, a oportunidade de realização estética de que gozaram enquanto
puderam manter sua autonomia cultural .
1

•

12

•
i'oto 3
Cerimonial de nominação, no momento em que colocam o dladema
de japu na cabeça da crtança.
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s índios Urubus ou Kaapor como se denominam, vivem na or]a mais oriental da floresta amazonica, à margem dos igarapés que desembocam no
rios Gurupi -Turias ·u e Pindaré. no Estado do Maranhão.
Chamados ao nosso con í io há apenas vinte
e oito anos, falam até hoje e clusiva ente a sua
língua ,..... um dia1eto tupi -- e, conservam os principais traços da cultura original. São. provàvelmente,
os índios contemporâneos que mais se aproximam
dos modos de vida dos Tupinambá quinhentitas.
O presente trabalho se baseia em observações
-diretas efetuadas nas aldeias Kaapor ( 1 ) s,ô bre o
Pap,el e a função da arte plumária a co figuraçã 0
da cultura ,e num estudo de dois conjuntos de adôrnos
de penas . ana]izados em su.a feição artística, tecnológica e ergológica ( 2 ) : a Coleção Raimundo Lopes,
do MUSEU ACIO AL, que consta de 200 especimes,
obtidos em 1930, dos índ.ios que afluiram à ilha de
Canindéassu. no r·o Gurupi, onde se dera a pacificação dois anos antes; e a Coleção Darcy Ribeiro,
do MUSEU DO í 010, co1h1da nas próprias aldeias1
.
que e pouco mais numerosa.
O, território tribal dos Kaapor ê coberto pela
vegetação típica da Hiléia cuja a 1ifauna é considerada das mais prodigiosas e variada.s do mundo.
Dessa ariedade de espéc·es, êles selecionaram para
0
seus adôrnos, as de colorido mais brilhante, cio mpreendendo cerca de setenta matizes de mais de trê
dezenas de aves.
A caça aos pássaros para obtenção das penas
com que fabricam seus adõrnos, constitui atividade
constante e das mais e austi a . Com êste objetivo
estão sempre vigilantes para as árvores de cujas
f]ores ou frutos as espécies mais reputada.s se a]imentam. A importância dos adôrnio s plumários em
certos cerimoniais e o prestigio de que desfrutam
aquêles que possuem adereços mai elaborados. são
os motores dessa at·vidade passarinheira que consome longos dias de trabalho de todos os homen e
n a qua] os meninos se exercitam de de a infância~
1

1

1

1(1)

Darcy R he ro es êve entre
os índios Urubus de dezembro
de 1949 a mar·ç o de 1950 e de'
agõsto a nov,e mbro de 1951 (
no curso de um programa
de pesquisas etnoló icas do
MUSEU DO INDIO - Secção
de Estudos do C3erviço de

Proteção aos tnd os.
(2) Esta análise foi realizada por

Berta G. Ribeiro, sob os auspicios do MOSEU NA CIONAL
1

como parte d e um e tudo
mais amplo sôbre a arte
1

plumárla dos índios do Brasll
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Dtadema de penas O mesmo
ad6mo montado s6bre uma
cor6a de tatu trançadas em
comblnaçlo e<.m penas caudais
de arara.

sõbre o colo pintado de urucu; as braçadeiras. pulseiras, tornozeleiras e um adôrno de flores de plumas
e contas encimando a saia. Para visualizar a imagem
da mãe Kaapor. temos de figurá-la também com a
tipoia ornada de penas em que carrega o filho mais
novo. êste igualmente paramentado com miniaturas
dêstes mesmos adereços. à exceção dos pentes e
diademas.
O diadema ( Akangatar) (Pranchas 1 e X) é
a obra prima da pJumária Kaapor. tanto pelo virtuosismo técnico exigido na sua confecção e pela maleabilidade. como pela importância mítico-religiosa que
lhe atribuem. Flexionado transversalmente. abre-se
ou fecha como a asa de um pássaro; longitudinalmente pode-se folhear as diversas fieiras, como páginas
de um livro. Compõe-se de três elementos distintos:
a) uma faixa tecida de algodão, que recebe na parte
central. b) fieiras de penas e, lateralmente. e) pingentes. Quando em uso êle se abre sôbre a testa como
um pára-sol. deixando cair os pingentes sõbre as têmporas. Para êste fim é montado sôbre uma corôa de
talas trançadas que se assenta na cabeça pouco acima
das orelhas. Nesta base são inseridas penas caudais
de arara vermelha que. partindo da nuca se alçam
em sentido vertical. emprestando imponência ao diadema.
As carreiras centrais. montadas perpendicularmente à faixa são as que mais se destacam e caracterizam o tipo de diadema. podendo ser de japu ( Prancha I) quando forem constituídas das. penas caudais
amarelo-ouro daquêle pássaro; de papagaio (Prancha
X) quando dominam suas penas retrizes verde-floresta e verde-maçã e de arara quando integrado pelas
penas da cobertura das asas das duas espécies de
araras vermelhas. que apresentam todos os matizes
do espectro .
Outra peça belíssima da paramentãlia Kaapor.
esta de uso exclusivamente feminino. é o colar
( Tulcaniwar) (Pranchas II. VIII e XIII) . Seus principais elementos são um cordel grosso de carauá, muito bem torcido que sustenta, lateralmente, duas fieiras
de plumas, geralmente alaranjadas do papo de tucano. ao centro. um medalhão e na extremidade que
penderá sôbre o dorso, uma placa ou pingente. Tanto
o medalhão como o pingente dorsal são ornitomorfos.
Miniaturas dêsses colares são confeccionados para
as meninas Kaapor .

