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FEDE.HAÇÃO DAS ORGANIZAÇOES nmtGENAS DO RIO NEGRO - l'OIRN 

São Gabriel da Cachoeira, 13 de junho de 1991. 

THIElffiY VERIIELST -,. 

BROED]-:RLIJK DELEN 
Koningsstraat 171 
1210 BRUSSEL 

fll llS l8ITJCiU -S 111111 lfm. FI 111 
Avenida Álvvo Ma.la m 7g 

8ÃO OABRIEiL OA CACHOEIRA - AM, 

Prezo.dos amigos: 

Esta.mos encaminhando o relat6rio do atividades da FOIRN, 
referonte ao o.no de 1990 e o li' Semestre deste a.no e a prestação de con 
ta do Último semestre passado. 

Ficamos muito gratos pelo apoio que nos têm dispensado~ 
desde a fundação da FOIRN em 1987 que pouco tempo depois nos con:fiaram' 
o primeiro apoio financeiro. Apesar das dificuldades encontrada.a, a FOIRN, 
com o vosso apoio 1.Jlllalteve-se de pé superando essas dificuldades. Sempre 
temos colocado nossas esperanças em nós e na solidariedade de muita gen 
te que luta e quer ver um mundo melb.or, com mo.is justiça e ie;u.alda.de. 

A Diretoria atual tem se empenhado o máximo· paro. corres 
ponder com suas responsabilidades diantoo do.a oomwiidudoo ind:Ceonaa, e 
com as entidades que nos apoiaram., sobretudo a BUOEDERLIJK DELEN; e por 
isso gostaríamos de convidar v. sa. para visitar e conheqor mais de per 
to nossas atividades e o nosso povo e poder melhor apoiar com sugestões 
ou mesmo críticas. See;u.e também um álbum com registros fotográficos de 
algumas nossas atividades diárias. 

Outrossim, goatar!amos que tão loeo, acusassem o recobi 
mento deste relo.tório e prestações de contas e se teriam algum interes 
se em receber gratuitamente o nosso Boletim "WAYURI", bimestral.mente • . 

Acreditamos que podemos a partir de agora aumentar no.f!_ 
sos laços de solidariedade e amizade, pelo que nos manifeatam.os profun 
damente eratos. 

a- .!!'rança 
Presidente - FOIRU 

q)~.&..6..&!::::. .... .__ 
(/ ~- ·;v·~"ºª ••••••••• 
Gersem Jo~ ãos Santos 
Tesoureiro - FOIRN 
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RELA.TÓRIO DE ATIVIDADES DA FOIRN 

FEDERAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES INDÍGENAS DO RIO NEGRO 

~~~!222==~==~~~22~ 
I - INTRODUÇÃO 

O 2g semestre de 1989 e o lg semestre de 1990 foi um periodo baatan 

te difícil para a FOIRN. A perda do motor 25 Hl? nas água.a do Rio Uaup.és 

o meio de transporte indispensável para o trabalho da FOIRN nas colmlnâ:. 

dades, a campanha política para a prefeitura e a câmara Munioipal onde' 
os ppolÍticoe se empenharam em desacreditar a FOIRN diante das oomunid~ 
des indígenas, aliada a escassez de recursos da entidade, levaram. o en 

tão Presidente a renun~iar ao cargo em março de 1990. 
Oom a ren~oia do Presidente, ainda em março de 1990, as organiza - 

ções indígenas do Rio Negro através de suas lideranças, indicaram. um nE, 

vo Presidente Eraz de Oliveira França, que se mantém a frente da enti 
dade até os dias atuais. 

II - ATIVIDADES 

PASSOS: 

1) A Reorganização da FOIRN 
Levando em consideração as dificuldades que a Foirn havi~ encon . - 

tradç até então, havia a necêssidade de repensar as prioridades,,~ o pl.!:!:, 

no de atividades e as finanças para que a entidade pudesses aJ.cançar 1 

os seus objetivos. Para essa assessoria contou de início com o apoio do 

OIMI Norte I. 

Por outro lado, também se fazia necessrp:'ia, uma melhor organiz!!:_ 

ção· da sua sede. Esta foi sendo reformada e equipada com ~uina de es 

crever, arqUivos, telefone e mime~grafo a ~oool. O Telefone adqUirido' 

no início foi vendido em momento de dificuldades financeiras no coméço 

de 1989 para que a FOIRN pudesse dar continuidade às suas atividades. 
'. No entanto, oomo o telefone fazia muita falta a atuaJ. diretoria resolveu 

alugar um novo. 
Com~ pe~da do motor que ~ra o meio de transporte indispensável 

para a FO.niN chegar a;té aa comunidades indígenas e suaa organizações e 
• 1 • 

a impossibilidade de recuperar o mesmo, foi adquirido um novo. 



2) A busca de afirmação e reconhecimento da FOIRN 

Dado a desconfiança·que se ho.via criado nas comunidades indíge 

nas a reapei·t;o da FOIRN com a camapunha elei·~ora.1 para a Prefeitura e 

Cãmara Municipal e p~las dificuldades enf'rentadas pela FOIRN já exposta 
acima, a atual diretoria priorizou o contato com na comunidades. 

Dessa forma, de outubro de 1990 a inÍoio de junho deste ano, r.!!.. 

alizou 10 (dez) viagens para os diversos rios da rEJBi.ão, visitando as 

comtUlidades e participwido de Encontros e Assembléias das Organizações' 

Indígenas locais. A participação se deu nas Assembléias 4aa aoe;uintes ' 

organizaçõos: 

- ACIBRN - Associação das Comunidades IndÍc;w nas do Baixo Rio N~ 

gro - 21 e 22 / 10 / 90 
- ACITRUT - Associação dns Comunidadas Indígenas de Taracwí, Rio 

Uaupés e Tiquié - 23/12/90 
- UNIDI e uc:n>I -l'l União das Nações e União das Comwúdadas IndÍ 

genas do Distrito de Yauuratê - 26/12/90 
- ACIRX - Associação das Comunidades Indicenas do Rio Xié 

- 12 2 13 / 01 / 91 
- ACiltNE - Associação das Comunidadas IndÍgenas do Rio Negro 

- 09 e 10 / 02 /91 
- UNIHT - União das N:l.çÕes Ind:Ísenas do Rio Tiquié - 06 a OS/5/91· 

E nos se~intes Encontros: 

- Encontro da UNIHT - 26 a 29 / 01 /91 
- Encontro da AOIBRN - 09 e 10 / 03/ 91 
- Encontro da ACIRI - Associação das Comunidadas Indígenas do 
Rí,o Içana - 05 e 06 /06 / 91 

