
Década de 1970
• Os Matis são contatados pelos funcionários da Frente de Atração 
da Funai
• Exploração das mulheres indígenas por parte de funcionários da 
Funai
• Quando os grupos indígenas chegam ao Itaquaí, simultanea-
mente, os madeireiros e seringueiros também chegam e os índios 
começam a trabalhar com o branco na retirada de madeira
• Os madeireiros matam flecheiros no Igarapé São José, afluente 
do Rio Itaquaí
• Cerca de 52 pessoas se acabam com doenças. A Funai está  
destruindo os povos do Javari, muita gripe e febre
• Chegada da Opan – Operação Amazônia Nativa no Jutaí e Juruá
• Chegada dos missionários americanos
• Presença do exército em Curuçá e criação da primeira escola
• Explosões sísmicas na região Jaquirana e contatos com  
Mayoruna
• Contato da etnia Mayoruna com índios peruanos
• Contato Mayoruna do Jaquirana com a Funai
• Contato de Mayoruna com o branco e com missionários do Peru, 
mais ou menos de 1972 a 1975
• Invasões e mortes Kanamary em consequência da caça e  
retirada de madeira por brancos

1969
•  Divisão entre nação Mayoruna do Brasil e do Peru 
•  Chegada da Funai e do exército
•  Em território Matsés do lado do Peru, aconte-
cem várias explosões, adoecem. Depois chega uma  
mulher missionária, chamada de “Senhorita”, que 
distribui medicamentos 

Sec. XIX 
• Peruanos invadem e matam os Madiha 
• Primeiro patrão dos Kanamari é chamado Jarado

Antes de 67 
• Matis tem contato com brancos e ocorrem muitas matanças
• Na região não há município, apenas duas casas, o povo Kanamary reside no local 
que iria se tornar Atalaia do Norte, mas volta para suas terras e quando quer retornar  
encontra Pedro Ramos e João Bezerra residindo naquele local. Em seguida começam as 
invasões e os conflitos
• Deslocamento dos Indígenas Kanamary do rio Juruá para as cabeceiras do Rio Itaquaí

1985
• Primeiro posto indígena em Eirunepé
• CTL - Coordenação Técnica Local vende tracajá 
da terra indígena e planta melancia nas praias
• Mortes por hepatite em Lameirão

Década de 1990
• Demarcação da Terra Madiha e volta da Funai ao Juruá
• Início da demarcação de terras no Juruá
• Missão Novas Tribos no médio Juruá colabora cuidando 
da saúde e educação dos povos indígenas
• Início do movimento indígena com Clóvis e Darcy Marubo, 
logo depois ocorre a criação do Civaja – Conselho Indígena 
do Vale do Javari, atualmente Unijava – União dos Povos 
Indígenas do Vale do Javari (2007)
• Invasões de seringueiros, madeireiros e pescadores no 
vale do Javari
• Morte dos povos isolados do Javari

1991
• Reunião da pastoral sobre a criação da Civaja e realização 
da primeira assembleia dessa organização
• Atendimento dentro das aldeias Mayoruna pelo exército

1997
Início de articulação com a GIZ - Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
e KFW – Cooperação Financeira Alemã, para a 
demarcação da terra indígena Vale do Javari

2008
Criação da Aima - Associação Indígena Matis 

1999
• Presença do CIMI - Conselho Indigenista Missionário, Pastoral Indigenista, 
Diocese e Funai apoiando na criação do movimento indígena do Javari
• Criação do Dsei– Distrito Especial de Saúde Indígena - Javari
• Criação do subsistema da saúde indígena (Distritos). Civaja assume a saúde 
da região do Vale do Javari
• Presença da OPAN na região de Eirunepé
• UNI-Tefé – União das Nações Indígenas assume a saúde indígena da região
• Chegada do CTI- Centro de Trabalho Indigenista

2009 
• Criação do manejo do pirarucu nas terras da etnia Deni
• Criação da OGM (Organização Geral dos Mayoruna)

2007
• Criação da Akavaja – Associação dos Kanamary do Vale do Javari
• Indígenas começam a receber Bolsa Família
• Cadastramento e recebimento do Bolsa Família pelos Deni

1978 a 1981
• A presença da Petrobrás na área gera muitas mortes por 
sarampo e DST - doenças sexualmente transmissíveis
• Primeiro contato dos Mayoruna peruanos com uma  
missionária americana querendo trocar panela por caça. 
Os Mayoruna brasileiros aparecem e querem trocar carne 
de caça por panelas, facas, terçado, enxada
• No município chamado Angamos ocorre o primeiro  
contato entre brancos e Mayorunas e somente depois 
ocorre o contato com a Funai

1979
• Brigas com a Petrobrás (até 1982)
• Deslocamento de indígenas para a beira do rio
• Instalação do posto da Funai nos Matis

1984
• Contato dos Mayoruna com o povo Matis
• A Funai chega a Eirunepé

1992
• Início das discussões de demarcação de Terras do Vale do Javari, 
em Posto Velho, São Sebastião no Rio Curuça, entre o povo Mayoruna
• Acompanhamento da demarcação da Terra indígena Vale do Javari 