•
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1
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Usados sómente por homens adultos, os colaresapito ( Awa-Tukaniwar) (Pranchas III e IX) têm
grande importância nas cerimônias de nominação e
são das peças em que se investe maior variedade
de penas. Do mesmo modo que nos colares femininos1
estão nêles associadas as três técnicas fundamentais
da· plumária Kaapor; o mosaico. fieiras de penas e
a técnica de placa. Distinguem-se quatro elementos
nos colares-apito: as fieiras laterais ou fitas emplumadas. o pingente dorsal, o ornato dianteiro constituído de um apito de cúbito de gavião real e feixes
de penas longas. Simplificados e bem menores são
os colares dos meninos. O apito é substituído pelos
dentes de maracajá. faltando também os feixes de
penas longas.
Ornato indispensável à paramentaua masculina
nos grandes cerimoniais, é o labrete (Rembé-pipô)
(Pranchas V e IX) . Consta de uma ou mais penasbase. uma das quais é afilada para introduzir no
orifício abaixo do lábio inferior, onde é sustentado

Foto 8
Mulher Kaapor em dia de festa,
usando brincos, testeira, pente
e cotar.
Fig. 14

Colar de plumas de uso fem1nino.
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Ftg. 15

Colar-apito, de uso masculino ~
que representa papel de destaque
no certmonlJll de nominação
Foto li
lndto K aopor· com a paramen tália
de penas dos dias festivos. Observe-se o dladema, combinado com
pt!'n&I caudaJs de arara, o labrete,
brinco, colar-apito e braçadeiras.

quando em uso. Freqüentemente adaptam para êste
fim, um estilete de madeira. Apresenta grande variedade de formato e dimensões. Nos dias comt1ns
os i11dios Kaapor trazem no orifício labial uma simples pena solitária.
As testeiras ( Akangputir) (Prancha VII~ são
recamados de peles - geralmente da cabeça de um
cerebídeo- coladas sôbre tiras de pano ou liber
que usam presas à testa, abaixo da franja.
Ao pente (Kiwaw) (Prancha XIV) enfeitado
de flores de plumas dão os Kaapor função de adôrno.
Dos grandes enfeites. é o mais comumente usado por
homens e mulheres, seja na franja emoldurando o
rosto com os fios emplumados em roseta que caem
de suas extremidades. ou preso atrás à cabelejra,
caindo os fios de plumas sôbre os ombros. E' construido com um par de varetas plano-côncavas de madeira rija em que se inserem palitos num só lado
para pentear.
Flores de plumas comparecem também nas braçadeiras (lapu-r11ruay-di1vá) alternando com contas

formam desenhos geo i1étr·cos imples. Os canhões
das penas que constituem. a base são dobrados para
ser irem de ai a ao fio de carat1â com que os brincos
s - o presos às orelha .
Os into tecidos com i terc lamento de plumas
e as tipoias são e "ecutados de preferência por mulheres. Tal ez isto se de or er. nêste caso, mais
importante a habiJidade da ecel- que a do plumista.
O cinto comporta u1na faixa de algo,dão; tecida em.
tear. na qt1al são intercaladas de espaço a espaço,
1

ig. 7

Fleira de penas a ada ao 1on o
de um cordel utillzada na con
fecção dos d1at1emas.