Essas Assembleias e Encontros normalmcm.te tiveram um caráter a. 

valiativo e de planejamento das atividades das diversas organizações ' 

indÍganas locais e por vezes também de estudo. Coube 1 FOIRN nessas o~ 

casiões, esclaracar seus objetivos, participar das di~cusaões com ele - 

mantos da conjurrtura a nível maia aznp.Lo e dar os. encaminhamentos que se 

faziam necessários com re1ação aos problemas concretos enfrentadas pe - 

las comunid~dos indígenas e suas respectivas organizações. 



3) Alguns oncaminham.entos dados pela FODUf a respeito dos proble - 

mas enfrentados pelas com~da~es indígenas; 

a) A criação da Gleba MILITAR 
-,, 

Através do Decra:to presidencial 95.859 de 29/03/88, foi criada 

urna Gleba 1Uli tar encravada no in·terior das ·~erras ind:Ceenaa do 

Baixo Rio Neero. O problema foi discutido nu Assembléia. da ACI 

IlllN · e levá.do ao conheo.imerrt o do Ministério PlÍblioo Federal. Atea 

dendo a uma solicitação da FODlli e da COIAB - Coordenação das ' 

Organizações Ind.1genas da Amazônia Brasileira; o Ministério PÚ 
blico designou um antropÓloBO que desde o dia 25/10/96 eetá tr~ 
balhando no levantamento antropolÓgico a respeito da ocupação ' 

indígena das terras dessa região. Esse levantamento servirá de 

base para a identificação e demarcação deaaaa terras. A FOIRN e 
a ACIB.RN, no momento estão aguardando o relatório desse levant!!_ 

menta que certamente atentará a incidência da Gleba Militar no 

interior da área indígena, para acionar a Procuradoria Geral da 
República solicitando a revogação do D0creto que criou a referi 

da Gleba Militar. 

b) TERRA 

A Demarcação das Terras Indígenas do Rio Negro continua indefi 

nido. A Procuradoria Geral da República a pedido das Organiza 

ções indÍgenaa entrou com um proces~o na Justiça pedindo are 

vogação da Demarcação de Colônias feita pelo Governo Sarney 
que reduziram as terras indÍBenas do Rio Negro em mais de 60%. 

A FOIRN acompanha junto ao Ministério P\Íblico Federal a trami 

tação desse processo que t bastante lento. 
e) A FOIRN, preocupada com a peaca pradat6ria no Rio Negro, anca- 

' minhou na dia 13/02/91 um oí'Ício para a FIDJAI e outro :para o 

-r •· · •" IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente) aolici tando a 

proibição do uso do instrumento do pesca conhecido como caiá. 

A pedido da ACIRX, encaminhou ofício para a Fundação Nacional. 

do indio - FUNAI, no dia 13/0J/91 solicitando a proibição de ' 

entrada de um comerciante no rio Xié que estava prejudicando~ 

quelas comunidades indígenas. Ig11almente, no dia 16/04/91 en- 
. . . 

caminhou outro ofício a FUNAI solicitando a pedido da ACI"BRN a 

re:tirada de um.a cooperativa carimpeira instalada n9 interior 1 



., 

das terras indíeenaa·na Serra da Bela Adormecida. 

Todos os encami~an·tos· :feitos tiveram repercussões positivas em 
JQ\IO~ das comunidades indígenas aolici tantes e ale;w1s com providências' 

imediatas e conc~e:tus. 

4) OU·liras atividades denenvolvidas pela FOIRN: 
a) Edição Bimestral do Boletim WJ~YURI que é enviado para as comunid!! 

des indígenas com o objetivo de mantê-las in.formadas a raspeito ' 

das questões que lhes dizem respeito, com relação ao movimento~ 

dÍgena, pol~tica indige1usta, problemática enfrentada peloa povos 

indígenas, as .. atividades da FOIRN, etc. O WAYURI também é um ca - 
