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Além da questão ambiental, foi externada a preocupação com indígenas isolados

e de recente contato na região, cuja interação com a sociedade de grande formato pode ser

perniciosa à própria sobrevivência da comunidade e à imagem do Brasil no exterior, tendo

havido recente episódio do tipo1. A ameaça aos grupos indígenas foi corroborada por denúncia

da Associação do Povo Kanamary do Vale do Javari (AKAVAJA):

“No oeste do estado do Amazonas, uma aldeia do povo Kanamari

está  sendo ameaçada pela  atuação do  garimpo  ilegal.  A  aldeia

Jarinal está localizada no alto curso do rio Jutaí, na Terra Indígena

(TI) Vale do Javari. Além dos Kanamari,  vive na mesma aldeia o

povo de recente contato Tyohom-dyapa, que nas últimas décadas

sofreu um forte decrescimento populacional por um histórico de

doenças e conflitos. A região do alto Jutaí acima da aldeia Jarinal é

habitada exclusivamente por indígenas isolados.

A denúncia da ameaça do garimpo ilegal foi feita pela Associação

dos Kanamari do Vale do Javari  (AKAVAJA). Segundo a denúncia,

pelo menos 10 balsas estão instaladas no interior da Reserva de

Desenvolvimento  Sustentável  Cujubim,  próximo  à  aldeia  e  aos

limites  da  TI  Vale  do  Javari.  Os  Kanamari  relatam tentativas  de

aliciamento por parte dos garimpeiros, que estariam prometendo

melhorias na aldeia em troca da permissão para o garimpo ilegal

no interior da TI.

As denúncias foram feitas através de um documento encaminhado

para a Fundação Nacional do Índio (Funai). No documento, que nos

foi  entregue  pela  AKAVAJA,  a  associação  registra  a  invasão  na

aldeia por cerca de 30 homens ligados ao garimpo, alguns deles

embriagados, que teriam invadido casas e abusado sexualmente

das mulheres kanamari, tocando seus corpos sem consentimento”

(...)2.

1 https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/funai-e-mpf-confirmam-investigacao-que-apura-suposto-massacre-de-
indios-isolados-na-amazonia.ghtml
2 https://trabalhoindigenista.org.br/akavaja-denuncia-garimpo-ilegal-na-ti-vale-do-javari/
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CONSIDERANDO   que por conta do que reportado, foi aberta pelo MPF a Notícia de

Fato  nº  1.13.001.000070/2019-62,  para  promover  a  interlocução  entre  Exército  Brasileiro,

Polícia Federal, IBAMA e Funai visando-se à realização de operação na região.
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