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TICUNA

1. Histórico

O grupo ~tnico Ticuna habita, no Brasil, a regiio do Alto Solimões, no Estado do Amazonas, e é composto por uma população superiora a
18 mil membros.
Os Ticuna sempre viveram na região do Alto Solimões, inicial-

mente na beira dos igarapés afluentes da margem esquerda do Rio Solimões,
e a partir da segunda metade do século XVII, época da chegada dos coloniza~res,

nas margens do próprio Solimões.

A penetração de brancos no território Ticuna se deu nas Últimas décadas do século passado, na época da alta cotação da borracha no mer
c~do Internacional, e do surto extrativista que foi responsável pela ocupação sucessiva de diversas

áreas do Vale do Amazonas. Comerciantes e ex

tratores se estabeleceram nas terras Ticuna, abrindo grandes seringais

mobilizando

e

a mão de obra indígena. Os patrões, donos dos barracões loca

lizados na boca dos igarapés, como por exemplo em Belem, São Jorge e Vendaval, mantinham o monopólio absoluto do comércio

com os Índios, manten-

do-os sempre dependentes através do endividamento.
Essa situação de exploração começou a modificar-se a partir de
1942, quando o SPI ( Serviço de Proteção ao Índio) iniciou a sua atuação
na região. Em 1946, foi adquirida

pelo SPI

II

a fazenda Umariuaçu

111

para

a qual convergiram dezenas de famllias Ticuna, e reconhecido como sendo
rca indlgena

á-

o território de Lauro Sodré.

A atuaçio das Miss~cs, Católica e Ilatista, teve na década de
1960, uma função muito significativa, no que diz respeito ao inicio da q~!

brado sistema de exploração instalado há décadas pelos patrões.
rossi~ilitaram de fato a penetração de outros comerciantes nas
a~deias, proporcionando assim

alternativas de com~rcio.

..•

•
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2. Situaçio

atual

Atualmente
das ao longo do ílio
de Tabatinga,

os Ticuna vivem em mais de 65 comunidades
Solimões e localizadas

principalmente

Benjamim Constant, Sio I~ulo de Olivença,

distribui-

nos Municlpios
Amaturi e

Santo

Antonio do Iça.

A realidade Ticuna começou a se modificar mais rapidamente,
to pelos maiores

contatos que este povo tem com a sociedade

mo pela presença

de várias agências

( Fundação

Funai

papel importante

regional, co-

em seu meio, sendo que a atuação da
,
Nacional do Indio ) na area, a partir de 1975, teve um
neste processo de mudança.

O próprio desenvolvimento
do Alto Solimões

tan

socio-econÓmico

do contexto regional

imprimiu no povo Ticuna mudanças significativas

quais tiveram que aprender a conviver. Mas esse desenvolvimento

com as

económico

mais diretamente em ameaças sobre o seu território, que se

traduziu-se

tornou sempre mais objeto de cobiça por·diversas frentes de penetração
como :

- madeireiros e seringueiros à procura da matéria prima nas

.

,

a-

~

reas 1nd1genas.
- abertura e ampliação de grandes campos agropecuarios

atingindo

roças e áreas de subsistência dos 1ndios.

- invasão das áreas de pesca Ticuna, para ·a comercialização

do

produto transport~do e conservado em frigorltico, tanto para o consumo re

gional ou Estadual, como para a exportação do peixe seco rumo à Colombia
e o Peru, paises vizinhos desta fronteira do Amazonas.
Numa escala menor, os pescadores associados à Sudepe ( Superinte?
dência do Desenvolvimento
malhadeiras,

da Pesca)

pescam também em lagos Ticuna, usando

tarrafas e as vezes outros métodos proibidos,

bastecer os mercados das cidades circonvizinhas.

com o fi~ de a-
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Essas constnntcs invas;es tem prejudicado muita~ vezes, nio s~
a sobrevivência dos Ticuna como também da população ribeirinha, cuja vida

é de igual modo estreitamente relacionada com o meio ambiente.
A atuação dos próprios Órgãos federais tem dificultado ainda ma
is a relação entre Ticuna e náo-lndios, visando cada qual interesses mera
mente administrativos e burocr~ticos. Assim, a Funai elaborou num primeiro momento, propostas de terra que não correspondiam a realidade local, '
nem as próprias reivindicações dos Índios. O Incra, por outro lado, refor
çou os conflitos existentes liberando

em 1983 licenças de ocupação em lo

tcs localizados em área consideradas ind1genas.