··· ,... .•.. na.l aberto para a circulação das in:formaçõas entro as comunidade a 

, - indigenas e suas organizaçoes. 

b) Encontro da Diretoria e líderes das orBanizaçõea Indígenas locais 

nos dias 13 e 14/12/90. 
Alguns pontos importantes foram discutidas nes2e encontro que te 

ve oomo finalidade a avaliação da FOIRN desde a sua :fundação. O 

planejamento das atividades merece destaque e a diácusaão ares 

peito de como as comunidades e organizações poderão ajudar na 
manutenção da FOIRN. ( o relat6rio do Encontro segue om wiexo) 

e) A FOIHN também está participando das discussões a respeito do no 
vo"Ea·tatuto do :fndio" a ser a-provado pe;I..o Conereaso 1Iacional. Es 

sas discussões se dão com as lideranças indígenas do Rio Negro e 

com as lideranças das demais organizações indÍeenas do. Amazônia. 

t importante que atrav~s do Novo "Estatuto do :!ndio" se realize 

o processo de deraaroação das terras indígenas, que seja rEETieto 
o papel de tutela do Ea·tado, que us ações dos Estados Foderati voa 
ou mesmo o Estado Central res}?ei-tem. a cultura dos Povoa InclÍgenas 

e principalm.ent e que os povos indíeenas tonham participação gara. 

ntida nus instâncias de decisão a respeito doo projetos e progra""." 
mas voltadas para as oomwti.do.dos indíeenas. 

Para discutir a nível. nacional as propostas a cerca do Novo "estat.u 
. . 

to do :!ndio" vai acontecer nos dias 17 a 21 deste mês uma mobiliz!: 

·ção indígena em nras!iia onde a FOIRN participará com 4 repreaen - 

tantee. 
5 



III - DIFICULDADES ENFIU:NTADAS PELA. FOIRN 
- A indefiniçã~ do Govorno Collor com relação ao processo ad.punis 

trativo de demarcação da.a ·terras indÍgenaa. Devido a essa. inde 

finição, nenhu,ma área ind!eena, nesse governo foi demarcada. 

- A interfarincia da menna'l.í.dade da sociedade dominante no aeio 1 

das comunidades indígenas, provocando diviaõoa internas, desca 
rac·lierização cuJ.tura1, e cri térioa de ex_pJ.oração capa tal.iata. 

- As tentativas de desmoralização da. organização indígena por :PS:!: 

te das f'orças pol~ticaa e econêmí.oaa dominantes na região que }• 

para isso se va.J.em dos meios de comunicação que alcançam aa co 

munidades ind!eenaa como a Rádio Nacional, ero.iaaorua de TV e 

jornais. 

- A não demarcação das terras indíeenna faz com que existam oona. 
tantes pressões e tentativas, :princi:palmcn·te por :parte de mine 

rudo:ra.s e garimpeiros para invadirem nossas terras. Por outro 1 

lado a não demarcação das terras :permite aos militares amplia - 

rem. suas instalações no interior dns áreas indígenas. 
- Apesar dos noeaos direitos conati·tu.cionaia, a l'refeituro. e o Ea. 
tado ainda teimam em não reconhecer a.s organizações indieénas, 
ou en:tão jogam para cima da FOIRN atribuiçõon que aão do Poder 

Nblico. 

- A relação paternalista -mantrí.da cora as ·comunidades indígenas pela 
FUUAI, missões.religiosas, pro:i'eitura, etc. que ontrojetou. nela.o 

sentimento de inferioridade. 

-·Ainda uma certa dificuldade das comunidades indíeenua de oompr~ 

enderem o papel das organizações eopcrando dEda também uma re 

lação :pat em.ali st~. 
- A falta de uma melhor com:preensão :por parte das comunidades ind!, 

genas de como f'unciona a sociedade dominante. 