re o fios da trama, tufo de pluma q e sobresaem ao tecido, nos lados . s-o usados sómente por
homens em ocasiões e peciais.
Nos d.ia festi os as mãe
aapor carregam o
filhos em tipoias e11feitada. de pe as. O tecido é
idêntico ao as redes de dormir dê e i1 dio , mas
confeccionado em forma de fai a inteiri a à qual
ão a adas penas de ores diferente , cada uma de
per si e t1ma orla de plt1111as na e ~tremidades.
1

1

A co11fecção dos adõrnos plumârios representa
uma das mais gratas ocupações para os índios
Kaapor. Homens e mulheres dedicam a ela as horas
de lazer que se seguem aos exaustivos esforços para
assegurar a provisão diãria de caça ou pesca e farinha. Na \•éspera das grandes festi\·idades é que
mais se empenham na fabricação dêstes adereços. O
seu uso obedece certas regulamentações que podem
ser acompanhadas através do ciclo de vida.
O lábio dos meninos é furado dias depois do
nascimento. quando cai o umbigo. Mais tarde se faz
o orifício das orelhas em crianças de ambos os sexos.
Desde então passam a usar miniaturas de brincos e
uma pen1nha por labrete que aumentam de tamanho
no correr dos anos.
Quando a criança começa a sentar. realiza-se
a festa de nominação. através da qual é apresentada
à tribo. E' a mais importante cerimõnia Kaapor e
enseja a fabricação de OO\'OS adôrnos com que todos
se paramentam nos grandes dias. Nessa ocasião os
pais confeccionam obrigatóriamente seus diademas e

•
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variantes de brincos de plumas
confeccion&dos em técnica de

mosaico.
Foto

tt

menino Kar1pt>f' usando brincos e uma !tmples pena no lábio,
ornamentos dos dias comuns
\1ari,

A arte plumária é para a maioria dos nossos
indígenas uma atividade masculina. Algumas peças
são feitas por mulheres. de ordinário aquelas de
seu uso exclusivo. Esta divisão de trabalho se
explica, provàvelmente. por estar a plumária diretamente ligada à caça para o provimento de penas.
que é tarefa exclusivamente masculina. Por outro
lado. o fato de terem obrigações mais intermitentes
embora mais exaustivas dá aos homens a vantagem
de mais horas de Jazer. Isto é ainda mais verdadeiro
para caciques e tuxáuas que. podendo escapar às
tarefas de subsistência, têm oportunidade de dedicarem-se mais assiduamente ao exercício desta arte.
Nem por isto são êles os melhores plumistas. Certas
circunstâncias como a invalidez provocada por acidentes. quando aliada a uma excepcional habilidade
para a confecção dos adôrnos plumários, ensejam a
formação de artifices que se espeaalizam e às vêzes
passam a manter-se unicamente desta atividade .

Fotos 13 e 14
Embora a arte plumérta seJa
atnbulçllo
masculina, algl.lns

adõmos são con fecclonados por
mulheres
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O 1nais eloqüe11te documento do orgulho Kaapor
por seus adõrnos plumários encontra-se. porém, numa
redefinição de sua gênese que foram compelidos a
fa:er depois do contato com a ci\•ilização. Nêste
mito a plumâria aparece como o mais comO\.'ente
esfôrço dêsses ind1os para reabilitar o seu herói e
ressalvar o próprio orgulho tribal. depois de consta-

tarem que os brancos foram melhor aquinhoados pelo
criador que êlcs próprios:
•

·· ... f\1aira não quis ensinar aos Kaapor
como se faz terçados. facas. machados; disse
que os K arai u1a (brancos) de\.· iam f a.:er isso
e lhes dar.
" ... Maira não ensinou aos Kaapor como
fazer panos finos. disse que deviam andar
como êle. nus. sempre com o arranjo de decõro e o corpo pintado de preto e ,·ermelho.

Foto 17
Momento do cerimonial de nomlnaçlio em que o tio-materno
da cr:lnnça que serã batizada, é
ritualmente pintado pela màe.
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Foto 18

Jovem mulher Kaapur usando
sõbre a saia um adorno de sementes Intercaladas com flores
de plumas.

Foto 19

Ma ira ensinou os K aapor como fazer
os diademas de penas amarelas.

-

H

Detalhe do adõmo de saia, confeccionadas com sementes e plumas

,.

,.