A própria Sudepe,durante a sua atuação na região, assumiu atitu
des

incoerentes sem um prévio conhecimento da realidade, reforçando inclu

sive os conflitos entre associados e Ticuna.

Perante essa situação, os Ticuna começaram a se organizar, recu
sando de permanecer submetidos a um sistem~ de exploração que os esmaga

1

há tempo. Este processo de organização culminou em 1980, com a primeira as
sembléia de lideranças Ticuna. Desde então, eles vêm se reunindo, em dive~
sos pontos do seu território, com a finalidade de solucionar o problema'
que mais os atinge; a demarcação de suas terras.
Foi justamente nestes Últimos anos que iniciaram os conflitos '
entre Ticuna e não-1ndios, quando os Ticuna procuraram fazer respeitar os
seus mais legítimos direitos a sua terra.

O posicionamento dos Ticuna

contra a e%ploraçao de suas terras e a 1nv~sao e pesca predaizria de seus
#'ri

•

-

"·

lagos, provocou descontentamentos entre os patrões e proprietários que de
t

•

,

tudo tcnt~ram f azcr para manter o dom1n10 na area.
Vale ainda ressaltar que a maioria desses antigos patrões e donos de seringais já não produzem mais nada há muitos anos e que os seringais se encontram desativados praticamente desde a época em que foram obri
gados a abandonar o domlnio absoluto do comércio e da produção

"
nas areas
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Ticuna.
3. Situação

da terra
A organização

respeitar

dos Ticuna

o seu território,

tcs na perspectiva

como pelo Ministério

promessas

do Interior

constantes

interdição
placas,

Ticuna

da~.terras.

regional

Baseado

contar

( GT Ticuna

e acirrou

sem possuir

Em 1983, com o surgimento

der decisório
fundiário

o processo

Em setembro
( GE Ticuna)

composto

como pesquisadores
limões. Neste

tampouco

GE Ticuna

'

completo
placas de

Ticuna. A coloc,ção

dessas

o descontentamento

qualquer

pela Funai portarias
valor legal, pois sem

por conhecedores

88118, que modificou

de demarcação,

passando

foi realizado

.

-

então o po
'

estabeleci-

a Funai o Incra e o Iteram, tcntan
de regionais.

o primeiro

Grupo de Estudo Ticuna,

da área, tanto funcionários

da Pastoral

co~

o levantamento

as novas exigências

a interesses

foi realizado

foram colocadas

do decreto-lei

de 1984, aconteceu

e membros

do primeiro

neéessária.

para satisfazer

relativas

•

todo este proce~

o levantamento

foram baixadas

GT Ticuna, participaram

questões

pelos Ticuna,

existentes.

para o Grupão Interministerial,

das. Neste segundo

todo o pro-

das terras.

al~um, provocou

administrativo

das áreas Ticuna,

do conciliar

indlgenas

os conflitos

neste levantamento,

contudo,

de perto

)que realizou

jurldico

com a assinatura e omologação

sisténcialmente

compete~

tanto pela Funai

em 1982, a composição

possibilitaram

valor

cobradas

~om a demarcação

pontos das áreas

que não possuíam

de delimitação,

para acompanhar

Nesta mesma oportunidade,

em diversos

da população

e acelerado

realizadas

foram assiduamente

à Ilrasilia,

Essas atitudes

da situação

de fazerem

as autoridades

encaminhado

de demarcação

que deve culminar

Grupo de Trabalho

de pressionar

no sentido

de suas terras.

