
Relatório acerca da manifestação havida em 06.02.2.000 

   

Do: DPF. MAURO SPOSITO 

  

Ao: Superintendente Regional 

  

Assunto: Relatório (Apresenta) 

  

Senhor Superintendente  

  

  

Em 05 de fevereiro de 2000, na Cidade de Tabatinga/AM,  recebi informações de que um 

grupo de pessoas, formado por madeireiros e pescadores iriam, no dia 06.02.00, em Atalaia 

do Norte realizar uma manifestação para protestar contra o fechamento da Área Indígena 

do Vale do Javari. 

  

 Diante dessa situação, transmiti a informação ao Sertanista Sidney Possuelo, Chefe 

do Departamento de Índios Isolados da FUNAI, o qual havia chegado a esta Cidade no dia 

anterior, acompanhado de uma equipe de jornalistas, os quais iam documentar os trabalhos 

que são realizados naquela área. 

  

Após nossa conversa, ficou acertado que iríamos juntos até o Posto de Vigilância da FUNAI, 

na confluência dos rios Ituí e Itaquaí, verificar as novas instalações e aproveitaríamos para,  

ao cruzarmos por Atalaia do Norte, tomar ciência das reais reivindicações daquela 

manifestação. 

  

No dia 06, pela manhã, saímos de Tabatinga/AM, e seguimos para Benjamin Constant, onde 

apanhamos combustível para a viagem, e naquela cidade, através de um integrante da 

CIVAJA, soubemos que dois barcos haviam saído com destino a Atalaia do Norte, onde se 

juntariam a outras embarcações, para realizarem a manifestação no Posto de Vigilância da 

FUNAI, e não na sede daquele município. 

  

Com este dado, seguimos para o Posto de Vigilância, para verificar o que estava ocorrendo. 

No caminho paramos em Atalaia do Norte, onde o Administrador da FUNAI confirmou a 



saída de inúmeros barcos para a manifestação na confluência dos rios Ituí e Itaquai, e que as 

principais lideranças do movimento seriam JONAS GORSEL MEIRELES;  GALATE; SABÁ 

ROQUE; MARCOS MONTEIRO; o Presidente da Associação dos Pescadores de Benjamin 

Constant; e o Vereador JONAS. Seguimos viagem e no caminho cruzamos com três barcos 

regionais, denominados Comandante Caldas, Comandante Neto e Santo Antônio, e diversas 

canoas, apinhados de homens, mulheres e crianças, portando cartazes para a manifestação. 

  

Ao chegarmos no Posto de Vigilância da FUNAI, não havia naquele local nenhuma 

embarcação, e diante disto retornamos ao encontro dos manifestantes para dialogar com 

eles e saber suas pretensões, visando com isto evitar que cruzassem os limites da Área 

Indígena. 

  

Ao encontrarmos as embarcações, determinei que parassem para conversarmos, não sendo 

atendido, verificando que grande parte dos ocupantes estavam com garrafas de aguardente 

nas mãos. Em seguida abordei um dos barcos, e ao adentrar em seu interior verifiquei que 

além das garrafas de cachaça, existiam “coquetéis molotovs” preparados, e um dos 

manifestantes, em visível estado de embriaguez,  com um “molotov” em uma das mãos e 

uma caixa de fósforos em outra, gritava dizendo que não tinha o que conversar, e que a 

FUNAI tinha que sair da boca dos rios, sendo apoiado por todos. Tentei saber quem seria o 

organizador ou responsável pela manifestação, recebendo a resposta que não havia 

nenhuma liderança e que todos iriam retirar a FUNAI de onde estava.  

  

Face ao estado de embriaguez de grande parte dos manifestantes e da existência de 

mulheres e crianças nas embarcações, deixei aquele local, retornando ao Posto de Vigilância 

da FUNAI. 

  

No caminho de retorno, cruzou por nós o Helicóptero do DPF, que seguia para Tabatinga, 

visando participar da Operação XXI, tendo então, via rádio, acionado aquele equipamento, 

solicitando que sobrevoassem as embarcações, para dissuadir os manifestantes de 

prosseguirem em seu intento, no que fomos atendidos de imediato, porém tal 

demonstração não teve o condão de paralisar a vinda dos manifestantes. 

  

Por volta de 18.00 hs., chegaram ao Posto de Vigilância da FUNAI as embarcações 

conduzindo os manifestantes, estimados em cerca de 300 pessoas, sendo que não mais 

haviam mulheres e crianças naquelas embarcações.  

  

É válido ressaltar que uma equipe de jornalistas do jornal A Crítica estava acompanhando os 

manifestantes, razão pela qual acreditava que não iriam cometer nenhum desatino, pois 



queriam cobertura da imprensa, a qual também se fazia representar naquele local por uma 

equipe da Rede Globo, que acompanhava o Sertanista Sidney Possuelo. 

  

Ao se aproximarem foram alertados para não encostarem nas dependências da FUNAI e não 

cruzarem os limites da Área Indígena, porém tais ponderações não foram ouvidas e 

cruzaram os limites, indo estacionar as embarcações junto as instalações do gerador de 

energia do Posto de Vigilância, onde desembarcaram. 

