
Senhor Presidente~da FUNAI JÚLIO GAIGER: 

(· 

As lideranças ind!genas e entidades de apoio 
relmidae na III Assembléia do CIV.AJA, no per!odo de 10 a 1'3/0'3/<Jl, 
na Aldeia são Sebastião, rio Ouruça convidaram o Sr.Sidnei Possue 
lo, coordenador da frente de contato dos !ndios isolados para pre~ 
tar esclarecilnentoa a respeito da contatação de um grupo "Xo~o" 
de 26 pessoas no mes de Outubro/96, do Vale do Java.ri. 

O mesmo repassou informações sobre• 
sua pol!tica de trabalho dentro de uma perspectiva etno-ambiental 
na operação de contato no Val.e do Java.ri. Disse que a mesma atus.1 
mente nãopretende atrair os "Koru.bo" para beira do rio., mas s:lm. , , .•. 
proteger sua area atraves de um esquema de vigilancia permanente• 
a partir da foz do rio Itui. Objetiva tambem fazê-los compreender 
os perigos da sociedade envolvente. 
A:. justificativa apresentada pelo Sidney para o contato dev~se ao , 
:tato de se tratar de um pequeno grupo vuJ.neravel que ultrapassa • 
os limites da área ind!gena do Vale do Javari.Dada a proximidade' 

, _L ~ do rio Quixito o grupo ja tem sofrido inumeras agressoes por par- 
te das frentes extra.ti vistas.• 

Diante do fato de que o contato j: ocorridos 
verifica-se a necessidade de garantir a sobrevivência desse grupo 

# - • ,. # &travas da manutençao do esquema de vigilanoia permanente da area 
e ~incipalmente da agilização do processo de demarcação da l.rea• 
Ind!gena do Vale do Javarit Contudo, o êxito desse trabalho de~.11 
der& tamblm da capacidade da Operação Java.ri de articular com ás 
organizações indígenas e entidades de apoio que atuam na região, 
o que não ocorreu desde o in!cio da operação. - , A nossa contrbtiçao podera se dar na medida 
em que a nossa participação seja garantida para à4-scutir e acom 
penbar a Operação J avari em •us diversos aspectos; tanto na que.1 
tão da metodo1ogia de trabalho quanto das outras questões opera 
ciore.ia. 
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Wo est~io atual dos trabalhos, a retirada' 
da ~ , operaçao representaria sem qualquer duvida a extinção desse• 
grupo Xorubo e a intensif'icação das inTaSÕes e conflitos com os 
outros povos indígenas da região, deTido a desmoral.ização do tr,1, 
balho dos orgãos federais da região. 

!az-se necess'2-1o a permanência do atual • 
coordenador Sr.Sidnei Possuelo na frente da operação dada a eu.a 
experiência no trato com grupos iso1ados;procurando aodif'icar as 
tlcnicas indigenistaa ultrapassadas da l'unai. Mas I também nece_gs 
•'-rio o envolvimento de profissionais comprometidos que garantam 
a continuidade doa trabalhos em quaisquer ciraunstânciaa, assim • 

- i • como a garantia de recursos para manter a 'Yigilanc a na area • 

-1- 



1 ! 
l ' ! ' 

f _r 

Aguardamos desde jé. uma reação desta instituição 
quanto a proposta aqui f'om:u1acta que surgiu a partir de um conta 
to inicial com Sr.Sidnei Poseuelo na ocasião na III Assembl:ia • 
Geral do Civaja. 

Resguardamo-nos o direito de oriciaJ.izar o nosso 
apoio e. partir de um entendimento mútuo com a limai, sendo ainda' 
necess&rio o repasse de todas informações e documentos necessári 
os à plena compreensão do referido programa desde o seu planeja 
mento inicial, assim como de todos os documentos relativos ao 
processo de demarcação da J..rea Indígena do Java.ri. 

A tencioaameJrte 
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Aldeia São Sebastião,14 de Março de 1997 
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