As constantes

so administrativa

mas também

de que seja iniciado,

cesso de demarcação

em viagens

não se deu somente

lndigenista

da Prelazia

da Funai,

do Alto So-

uma análise acurada de toda a situação
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baseada tanto nas informações atualizadas dos participantes, como pelas
propostas dos dois grupos de trabalho anteriores. Foram então encaminhadas propostas concretas de terra, condizentes com a realidade regional e
o direito histórico dos Ticuna a sua

terra.
,

Com a finalidade de dirimir dúvidas a respeito de algumas

a

reas de litígios, foi nova~cntc realizado, após o término do GE Ticuna,
uma complementação de levantamento, considerando então as reivindicações
de ambas as partes. Mais uma vez, em setembro de 1985, um funcionirio do
11irad ( Minist~rio de Descnvol, ·menta e Reforma Agriria)
rea Ticuna a fim de confirmar

percorreu a

,

a

mais algumas informações.

Finalmente, estabelecendo critérios prioritários para a pollt!
ca de demarcação, viu~se a necessidade de ,considerar o significado de ca
da área em termos de sobrevivência étnica do povo Ticuna. Baseados nesses
crlterios, as áreas consideradas de importância fundamental e cuja

demar

cação não. acarret&ri&.maiores problemas,' foram apre~entadas e aprovadas
pelo Grupão.
Para outras áreas, como por exemplo Umariuaçu, foi sugerido um
mais amplo estudo a fim de evitar que uma demarcação precipitada acarretasse graves problemas sociais.
4. Análise da situação

•

Observando a situação cadn vez mais conflituante entre Ticuna e
n

população regional, analisando ainda todo o processo histórico das rela

çoes entre ambos, gostaríamos evidenciar alguns aspectos fundamentais p~
ra a compreensão da importância da demarcação do território indígena

Ti

e una
- o povo Ticuna vive imemorialmente no seu território tradicional

reconhecido até hoje como sendo lugar de origem

de todos os Ticuna, lu-

gar denominado por eles de" Evare "• A esta área estão relacionadas

as

pag.

histórias

até

dos antigos e fundamentada a sua cultura milenar·

hoje, apesar mesmo das transformações

cicdade

G

que perpetuam

trazidas no contato com aso-

nacional.
o povo Ticuna procura, através de sua organização, conseguir

quilo que

a

lhe é dndo como direito pela Constituição Federal e pelo Estat~

to do Índio, ou seja

a garantia a posse permanente e o usofruto de suas

terras.
- os Ticuna sãoconscientes e reconhecem as necessidades da popul~
ção ribeirinha,

pobre

e

marginalizada até mais do que eles em certas situa

çÕes, poÍs menos organizada.

Não pretendem

trazer-lhes prejuízos

e

nun

ca impedirdJ1lque pescam em lagos localizados nas áreas indlgenas para suprir
as suas necessidades de subsistência. Não podem aceitar a falta de respe!
to

pelos patrões e invasores com intensões meramente

isto transparecer claramente em
cionar da melhor

suas

econômica. Deixam'

reuniões. Desejam realmente se rela-

forma possível com os

II

zado no abastecimento regular que efetuam

civilizados"•

Isto é caracteri-

em alimentos básicos como pei-

xes, frutas, verduras e farinha,. nas cidades do AI to Solimões.
- o povo Ticuna é a maior população indfgena do pais, e as suas'
necessidades territÓriais são baseadas na sua forma de ocupar o seu terri
tório, suprindo a sua subsistência através da agricultura e da pesca •

•
5. Propostas
Esses cinco Últimos anos nos demostram qu~e

pode repitir

os mesmos erros. Promessas constantes foram feitas e nunca cumpridas, ingerências de agências das mais diversificadas confundiram tanto a população ribeirinhct como os Ticuna, encaminhamentos errôneos foram dados

no

processo de demarcação.