  

Fui ao encontro dos manifestantes e determinei que saíssem daquele local e estacionassem 

as embarcações na outra margem do rio, constituíssem uma comissão e iríamos conversar, 

porém o estado de embriaguez dos integrantes daquele grupo não permitia qualquer 

diálogo, sendo então recolhido todos os funcionários da FUNAI e da imprensa para o 

interior do flutuante onde funciona o Posto de Vigilância, para evitar qualquer tipo de 

confronto.  

  

Aproveitando-se do tumulto, algumas pessoas passaram a recolher redes de pesca 

apreendidas pela FUNAI e as levaram para o interior das embarcações, assim como pegaram 

uma canoa com motor que fora apreendida anteriormente de um dos manifestantes e a 

atracaram em um dos barcos. 

  

Com esta situação não mais havia condição de dialogar com aquelas pessoas, porém um 

grupo de cinco pessoas, insistiu em conversar, sendo colocado que somente haveria diálogo 

se deixassem o local e fossem estacionar do outro lado do rio, fora da Área Indígena, tendo 

aqueles conseguido sensibilizar o grupo que saiu com as embarcações para fora da área. 

  

Liderados por JOÃO VIEIRA, Presidente da Colônia de Pescadores de Benjamin Constant, 

cinco pescadores vieram para colocar suas reivindicações, sendo que preliminarmente foi 

dito a eles as providências que estava adotando em razão do ocorrido, ou seja: a 

instauração do competente inquérito policial para apurar a invasão da Área Indígena e o 

roubo de bens que estavam sob custódia de Órgão Federal, além da desobediência, 

desacato e resistência, e que as primeiras medidas a serem adotadas seriam a apreensão 

das embarcações que transportaram os manifestantes, razão pela qual não se poderia 

negociar com quem infringe a lei.  

  

Pelos integrantes daquele grupo foi colocado que queriam apenas realizar uma 

manifestação pacífica e que tinham recolhido os “coquetéis molotovs” que alguns dos 

manifestantes haviam feito, e que desejavam somente autorização para pescar, caçar e 

extrair madeiras das terras indígenas pois não tinham outra opção para sobreviver. 



  

A eles foi mostrado que as pessoas que lá estavam não tinham poder de decisão sobre 

aquela matéria e que a forma como estavam agindo era errada. Eles concordaram e 

admitiram excessos praticados por alguns, que movidos pelo álcool, tinham perdido o 

controle, e que iriam pegar os bens que tinham sido retirados e devolvê-los.  

  

Diante do quadro existente, ou seja: na escuridão da noite, inúmeras pessoas embriagadas, 

armas de caça e terçados a bordo e o descontrole total do grupo,  optei por negociar da 

seguinte forma: 1. Os materiais retirados do Posto de Vigilância deveriam ser entregues em 

Tabatinga; 2. Dois ou três integrantes do grupo iriam coletar as reivindicações e trazê-las à 

Delegacia da Polícia Federal em Tabatinga, onde suas declarações seriam reduzidas a termo 

e posteriormente encaminhadas às Autoridades competentes. 

  

Desta forma encerraram-se as negociações, saindo todos os manifestantes com destino a 

suas residências. 

  

Esta situação trouxe a tona dois grandes problemas:  

  

A Área Indígena do Vale do Javari, que abriga diversas tribos, necessita ser demarcada o 

mais rápido possível. 

Com a  interdição da Área Indígena, inúmeras famílias de extrativistas que residem naquela 

área ficaram sem alternativas de sobrevivência, gerando antagonismos profundos, que não 

permitirão uma convivência pacífica na região, assim como provocara o esvaziamento 

demográfico da linha de fronteira com o Peru, onde estão sendo desenvolvidos processos 

de aviventação da fronteira com o Brasil. 

  

Desta forma está criado um impasse, agravado pelo período eleitoral que se avizinha, onde 

todas as forças políticas se alinharão contra a Área Indígena do Vale do Javari, e as 

atividades da FUNAI, IBAMA e Polícia Federal. 

  

Urge que seja encontrada uma solução para a situação, pois, apesar da forma incorreta 

demonstrada pelos manifestantes, não se pode negar a situação de penúria dos ribeirinhos 

e a falta de oportunidades de subsistência através de ocupações lícitas e produtivas. 

  

Em razão do exposto, e após contato mantido com o Representante do IBAMA no Estado do 

Amazonas, analisando o quadro do município de Atalaia do Norte/AM, visando encontrar  



uma saída para esta situação,  verifica-se que a fórmula, talvez a única, para superar o 

impasse, seria uma ação conjunta da FUNAI, IBAMA, Polícia Federal e INCRA, visando a 

implantação de um Projeto de Desenvolvimento Sustentável, objetivando gerar alternativas 

econômicas na região do Vale do Javari, promovendo ações sócio ambiental, através de 

serviço de proteção ao meio-ambiente e ações de reforma agrária. 

  

Para tanto é imperioso que se agende uma reunião entre autoridades daqueles Órgãos com 

poderes de encaminhar a questão de forma rápida e eficaz, ofertando sugestões passíveis 

de execução a curto prazo, motivo pelo qual solicito o encaminhamento deste ao Senhor 

Diretor – Geral, que poderá, caso julgue conveniente, realizar os contatos necessários.  

  

   Tabatinga – AM, 08 de fevereiro de 2000 

  

  

  

 