1995
• Questões de saúde indígena passam da Funai para 
a Funasa – Fundação Nacional de Saúde
• Funai fica responsável pela retirada de produtos 
da biodiversidade dos Mayoruna
• Atuação dos Médicos Sem Fronteiras (até 2000)
• Realização da primeira grande assembleia da  
Civaja, logo após a sua legalização, e expulsão da 
Missão Novas Tribos do Brasil
• Mobilização do movimento indígena no Vale do  
Javari com apoio de organizações internacionais

1998
Homologação TI Kulina médio Juruá

2003
• Demarcação da Terra Indígena Deni
• Volta da malária em grande escala

1993
Epidemia da malária no Javari

2006
• Criação da Sesai– Secretaria Especial de 
Saúde Indígena
• Criação da Associação do Povo Deni
• Criação da associação Aspodex -  
Associação do Povo Deni do Rio Xeruã 

2011
A Sesai fez melhorar o atendimento na região

2012
• Primeiro professor indígena Matis
• Invasão permanente de caçadores à Terra Indígena do 
povo Kanamary do Rio Juruá

2004
Vigilância e fiscalização da terra indígena Deni

2002
• Início da formação dos professores 
pelo Programa Pirayawara
• Aprovação da lei de atenção a saúde 
indígena diferenciada

2001
• Homologação da Terra Indígena do Vale do Javari
• Hepatite mata muita gente na região
• Autodemarcação da Terra Indígena Deni

2000
• Demarcação da TI Vale do Javari
• Remoção de pacientes Mayoruna pela Funasa
• Começa a haver intervenção dos governos  
municipal, Estadual e Federal
• Criado o movimento indígena em Eirunepé

Década de 1960 
• Equipe de trabalhadores do Peru expulsa os Mayorunas para 
o Brasil, logo em seguida o Exército Brasileiro encaminha de 
volta esses indígenas
• Antes da criação da Funai, os seringueiros entram em  
contato com os Matsés

1920
Antes da Chegada do SPI – Serviço de Proteção 
ao Índio, há retirada de breu para trocar com sal 

Início do Século XX
Caucheiros roubam mulheres, matam e  
escravizam os indígenas

1980
• Saída de indígenas de Cruzeiro do Sul para 
estudar e levar seus filhos para estudar
• Consulta sobre quem eram os outros povos 
para os Marubo
• Decadência da Funai

1982
Primeiro contato com os grupos do GT - 
Grupo de Trabalho para demarcação da TI

1981
Começa a preocupação de entrar no meio dos 
outros grupos para unir, demarcar terras, ter 
nova visão e novos desafios

1975
• Funai chega no rio Juruá
• Questões de Petróleo e exploração da terra
• Conflito entre os Matsés
• Morte dos flecheiros no Itaquaí por madeireiros

1972
• Posto Velho fundado por Sabá Manso no Rio Curuçá
• A Funai chega nos rios Curuçá e Itaquaí – aldeia Taracowa
• Chegada de Sabá Manso para trabalhar com os Kanamary

1973
• A Funai chega na cabeceira do Itaquaí. Há muito conflito e invasão. O 
povo Kanamary vende a produção de madeira para a Funai e troca por 
panela, espingarda. 
• Visita da Funai ao Juruá nas aldeias Madiha
• Os Deni trabalham para seringueiros em troca de alimentos
• Os missionários querem ensinar a fazer roça, mas os Mayoruna já 
sabem e matam bastante caça. A Funai traz muitos equipamentos
• Contato dos povos com a Petrobrás – Petróleo Brasileiro S. A. Fazem 
barulho com bomba e se aproximam com outros povos

1986
Frente de Proteção – Contato com os Korubo

1989
Madiha se organizam e se juntam

1996
• Contato com os Korubo e chegada da FPEVJ – Frente de Proteção 
Etnoambiental Vale do Javari
• Primeiro atendimento médico na região
• Decreto 1775 que regulamenta o procedimento de demarcação

1987
• Funai decide adotar uma política de não contato dos 
povos indígenas em isolamento voluntário
• Os velhos da Funai fazem uma reunião em Brasília. 
Dizem que não querem mais contatar os índios, pois  
estes estão morrendo com doenças dos brancos

1976
• Os próprios índios, com o apoio da Funai, 
começam a comercializar seus produtos, como 
pele de animais – Mayoruna
• Contatos dos Matis com madeireiros e  
seringueiros
• Depois do contato com Funai morrem muitos 
Matis. De 300 são reduzidos a 80 pessoas

1937
Conflito entre Kaxinawa e Kulina no Rio 
Gregório, afluente do rio Juruá

1950
• Exploração da Madeira
• Chegada dos missionários americanos na aldeia Mamori Juruaí
• Os invasores matam muita gente, nesta época surgem os primeiros 
confrontos violentos entre os povos indígenas e os brancos

Década de 40 
Contato dos Marubo com não indígenas em 
forma de conflito, na cabeceira do rio Curuçá. 
Chegada de outros missionários

1920/1930
Chegada de missionários na cabeceira dos rios da região. 
Nessa época os indígenas não moram na beira dos rios

1880 
Comércio com outros povos

1962
•  Chegada do SPI a Curuçá
•  Chegada da Missão Novas Tribos do Brasil 
na Aldeia Piau no Médio Rio Juruá

1928-1929 
O SPI chega na aldeia Estação no Rio Gregório, afluente 
do rio Juruá Junto vem a malária
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