Tudo isto ~avoreceu sem dúvida alguma o clima de tensão, au
mcntou os conflitos, e sobretudo, jogou os pobres e necessitados UZls contra

os outros. Nossa prcocupnção

se faz ainda

que

para o futuro não são nada animadoras. A re~lidade está

perspectivas

sente para nos certificar

que as tensões

se tornarem mais violentos

conflitos

maior quando pcrceb~mos

somente poderão

caso

aumentar

as

pre

e os

crucial de terra

esse problema

não venha a ser definido.
Para
processo

de DEMARCAÇÃO

das áreas Ticuna.

gios, cada qual sabendo

a diffcil

situação

Sugerimos
gião do Alto Solimões,
ministerial,

sejam

definitiva
social

o

um fim aos lit{ -

os seus direitos.

das áreas Ticuna

é

o Único meio p~

do Alto Solimões.

então, a partir

da nossa longa ~xperiência

que as áreas Ticuna

imediatamente

que seja apressado

Isto colocará

enfim até aonde se estende

A demarcação
ra solucionar

é imprescindível

tal definição,

demarcadas

já

aprovadas

na re

pelo Grupão Inter

e omologadas

pela Presidência

da República.
Por outro lado, achamos
áreas mais problemáticas
chegar a uma solução

necessário

e cuja proposta

satisfatória

o estudo aprofundado

~inda não foi elaborada,

das

a fim de

para os interessados.

II ÃREA DO VALE DO JAVARI
1. Histórico
As informações
Javari demostram
bitantes

que durante muito tempo

desta região,

rico utilizado

possessões

existentes

para os Índios considerados"

por diversas

do Portugal

penetrações

comissões

sobre a área d~ Vale do

os diversos

eram todos identificados

As primeiras
tir de 17801

históricas

grupos ind!genas

como Mayoruna,

arredios

termo geni

e brabos"•

no Vale do Javari

delimitadoras

ha-

se deram a par-

da fronteira

entre

as

e da Espanha.

Mas foi a partir de 1870 que essa região foi mais cobiçada
e explorada

com a valorização

do latex. Seringueiros

e caucheiros

penetravam
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em tcrrit~rio

indlgcnn

provocando

s~rios

Esse pcrlodo de maior movincntaçÜo
1911 e sua decadência

conflitos

com os grupos

isolados.

no Javari durou aproximadamente

se deu pela falência

das empresas

até

scringalistas

que

ali atuavam.
Sononte
sucitar

a partir de 1945, que

dos brupos

de grupos de madeireiros

indígenas,

fuga de muitos

que principalmente

madeireiros

provocou

II

para

de a extração
A própria

limpar

das madeiras

população

que amansaram

de incentivos

região.

da comercialização

em pleno território

da madeira

pelas agências

bancárias

dos conflitos

até hoje provocando

do

indlgcna.

e a Petrobrás
repressiva.

favoreceu

a libe-

localizadas

na década de 1980 um aumento das invasões

lndÍgeins e consequentemente

tural

o auxilio

com tranquilida

relata que foram o exército

financeiros

Isto provocou

continuam

a fim de poder prosseguir

Índios através de uma ação altamente

muitos

a

de trabalho.

de lei localizadas

regional

A expansão
ração

11

a área

por parte

provocaram

na década de 19501

de suas colocações

a

Essa nova

reações

Foi neste per1odo que os patrões solicitaram
exército

começa

com a boa cotação do preço da madeira.

novo interesse

e intensa penetração

a área do Javari

na

nas áreas

com os indioa. Essas invasões

sérias ameaças a sobrevivência

ffsica e cul

dos {ndios do vaie d~ Javari.