Existe 'Ullla certa dificuldade com relação aos trabalhos bu.rocráti 

coa como administração, secretaria e contabilidade. 
- Em termos de · infra-estrutura.·, faz falta um meio de comuní.caçâo 

mais rápido e ágil com as or&a.nizações locais. Ex.: Rádio-fonia. 

Sentimos t~bém dificuldada.B na reprodução do mata.rial e na di- . . 
vulgação'exterila.. Neaso sentido faz fo.lta uma máquina fotocopi~ 

dora. e um Fax ou teiex. 
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Embora. a FOIHN encontre i:::;ran.dco di:ficnlrl.:idoo no ncu tru.bo.ll10 
, 
o 

posoívcl dcn-1.iaco.:r a.l@lllO im_r:ortn.nlicrJ nvunç ou ; 

1 - Qtt:::.urt;o a def'cna o c;arafftia das tcr-cuo indÍ0cnn.o. 

Em ter;aoo do r-oconhcc traonuo ofic:Lal cl.:.i:--J tcrrao tro.dicionn.J.mou 
te ocupadas pelos Índios não podemoo ±'alar em avanços concrct oe , No en- 

, , d ta.n:to, tQ.Ill.1Jc10. nenno ~u.vcl algrn.10 paeuoa forD.i11 una.os. :Bs;3ota ae e 1:J llOS- 
o.í, bilicluc.1co jun·t;o uo 11odór 1!:~cocu·ti vo , c,o or{..;o.niza,;õcc inc.lÍ0cnno conoc 
guí.ram s<:moi.biliza.r a Pr-oour ... 2..dorit.t Gcra.J. <.1.t\ l101)Úblicn. que c onsrbrrbundo o. 

inconati tucionalidade dca üem1:;-..rcaçõos :f0i tas durarrt e o Go,rcn1.o Sn.rncy, 

entrou na justiça solicito.nc.lo a revoga11ão doo doera.too que crio.rOJn. aa Co 
Lêní.ua IndÍc;onus 110 Rio llecro o :::iolici·~undo ao moemo t empo a. úcmarcu 
,V • , • ,.., , 

çao total dus ·t;erruo 111d1ccnan na •"iJ~J.uo de fo:nua corrt.Inuc , Eo·fiOJllOD no' 
inomcrrbo acompanhando o. trami ta.çõ.o do pr-oconoo cnpc.rundo o cou jul~amcn 
to • Ilo oirbuntro uma dcci8~0 filrnJ. a rco1)Ci to UCVC UCl.:l.Orur devido O. moro 

oidau.e de. Jutr~iça. 
ror outro l[Ldo em ·tcr1no:::: elo. luta. }.)CÜl\ üa:t'coa e :.:;urc.nti1i doo' 

terras· inclÍe:;om.\o, o. l)~tir do ·fira.ba.lho dus orco..ni::.a.-:;õcs ao conncguí.u efil 
ponho c1o 1Jrut:i.cCJu01..1.te ·l;od~i.s uo comurrí.dudoc indÍGcno.c nonuo uorruí.do , 

Dcaua forma, ao menor oina.l d.o omoaça de ãrrvuoiio duo ·bur;ruo o. 
oorrt ec o UlJlU rc,ação scncra.lizuda llOJ." 1>::.trte cl..~a· coraurí.dadca , A ltrba. :t'icn' 

mais difícil quando oJ invo.sõreo contcotar.a. o üirci to doo Índico sobre • 

as J,rnn·as devido o. fo.l·ta ele clcm.:\rcL'.•Jã.o. 

A emjrroca de mincraç5.o Parnnapanena que havia no inota.lo.do nac 
terras indígenas do Alto Rio IDçana e alto ~io Tiqtué no retirou ua.o ire . - 
as no final rle 1990 por quo nõ.o conncguãu o. rc11.ov~.9iio do. uutorizo.çüo 1 

do peaquá.nu , Essa. conquí.cüa co dcvo , cmbo.ca n5.o oxc'Luaf vcuoirtc , o. lu- 
t 1 . l d . "' . d' E '" ' .... ' a e ,;.O comuna: a ce e orcw1iz11çuca J.ll 1.:.:;cnas. saoa tiombéra nao o UJilE.'. con, 

quí.rrta ücfin:i. tiva, porque o's yirÓpri oo mi.li taro o ao cncar:i..·cco.re.Dl de :pro 
t Cj e;er o. conceoaiío deom-... e1nJ_)rcna 11lincr2..tl.o:ca e impedem o accoco elos 1 

, d' l , J.l1 10s nac1uc n o.roa. · 
no momorrho c::rtá em cuz-ao u.uu tcntti.ti va :~ari1n,)ciro. de no anc - .•. - 

toJ.ro.~ no interior ele w.1c~ c;lclJa. I,Tili ta.r inci;I•,:intc cm á.rco. i!1díccnu. Ao 

co::,1uütl.:i.d0"a inclÍ\:;eno.o dn.qucla. roGião jui1·to com suo. orco.niza.~ão - ACICfm 

e a :U10IHI{ os·tão discutindo coia oa intcrccr.w.cloo a u.cointruoão 
·t "' . d •.. 1·' l . 1 SJ. uaçao C\l.11 C.. nao CO'liO. ).,COO V1C. a. 

, 
do. t:1J.,CU. A 



