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São Gabriel da Cachoeira, 14 de .março de 1990 

DECISÃO DA ASSEMBLtIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS POVOS INDÍGENAS 

DO ALTO RIO NEGRO 

À: PROCURADORIA GERAL DA REPdBLICA 

Nós lideres oficiais do Alto Rio Negro vinculados 

a FEDERAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES INDÍGENAS ~o RIO NEGRO-FOIRN junta 

mente com a Diretoria da COORDENAÇIO DAS ORGANIZAÇÕES IND1GENAS1 

DA AMAZÔNIA BRASILEIRA-COIAB (sediado em Manaus) reunidos em AS 

S.Elw3LÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA do dia 12 a 14 deste mês com a pr~ 

sença dos SUB-PROCURADORES GERAL DA REPÚBLICA Aurélio Rios e Sa.:!!, 
toro e outros convidados para a DECISÃO DO POVO IND1GENA quanto' 
a DEMARCAÇÃO DA TERRA e a problemática indigena de modo geral. 

Nós, os abaixo-assinados, vimos repudiar qualquer 

Decreto que venha criar a demarcação por COLÔNIAS INDÍGEliAS. De 

cidimos em conjunto nesta reunião, que o governo brasileiro DE - 

MARQUE nossas terras em ÁREAS CONTÍNUAS. Não aceitamos nos diV! 

dir como retalhos de fazenda, não aceitamos criações de flores - 
, 

tas nacionais dentro das nossas areas, queremos sim a terra por 

nós ocupadas durante milênios, onde se encontram não só as nos - 

sas histórias, mas, o espaçm suficiente para garantir a nossa so 

brevivência física e cultural. 

Exigimos em conjunto que o Órgão indigenista ofi- .. 
cial faça ou refaça levantamentos antropológicos nesta região d~ 

nominada "cabeça do cachorro11 para qu.e sejam comprovada a presea 

ça humana, o índio o verdadeiro dono desta terra desde a evolu - 

ção de nossa história. 

Exigimos de imediato a revogação dos decretos co- 

mo atos normativos incompativeis com a constituição, como os 

94.945 e 94.946 assinados pelo antão Presidente Sarney e aplic~ 



dos hoje pela Secretaria de Assessoramento da Defesa Nacional 

SAD.EN que visa evidentemente distingu.ir o índio não-aculturado 

do aculturado e o seu envolvimento com a sociedade envolvente, 

e diminuir as nossas terras tradicionalmente ocupadas e ficar' 

à mercê da exploração econômica como os já iniciados através 
do Decreto 88.985/83, simplesmente em benefício das empresas • 

de exploração econômica-totalmente inconstitucional. 

Declaramos contra qualquer criação de novos mu- 

nicÍpios dentro das nossas áreas, somos contra a criação do 

município de Iauareté e queremos ser solidários ainda com os 

nossos parentes Tikuna que estão ameaçados com a criação de mu 
, , - r , 

nicipio de Belem do Solimoes e Uati-Farana. 

Exigimos que o governo discuta conosco através• 
das organizações criadas por nós para nes representar como a 

COI.AB e FOIRN, para que sejam respeitada e que a integridade' 

física e cultural dessas nações indígenas sejam garantidas co- 
, 

mo certeza de um futuro melhor para nos do Alto Rio Negro e p~ 

ra todo o Brasil. 

- Farticiparam desta Assembléia as seguintes o~ 
ganizaçÕes: COORDENAÇÃO DAS ORGANIZAÇOES INDtGENAS DA .AllAZÔNIA 

BRASILEIRA-COIAB; FEDERAÇÃO DAS ORGANIZA',-ÕES INDiGENAS DO RIO 

NEGRO-FOIRN cujas filiadas são: UNl.IO DAS NAÇÕES INDÍGENAS DO 

DISTRITO DE IAUARETÉ-UNIDI, UNIÃO DAS COMUNIDADES INDI~ENAS DO 

~ISTRITO DE IAUARETt-UCIDI, ASSOCIAÇÃO DAS COMUNIDADES INDÍGE 

NAS DE TARACUÁ RIO UAUPtS E TIQUIÉ-ACITRUT, ASSOCIAÇÃO DAS CO 

MUNIDADES INDlGENAS DO RIO IÇANA-ACIRI, ASSOCIAÇÃO DAS COMUNI 

D.ADES INDtGENAS DO BAIXO RIO NEGRO-ACIBRN, ASSOCIAÇ10 DAS CO:Mg 

NIDADES IN.PiGENAS DO RIO XIt-ACIBX, .ASSOCIAÇÃO DAS ILHAS DAS' 

FLORES, ASSOCIAÇÃO DE CUÉ-CUÉ. 

- , - Naçoes Indigenas do Alto Rio Negro: T~RIANO, 

TUKANO, BARÉ, DESSANO, FIRATAPUIA, WANANO, KUBEO, BANIWA, MIRI 

TI-TAPUIA, WERIKENA, MAICIT, TUYUKA, KUfiliIPACO, ARAPAÇO, KAR.Al'A 
ÇO, KARAPANÃ, YANOMAMI e KAM.l. 



RELAÇÃO DOS LÍDERES ABAIXO-ASSINADO• 
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