2. Situaçâ~ atual
Na área do Vale do Javari vivem diversos
localizados

nas terras

lici~ador

da fronteira

ça,

Itaquaí

=~ui,

banhadas

ba e ~uta1, ambos afluentes
As etnias

- Mnrubo,
- Canamari

pelas aguas do Rio Javari/

entra o Peru e o Brasil)

e Quixito

grupos

indfgenas

Jaquirana

( de

e de seus afluentes

Curu

assim como nas cabeiceiras

dos Rios Jandiatu-

da margem direita do Rio Solimões.
que habitam essa regiio sio as seguintes

nayoruna,

Ma.tis, da famllia lingufstica

e Tshuhum -Djapa da familia lingu!stica

Pano.
Katukina.
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,

- grupos

apelidados

11

Korubo

II

e"l·lnya"

assim

como diversos

outros grupos indígenas totalmente desconhecidos e isolados.
Os grupos indígenas
pulação superiora a três mil
apresenta

do Vale do Javari atingem uma p~

fnuios. Esta área, pela pccularicdade que

está sendo considerada como área indigena do Vale do Javari e

a problemática de terra está sendo estudada conjuntamente. Isto principalmente pelo fato de ser caracterizada pela grande diversidade e riquf
za cultural dos grupos que a ocupam, na sua maioria num estágio de pouco
ou nenhum contato com a sociedade nacional.
Por outro lado, esses grupos se encontram numa mesma

1

situação de abandono por parte do Orgão Tutor, deixados a mercê das inva
sões, tanto pelas frentes extrativistas como pela atuação da Petrobrás
em áreas de grupos totalmente isolados, nos Rios ltaqual e Jandiatuba.
Basta observar a realidade para compreender o quanto a penetração indi~

.

cr-La

Inada de " civilizados " tem prejudicado os {ndios, principalmente

no tocante a saúde.

A tuberculose, gripe, leishmaniose, doenças vené

rcas, verminose, malaria, etc ••• , são doenças que os atingem violente men~e devido
cxe2plo disto

a pouca rmistência que possuem às doenças dos brancos. Um
basta para sentir a situação, no caso dos Índios itat!s

con~atados há sete anos que
ain~a

dos Canamari que

já

já

1

perderam um terço de sua população, ou'

foram tão assolados por tuberculose e doenças

vcn~reas que muitos se encontram

em lamentável estado de saúde.

Outras vezes, ous lndios do Javari são utilizados

co

mo~-~º de obra barata pelos patrões, e enganados nas relações comerciais

que ~stabclcccm com estes ou coe rogat~es para suprir as suas necessida
dcs ~ásicas. Isto principalmente no caso dos Indios que já possuem
ta tependência

cer

de alguns artigos como sal, cartuchos, sabão, etc •••
As penetrações numerosas e sempre mais adentro em

rité:io indlgena por madeireiros obstinados e dispostos a tudo para

ter
ex
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trair as madciraL

de lei, prOVOCOU

dios foram baleados

o caçados

Essas
Uchoa, afluentes

cm que muitas

estão acontecendo

e esquerda

Pardo, afluente

esquerda

da margem

Recentemente

de uma turma de setenta

novamente

confli-

no Rio Branco e no Igarapé São Jose, º!!

madeireiros

trabalham

desde junho 851

sendo que

entre lndios e equipes

brás em março de 1984, e entre indios e madeireiros
Em duas oportunidades

no

da Petro

em 1983.

este ano, foi encontrado

o cadáver

na beira do Rio Itaquai.
A própria

atuação da Petrobrás,

nos Rios Itaqual e Jandiatuba

retalhando

milhares

.

;

nao raro, dos propr1os

~

A

nefasta

abrindo

de bombas, provocando

aos grupos

inurner~veis

a fuga da ca~a,

e

.

1nd1os amedrontados.

Essas violências
que vêem na presença

quando da realização'

tem sida

as suas terras com picadas,

explodindo

de qualquer

só reforçam a resist;ncia
civilizado,

qualificado

numa situação

1ndios

muito pré-

nas frentes de trabalho,

seus meios de transporte

e comunicação

sim as rnlnimas condições

de atender as exigências

de saúde e demarcação

desses

um inimigo mortal.