O problema maior é com os militares que implantaram seus projetoa 

no int0rior das áreas indígenas a revelia da opinião das comunidades. ~ 
No entwito, as organizuçõoa ind!cenuo conaoguiram frear oo Drojotoa 1 

de colonização previs~as no Calha Norte. TambÓm o autoritarismo e arro 

gância dos 1uilitares hoje não 6 mais tão forte como no início, pois a 

populução ind{eona não ~ioou calada frente a seus deaman.dos. 

Por outro 1udo o Projeto Calha Norte também perdeu um pouco de a 

sua a[.Teesividade inicial devido a falta de verbas. 

2 - ~ecuperação e valorização das culturas indígenas 

At~ alguns anos atrás em muitas árous do Rio Ncero as manife!!, 

tações culturais estavam adormecidas em função de um trabalho siate~ti 

co feito pelas agências governamentais e pelas missões religioaaa no ' 

sentido de integrarem os Índios na. sociedade dominante. Com o ~rocesao 

organizativo doa Povos indíeenas volta a renascer o orgulho de perten 

cer a eote ou aquele Povo IndÍeena. O trabalho da FOIRN nesse primeiro• 

momento foi mui to o de incentivar aa mw1ifestaçõos cul tu.:;-ru.s que volt~ 
a.ma acontecer em diversas ·comunidades ind.Íeenns que jã não mais ae 

1Jro.ticavam. Os maia veãhoc são os que mais se errtuaí.aemururn, Em termoo 

das atividades concretao previstas no projeto csoas pusaarão a ter pri~ 

ridade a partir da 22 metade uesoe ano, quando pensrunoa em estruttµ-ar o 

setor do educação, cultura e divu16ução da FÓillli. 

3 - APOIO A SUJ3SIST!NCIA ECONÕMICA E SOCIAL 

A FOIRN vem refletindo com aa oreanizações locuis acerca das 

dificuldades que as comunidades enfrentam nesse campo. No momento, a FO 

IIlli não tem estrutura para execubar- o Levantramerrt o previsto no :projeto. 

Por outro lado, al.gumas iniciativas concretas já estão sendo discutidos. 
No Rio Xit, :por exerep Lo , a ACIRX junto com a. FOIRN eotá'. discutindo 11 
ma foxma de eliminar o atravessador na comcrcio.lização dos'produtos daa 

comunidades indíeenas atrav~s da aquisição de um barc~ que possa escoar 

a ~rodução diretamente para o mercado de São Gabriel da Cuchoeira. 

No Rio _Içana est.á sendo. discu·~ido a conveniência ou não da. 
utilização. pel~s comunidades indÍgenus do TimbÓ que mo.ta os peixes indi~ 

criminadru:n.on-t;e. ·o timbÓ é uma técnica do Desca tradicional doa Povos do 
Rio negro. 1'To entanto, quando 6 utilizado par'e, a comcrcial.iz,açã.o do :pe1. 
xe o1e se torna predat6rio. 



Por outro lado, A EMATER-AM ~ Empresa do Assistência T~cnica e~ 

tensão RuraJ. do Estado do Amazonas, está desenvolvem.do experiências em 

diversas comunidudo~ ind~genas no incentivo a plantação de mandioca , 

frutas res~onaia, cr~a.ção de caprinos e ovinos. A FOIRN junto com as e~ 
mu.nidades indíaenas envolvidas conquistaram um. espaço para participarem 

da discussão dos respectivos projetos. 

4 - APOIO E AUTICULAÇÂO COM AS OHGANIZAÇtlES INTER.LOCAIS E REGIO:.: 

NAIS. 

O apof,o e a o.rtic.ulo.ção com ao ore;o.nizaçõc.m interloco.ia pode 
mos considerar a grande prioridade da FOIHN nos Últimos oito mesas, PO!: 

ticipa.ndo nas suas assembléias e encontros e contribuindo com auaa ava 

liações e planejamentos e algumao vezes chegou moEJlllo a a colaboro.r com 

a infra-estrutura dessas assembléias o encontros. Essas organizaçõos,na 

