
Demarcação 

A invasão da terra indígena por seringueiros, madeireiros, caçadores e pescadores profissionais, 
produziu intensos conflitos que geraram crimes até 

hoje acobertados pelas autoridades locais devido a 
pressões de políticos e empresários madeireiros. Isso 
fez com que essa terra até hoje continuasse sendo inva 
dida por não-índios e provocasse uma demora de quase 
trinta anos para que fosse finalmente demarcados. 
Após uma intensa luta dos índios denunciando seus 
direitos violados por governantes, empresários e políti 
cos locais, e com apoio da solidariedade de entidades 
nacionais e internacionais à causa indígena, finalmente 
cabe ao governo brasileiro através da cooperação inter 
nacional demarcar a Terra Indígena no Vale do Javari, e 
promover a sua proteção e fiscalização, assim como o 
desenvolvimento das comunidades indígenas. 

Como os índios participam do processo de demar 
cação: Os índios já estão participando da demarcação, 
através do acompanhamento de todas as fases do 
processo demarcatório. Para tanto são realizadas 
reuniões com a FUNAI e rep 
resentantes dos órgãos de 
cooperação internacional, 
visando a articulação em todo 
o processo. Além disso, cada 
passo da demarcação será 
efetivamente acompanhado 
pelos índios através de 
frentes de trabalho, com infra 
estrutura de casas, barcos e 
rede de comunicação mon 
tadas em cada frente de tra 
balho, tendo como coorde 
nação desse processo, o Conselho Indígena do Vale do 
Javari (CIVAJA). 
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O CIVAJA (Conselho 
Indígena do Vale do 
Javari) é urna organi 
zação sem fins lucra 
tivos, sem vínculo par 
tidário e religioso, cria 
do e pertencente 
exclusivamente aos 
povos indígenas do Javari. Fundado em novembro de 
1991, tem como objetivos lutar pela demarcação da 
Terra Indígena do Vale do Javari, pelo direito dos povos 
indígenas na defesa da diversidade étnica e cultural, 
saúde, educação e desenvolvimento sustentável. 

Histórico 

O CIVAJA surgiu por iniciativa de algumas lideranças 
Marubo que, ao sairem de suas aldeias para conhecer 
a sociedade envolvente, depararam-se com a discrimi 
nação sofrida pelo seu povo e decidiram lutar pela 
garantia de seus direitos previstos na Constituição 
Federal. 
Com sede situada na cidade de Atalaia do Norte - AM, 
o CIVAJA atualmente está trabalhando com três proje 
tos distintos: um pro 
jeto financiado pela 
Terre des Hommes; 
Projeto de acompan 
hamento da demar- 
cação FUNAI/PPTAL, 11111111~ 
e o Projeto do DSEI - 
Distrito Sanitário 
Especial Indígena, em. 
parceria com a 
FUNASA (Fundação 
Nacional do Índio). 

Terra Indígena Vale do Javari 

Localização: A Terra Indígena do Vale 
do Javari possui aproximadamente 8,5 
milhões de hectares e está situada no 
extremo oeste do estado do 
Amazonas, mais precisamente na 
calha direita do rio Javari, divisor dos 
limites entre Brasil e Peru. 

Populações: Este território deve proteger 5 etnias em 
franco contato com a comunidade nacional, que são: 
Marubo, Mayoruna, Matis, Kanamarí e Kulina; além de 
diversos grupos isolados, entre eles: Korubo, que tem 
vivido intensos conflitos pela proteção de sua área. 

Situação Sócio-Econômica: Estas comunidades têm 
sofrido grandes pressões pela exploração de recursos 
naturais existentes em seu território. Primeiro pelos 
seringueiros e depois pelos madeireiros, que geraram 
muitos conflitos resultando na morte de centenas de 
índios. Na atualidade, a terra indígena sofre constantes 
invasões praticadas pelos não-índios, que exploram a 
caça e a pesca comercial de forma predatória. Isso é 
prejudicial às etnias que habitam o Vale do Javari, uma 
vez que as mesmas sobrevivem basicamente da caça e 
pesca artesanal, além de 
praticarem a agricultura de 
subsistência do extrativismo 
de frutos silvestres. 
Na região a saúde ainda é 
precária e o acesso à edu 
cação é quase inexistente 
razão pela qual o CIVAJA 
vem atuando também nessas 
áres com apoio de entidade 
não-governamentais. 
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O Projeto Integrado de Proteção às 
Populações e Terras Indígenas da 

~- Amazônia Legal - PPTAL, é fruto da coop- 
le/. ' ,_ ~ eração entre o governo brasileiro, ª· comu 
tf - 1- .li nidade internacional, ONGs, e 
Organizações Indígenas, e tem como objetivos a mel 
horia da qualidade de vida das populações indígenas, 
assim como a promoção e a conservação dos seus 
recursos naturais por meio da demarcação das terras 
indígenas da Amazônia Legal e da aplicação e da apli 
cação de medidas de proteção a essas áreas. 
Considerando ser indispensável a participação indígena 
no projeto, o PPTAL desenvolve em parceria com o 
CIVAJA o Projeto de Acompanhamento da Demarcação 
que visa a capacitação 
da população indígena 
e o fortalecimento insti 
tucional, através de 
informação e capaci 
tação técnica para que 
as comunidades pos 
sam intervir intensa 
mente em todas etapas 
dos projetos financia 
dos pelo PPTAL 

Os direitos dos povos indígenas estão 
garantidos na Constituição Federal do Brasil. 

(Art. 231 e 232) 