Funai na área sem encontra

cária, sem ter um pessoal

te nos setores

no Rio

do Rio Curuça.

mesmo local em que ocorreram incidentes

...

afluen

obrigada a abandonar a área, isto exatamente

urna das turmas viu-se

clareiras,

e

no Rio

o igarapé Esquerdo;

tais invasões provocaram

tos entre fndios e madeireiros,

arredios,

Jose

no Igarapé

do Rio Itu!, respectiv_amente;

da margem direita,

de pesquisas

são

{n-

do Rio Itaqual; nos igarapés Coari e Tigre, aflu-

Quixito e no seu afluente

Korubo

OS

direita do Rio Itaqual; no Rio Branco,

da margem

entes da margem direita

de Índio

V0ZCS

como animais.

invasões

te da margem esquerda

conflitos

totalmente

de terra.

falidos,

tendo os

não tendo as

da área, principalmc~
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3. Situação da terra

O Vale do Javari

já foi

motivo do várias propostas de ter

ra, sendo que pcln primeira vez, cm 19721 se pensou na possibilidade'
de um parque indlgena

que pudesse abran~cr o território de todos

os

grupos da região. Mas foi somente em 1980 que se deu prosseguimento
esta

a

proposta, e a Funai enviou neste sentido três equipe na área com

a finalidade de estudar a situação das terras. Deste levantamento

sur

giu uma proposta de delimitação de área.
Uma outra proposta

foi elaborada pela

lll

Delegacia Regio-

nal da Funai, baseada em dados do sertanista Sebastião Amancio da Costa, conhecedor da realidade local e atu~l Delegado da 10 DR.
Essas duas propostas ficaram paralizadas na Funai até 1984,
época em que foi constituído o Grupo de Estudo Javari ( GE Javari ), '
composto por conhecedores da área, tanto funcionários da Funai, como'
pesquisadores e membros das Prelazias de Tefe e Alto Solimões. Foi rea
lizado durante este GE, uma análise aprofundada das propostas existentes
e uma atualização do quadro ~}ral de toda a situação atual, onde ficou
evidenciado uma defasagem

entre o momento da elaboração das propostas

e a realidade atual. O GE sugeriu então as seguintes medidas condizen-

tes com a realidade local e a necessidade de encaminhamento

da.situa

c;ão da terra:

- a interdição da área do Vale do Javari1 como medida
preventiva até que seja definida uma proposta adequada de demarcação.
- o levantamento

completo de toda a situação dos grupos

indlgenas do Vale do Javari, com a finalidade de elaborar uma propos -

tn

de delimitação das terras do Javari, a~sim como de propor recomen-

dações para o desenvolvimento
naquela região.

da atuação indigenista e antropológica
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A interdição da área do Vale do Javari

foi concretizada

NQ 1819/E de 08 de nbril de 1985, mas contudo sem
ficaçÕes

no quadro geral

pela portaria

trazer qualquer mod!

da realidade local, devido a omissão e falta

de interesses por parte do Orgão Tutor. Assim a Interdição não passou'
até o momento de uma medida meramente burocrática, que não saiu do pnpel.
O levantamento
vari foi realizado entre os m

5CS

completo de toda a área do Vale do Ja
de maio a agosto de 1985, por uma

e-

quipe composta por funcionários da Funai, do Incra e Iteram assim como
por membros das Prclazias de Tefe e Alto Solimões. No momento

está sen

do preparado o relatório deste trabalho, a fi~ de poder levar adiante'
o processo administrativo de demarcação.
4. Análise da situação

Podemos observar que o Vale do Javari é tradicional mente o território

de diversas etnias cuja cultura, costumes e valores

desconhecemos quase

que por completo.

1

Esses grupos, devido ao pouco

conhecimento que possuem do nosso mundo, não se encontram em condições
de defender, por si mesmo, os seus mais legltimos direitos, ou de elamar pela

suas necessidades básicas, a não ser pelos meios tradicionais

de resistência e luta, como vêm fazendo até hoje.

Por outro lado, a população regional que se encontra
•

na área do Vale do Javari, é basicamente composta por madeireiros e

se

ringueiros, isto é por uma população não permanente, estabelecendo-se'
na região em épocas determinadas pela

própria extração da materia prima.

