
1997
Terra Indígena do lago Marahã é demarcada

1994
Início do intercâmbio entre os Paumari de Lábrea e de Tapauá

1995
Criação da Opimp- Organização dos Povos Indígenas do Médio Purus

1993
Demarcação da TI Tenharim do Marmelo através da luta das 
lideranças tradicionais com o governo de Itamar Franco, 
com apoio de Raoni, depois de reunir todos os documentos 
necessários

2000/2015 
Politicas públicas direcionadas as povos indígenas como, 
PDPI- Projeto Demonstrativo dos Povos Indígenas, carteira 
indígena e Pngati- Política Nacional de Gestão Territorial e 
Ambiental de Terras Indígenas

1981
• Instalação da Funai no município de Lábrea
• Criação de associações indígenas

1976
Criação de associações indígenas

1972/1973 
Primeira reunião na colocação Santa Rosa sobre 
direitos Apurinã, Paumari, Jarawara e Jamamadi

1992
OPAN- Operação Amazônia Nativa inicia 
a formação de professores e agentes de 
saúde em Humaitá e Manicoré

2013
• Ação em conjunto do Ibama- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis e Funai para proteção das terras
• 1ª reunião do comitê regional CRMP

2012
• Criação da Pngati
• Retorno do povo Juma para a TI Juma em Canutama

Anos 80 
Expansão do Brasil e conflitos dos povos indígenas

1989
• Fortalecimento dos Movimentos Indígenas - Pós-Promulgação da 
Constituição de 1988
• Criação da Copiam - Conselho dos professores indígenas da 
Amazônia e acesso a conhecimento sobre direitos com apoio do CIMI 
- Conselho Indigenista Missionário e criação da Coiab - Coordenação 
das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira

1999
• Criação de convênios entre organizações indígenas com Funasa 
- Fundação Nacional de Saúde: controle social indígena
• Professores de Lábrea começam a se organizar com apoio do 
CIMI, dos Parintintim, dos Tenharim e da OPAN
• Funai transfere povo Juma para a TI Uru Eu Wau Wau

2004
Brasil torna-se signatário da Convenção 169 da OIT- 
Organização Internacional do Trabalho

2006
Conferencia Nacional dos povos Indígenas

A partir de 2011
Luta contra a construção da Hidrelétrica Tabajara, 
ameaça a TI Tenharim Marmelos

2011
Eleição dos membros do Comitê Regional da CRMP, reconhecendo os 
coordenadores regionais da Focimp como membros do comitê

2003
Criação da Opiam-Organização dos 
Povos Indígenas do Alto Madeira

2010
• Criação da Sesai- Secretaria Especial de Saúde Indígena, após 
luta do movimento indígena
• Implementação das ações de reestruturação da Funai e criação 
dos comitês regionais, após luta do movimento indígena
• Conflito e fechamento da BR 230
• Inicio da estruturação da CR Médio Purus
• Criação da Focimp- Federação das Organizações e Comunidades 
Indígenas do Médio Purus

2009
• Criação de Territórios etnoeducacionais
• Reestruturação da Funai
• Início do projeto “Sou Bilíngue Intercultural” com duas 
salas de aula na Escola Francisca Gomes Mendes, em 
Lábrea, para trabalhar as línguas Paumari e Apurinã

2014
• Realização da primeira edição do Campeonato 
da Língua Paumari, na Aldeia São Clemente, TI 
Paumari do Lago Marahã
• 1ª Conferência Mundial dos Povos Indígenas
• 2ª reunião do Comitê Regional CRMP

2015
• Realização das etapas locais da 1ª CNPI: Lábrea Pauini, 
Transamazônica, Canutama-Tapauá e São José
• Realização da etapa regional da 1ª CNPI na Aldeia Novo 
Paraíso, TI Caititu, Lábrea, Amazonas
• 2ª edição do Campeonato da Língua Paumari
• Realização do Imamusinaha, festa tradicional do povo Deni
• Terras indígenas e lideranças ameaçadas e atacadas  
pelos ruralistas, fazendeiros do agronegócio. “Os índios  
veem a terra como uma mãe, o fazendeiro vê a derrubada 
como dinheiro”
• Luta contra a PEC 215

2007
• Fortalecimento da Amimp-Associação das Mulheres Indígenas 
do Médio Purus é uma conquista das mulheres indígenas. Começa 
a representar o movimento indígena do Médio Purus
• Início da Comissão de articulação do movimento indígena na 
região do Médio Purus

Século XV/XVI 
Existência de índios nativos em terra brasileira

Década de 70
• Abertura da BR- 230, a Rodovia Transamazônica, traz impactos 
destrutivos sobre a cultura e a reprodução física dos indígenas 
• Povos Jiahui e Tenharim não são consultados sobre o tema da BR
• Confrontos dos Juma com os brancos por causa da BR

1964 
• Ataque, massacre ao povo Juma
• Povo Paumari começa a ter apoio dos 
missionários americanos

1910 
• Criação da SPI- Serviço de Proteção ao Índio
• Época do SPI: muita dificuldade com a língua, seringueiros 
invadem terras para tirar copaíba, castanha, etc. A invasão dos 
brancos traz tosse brava 

1967
• Criação da Funai-Fundação Nacional do Índio
• A Funai é criada graças aos movimentos sociais
• “Quando a Funai começou tinha recurso”
• “Antes a Funai tratava o indígena como criança”
• Impacto dos extrativistas sobre os povos indígenas do Purus

1972
Primeira reunião dos Paumari com o parente Luis de Tapauá

1988
• Constituição Federal reconhece e garante o direito 
dos povos indígenas: demarcação de Terras Indígenas, 
direito à saúde e educação 

1879/1912 
Contato com seringueiros - Profissionais que 
trabalham na extração do Latex, líquido grosso 
da árvore chamada Seringueira, matéria-prima 
da borracha natural

1534 
Colonização Portuguesa no Brasi

1500
• Invasão dos Brancos europeus ao Brasil
• Extermínio de milhões de indígenas

1978
• Primeira visita da Funai na TI Paumari do Lago Marahã
• Os parentes Apurinã chegam na TI Paumari do Lago Marahã

1985
Massacre dos Apurinãs Japim, ocasiona a morte da irmã Cleusa

1973
Criação do Estatuto do Índio - lei 6001, que garante 
os direitos indígenas pela via da tutela

1990
• A Funai que também era responsável pela 
educação e saúde, passa a ser responsável 
apenas pela demarcação de terra. A partir 
dos anos 90 o governo vai tirando o poder 
da Funai
• Funai começa a se aproximar do povo 
Paumari

Anos 80 e 90 
Atuação dos órgãos indigenistas em todas as linhas de 
frente na luta pelo direito territorial, à saúde e educação 
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