verdade, constituem junto com as respectivas comunido.dea, a força da 1 

FOIID1. A sintonia das mesmas entre si e com a FOIIlN é extremamente im - 
por-barrbe nu luta :pela autonomia dos Povos Indígenas do Rio Negro. 

Nesse sentido o papel da FOiilli é de pooaibili ta.r a comuni 
cação entre olas e de mantê-lua in:formadas a respeito da problemática 1 

indígena geral através do Boletim Inf'ormo.tivo e carto.s·circularoa, que 
contribuem significativamente para o :fortalecimento e o. unidade do mov!, 
monto indÍeena no llio Neero. 

Com relação a articulação com as orcaiuza,;ões Regionais, a 

FOIRN esteve presente em todos os Encon·tros e Assembléias da COIAB. De!, 

sa forma pude manter contato com todas as outras or0wu.zuçõcs indÍecnaa 

da Amazônia e po.rticip2.r dan decisões do movimento indígena em toda re 
gião· 



V - NOVAS TnANSFOm/fAÇÕES gm: OCORRERAM NA lffiGIÃO 
.,. 

l - A Presença do IBJJlIA :. Instituto Bruoilciro do Meio Ambi 

ente, n1; reeião. 

O IBAMA com suas medidas do proteção ap ambiente pode 

criar problemuo nao cornvllidades indíeenaa que na sua rcl!;. 

çã.o milono.r com a. natureza nem sempre sc[{Uem fielmente ' 

as normas dosoeci Instituto, piat-quando não ó oferecido. o~ 

tra altern~tiva de aobrevivência. 

2 - A construção de uma estrada vicinal que li60- BR 210 - 

são Gabriel da Cachoeira - CUcui a aldeia indígena Yano 

mom:i. de Maturacá. 

Essa estrada está sendo construída pelo exército para a;.. 

tender a oua base militar conotruida naquela aldeia indf 

gena. 

A FOIRN até o momento não tem desenvolvido nenhum trabn 

lho junto as comunidades ind~gcnas YANOMAifüS do Rio Noero em razão das 

dificuldades que a FUNAI e o Milito.roa criaram po.rn aceoso a essa regi-. 

ão. Essa nova raalidade nos deixa prcocupadoo com as consequências quo 
pode trazer para aquele povo, por Lnao temos q,uc pensar como marco..r pr.2, 
scnça naquela região. 

3 - Articulação dos·eorimpciroo de outruo rceiÕos nossas á:r~ 

as, com fim de ao or~unizarcm num sindicato, com o apoia 

doo pr6prios podera.a públicos, ntravóo do IBAMA, já rcc~ 
bcram suas carteiras do 5arimpagcm para a úroa • 

VI - PERSPECTIVAS 

Atividadeo prmriotas até final de julho/91 

17 a 2]/06 - Participação na mobilização indÍ6ena cw Brasília' 

para a discussão do Novo11Esto:liuto do :fl.1dio/. 

3 a 5/07 - Par·~icipação na Aosembl~ia IndÍeena de CUcui onde s~ 
rá discutida a pos~ibilidade de criação de uma oreazii 

zação .indÍeena naquela ro:eião. 



.•. 

12 a 16/07 - Participação no IV Encontro dos Profoscores Ind!eenaa doe 
"· . 

Estados do Amazonas e Roraima. pn.ra discutir os currfcuJ.os 

das Escolas Indíeenas o a nova Lei de Dire::trizas e BaGee1 

do. Educd"ção '.Nacional - LDB 

16 a 18/07 - Participação na reuilião da comunidade do Balaio 

20 a 23/07 - Encontro da Diretoria da FOIRN com us lidcro.nças das Orea~ · 

nizuçõea locais. 

Nesse encorrtz-o serão avaliados as ati vidudes da l!'OIRN dos ' 

Últimos sis (6) meses e a~ontadas as perspectivao para. o futuro pr6:ximo. 

Tão logo estiver pronto o ra:iat6rio final dcose encontro o 

encaminl1aremos para a IillOEDERLIJK DELEN. 

São Gabriel da Cachoeiro., i5 de jwlll.o de 1991 

~livro ~ra França 
Preoidonte - FOI11N 

i7 G~lfsem Jose ctos ~an~os 
Tesoure±ro - FOD1N 
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