Estes homens se embrenham nas selvas meses a fio, numa atividade dura e
perigosa, a serviço dos patrões que os exploram sem pena e de quem ficam
cada ano mais

dependentes, nno conseguindo nunca saldar as suas dlvidas.
Esses patrões jogam

ind!gena, sem qualquer escrúpulo

os

madeireiros em plena área'

e sem se importar com os conflitos que

pag. 13

•..

-

podcrao

que

.

surgir

com

.

(

1nd1os, estando

OR

somente

preocupados

com o lucro

a madeira poderá lhes proporcionnr.
Tanto os grupos indlgenas

sofrem diretamente
toridades

do sistema da exploração

e das injustiças

constantes

do valer a justiça e os direitos
como a qualquer

vigente,

regional

do descaso das au

a que são submetidos.

Esta na hora de modificar

indlgenas

como essa populaçio

esta triste situação,

autorgados

fazen-

por lei tanto aos grupos'

cidadão brasileiro.

5. gropostas
Vemos como Única alternativa
diflcil

situação

Vale do Javari

apresentada,

da área do'

e a posteriora

demarcação

ra que a interdição

,·,m

·cursõ. Essa inter

para poder preve-nir novas invasões, novos con-

cujas consequências

ções de controlar

posslvel,

a

da interdição

o processo administrativo

· dição tem que acontecer
flitos

o cumprime~to

o mais brevemente

da área, acelerando

viável para solucionar

dificilmente

seja eficiente,

podemos

medir. Além disto, pa-

é preciso que a Funai tenha condi-

a área, atráves de postos

de vigilância

localizados'

em pontos estratégicos.
Mas a interdição
das a serem tomadas

e a demarcação

para garantir

não são as Únicas medi
dos grupos in41genas

a sobrevivência

do Javari.

t

preciso

que possa proporcionar

que seja montada

uma nssistência

funcional

vacinação

de todos os !ndios, coisa nunca

formulação

das casas dos !ndios, passando

transporte

necessário

fim, se faz necessário
desvinculando

inclusive

para responder

adequada

aos lndios, desde

realizada

a

até hoje, até are

pelo atendimento

as necessidades

uma reestruturação
o atendimento

um~ infraestrutura

da Ajudincia

de saúde

das aldeias.

e
En-

do Alto Solimões,

ao grupo indígena Ticuna,

para

_L_
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que estes possam ser atendidos por
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outra base, sub-Ajudância

ou

qualquer infraestrutura montada com essa finalidade. lato principn!
mente por se tratar de uma ,rea muito grande onde a realidade

dos

Índios do Javari e dos Ticuna é muito diferente, tendo cada qual
necessidades de uma assitência cspec!fica.
A sobrevivência dos !ndios do Vale do Javari est~
de certa forma

1

ligada a articulações, interesses e poder de deci -

sões que fogem de seu alcançe. Será que vão permanecer esquecidos os
Índios do Javari?

III CONCLUS~ES
Vale ainda registrar que os Ticuna

já

esgotaram

to

dos os meios legais para conseguirem a demarcação de suas terras, e
que os 1ndios do Javari certamente continuarão defendendo o seu te~
'

ritÓrio como vêm fazendo até hoje, com bordunas e flexas.

-

-

,
Caso a demarcaçao dessas areas
nao acontecer, e, cer
to que os conflitos aumentarão na região do Alto Solimões, e os

or

gâos competentes deverão ser responsabilizados por não terem apre sentados soluções concretas para estas questões.

Acreditamos na sensibilidade

dos membros dessa co
•

missão para encaminhar o assunto de forma adequada, e tentar
cionar o mais brevemente
6nica

solu-

~ 1 a d emarcaçao
- das terras 1nd1genas,
·
~
poss1ve

soluçio para estabelecer a paz na região do Alto Solimões.

Denjamim Constant: 06 / 01 / 86
(1
/,

Prelado da Prelazia

Silvio Cavuscens
Coordenação da Pastoral Indigenist
Prelazia do Alto_âolimÕes

