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São Luia 17 do Julho ele 1991
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DA.: Comunidade de São Luis - Rio Ifegro

· 1

PARA: Excelentíscimo Presidente nacional da FUlTAI l

Exmo Senhor
De acordo as reivindicaçõeo dos povoo indíacmus, do Ilia ITe(µ'O, durante o II encontro das liderançaf;l de todo.D ae comurrí.dadee do Alto filo
Ne{Jro, realizado em São Gabriel da Cachoeira, entre

OB

dias: 28,29 de"

04 do ano de 1987, ao reopei to dos noasos direi tos e e:::igirao do Governo Estadual, FederaJ. a ureente demarcação de noosus terras, com o objetivo

de amparar as ftunilias e para

.,.

garantia

das fu·turus

gercções.

tanto reivindicamos junto as vossas Excelencias, a noaaa finc.lidaue
ocupação da nossa terra, e desenvolver
ticultura,

pecúaria,

suínocultura,

no

Por -

de

trabaJJ10 de agricultura, fru-

ca1Jricultura,

avicultu:ca;

tudo isto

já iniciado uma parte.
Tudo isto aoha!llllla~fundamental na qual estivemos reunidos

na sela

de aula da escola Laura Vicunã, da comunidade, estivemos reunidos com
as lideranças e familias,
discutimos, re;;le·cimdo nossos intereooes
e
problemas. São Luis, foi :fundado no dia 2]/06/69, com ajuda do Pe. Vi
gário Rn:fael Ponzo Rueda. Que fica loca.J.izada na margem esquerda do Rio
Negro

à. 20 Km do Mw1Ícipio de SÕ.o Gabriel

Ara.passos,

Tuko.nos, Deasanoa e Tarianos,

das Cachoeira. Seus habitantes
que ocupemos eE.rliá área da comu-

nidade desdl.e aos nossos avôs e nossos pais que ocupavam 10 Km de frente
50 Km de fw1do de ambos lado do Rio Negro, e faz li1nita; ao oul com a comunidade de São Lliguel e ao Norte com a 1Comunidade de Ilha das FlÔres.
A comunidade de São Luis tem número de habitantes no total de 150 pessoas, somos pessoas nascida e criada neste lugar que queremos e garan
tia de nossas terras para nosso usufruto

para desenvolvimento futuro.

Porto.nto de acordo como dispõem. acima oolicitamos, as vossas pessoas que tomem conl1ecimento e reconheça a nossa proposta e nossos direitos
e sejwn ouvidos de acordo coui urtigo lei; 231 o 232 ua nova Conotitui9uo
Federal que uece-no~ de dc:feza e diroi·bos.

na

certeza de sermos atendidos ag.radocemoo atcncioswnen:lic.

Presidente:~M~~