•

A qui. como sempr e, o herói, a quase divindade,
e umla idealização de si próprios. Pintam ...n 1
0 com suas
tintas e paramen'tam cio m seus adôrnos plumários
porque êstes representam seu padrão ideal de beleza.
Além da imagem idealizada de si próprios, a
,p lumária chega a ser em certas lendas o atributo
humano e sencia]. O mito ''Avô da Antas" ( Tapiil"amúi) corita Como uma anta travestida em gente
atr.ai duas moças à sua mor1a da para torn.á-las suas
espôsas. Para rea]çar a natureza humana do animal,
o r etratam ornado de penas:
1

1

1

1

·· .... Era um homem mesmo, bem enfeitado.
tinha labrete de penas de arara com cla beça

-

de say--timã--pirang (saí) na ponta, brin cos
de owí-mêen ( anambé azul) e colar de osso
de uirá-/1u (gavião real .
1

1

Fig. 2l

Pulseira de

plumas usada por

homens e mulheres

Nas lendas sôbre animais, os pássaros são descritos quase sempre como personagens simpáticos
que salvam mulheres e crianças de bichos bravos e
outros perigos.

Foto 20
Mie Kaapor, em d1a de festa,

can·egando o filho nurna lipoia
ornada de penas

A reminiscência de uma antiga pajelança, apenas
conservada pela tradição oral, assumiu cunho legendário. Através de uma dessas narrativas ficamos sabendo que os antigos pajés também usavam ornamentos plumários e facilitavam a coleta de penas
com seus poderes sobrenaturais .
.. . . . Antigamente a gente tinha muitos adômos
de penas. eram grandes e grossos. muito mais
bonitos que os de agora. Mas naquêle tempo
não precisava de tanto trabalho para conseguir
as penas. Os pajés cantavam e elas vinham voando, vinham penas de tucano, de mutum, de
araras, de japu para fazer colares das mulheres
e aquêles diademas grossos."
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POLICROMIAS

Prancha 1

AKANGATAR - Díadema de pen.u amarelas, caudais, de
japu. e usado exclusivamente pelos homens, aberto sõbre a
fronte como um pãra-sol.

Prancha 11

TUKANIWAR - Colar feminino em que predominam plumas
alaranjadas de papo de tucano, dotado de dois pingentes ornitomorfos.

Prancha III

A W A-TUKANIW AR - Colar-apito de uso masculino, cerimonial. Compreende o apito de osso, c.ombinado com fieiras de
plumas azuis de anambé, feixes de penas caudais de arara e
um pingente ornitomorfo.

Prancha IV

ARARA - Fieiras de plumas usadas como pulseiras ou nos
tornozelos por homens, mulheres e crianças. A mais longa é
usada como adõmo das tipoiss ou das saias femininas.

Prancha V

REMBe-PIPó - Labrete de estilização çrnitomorfa. envergado pelos homens nos grandes cerimoniais .

..,
Prancha W.

IAPU-RUWAl-DIWA - Braçadeira de penas amarelas de
)apu e vermelhas de arara, usada por homens e mulheres na
altura do biceps. NAMBI-PORÃ - Brincos em mosaico btfac1al de uso diário de ambos os sexos.

Prancha Vil

AKANG-PUTIR - Ornatos plumãrios usados principalmente
pelas mulheres colados à testa, abaixo da franja.

Prancha VIII

TUKANIWAR - Colar feminino de tipo mais raro, comprt-ttndendo, principalmente, plumas azuis e vináceas de anambé.

Prancha IX

AW A -TUKANI~' AR - Colar-apito de tipo mais simples. integrado por penas alaranjadas de papo de tucano e vermelhas.
caudais, de arara.
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Prancha X

AKANGATAR

Prancha XI

REMBS-PIPO -- Adõrno.s labiais simple.. de uso comum, apre•
sentando uma forma triangular. ornitomorfa.

Prancha XII

DIWA-KUAWHAR - Braçadeiras compostas de .. flores" de
plumas intercaladas numa fieira de plumas vermelhas de arara
ou de sementes brancas e negras ..

Prancha XIII

TUKANIWAR -- Colar feminino que difere do padrão usual.
pela substituição da fieira de plumas por contas feitas de ossos
de pãssaros.

Prancha XIV

KIWAW-PUTIR - Pente de madeira com guirlandas e flore
de plumas. ~ usado principalmente pelas mulheres como o mais
faustoso doa adereços femininos.

Diadema con1preendendo pricipalmente
penas verdes caudais. de papagaio. visto nas faces anterior e
posterior.
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