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SÜo (}o.briol du Cnchooim, 26 do Julho elo 1991. 

Exmo. Sr. 
Presidente da Fw1du~Eio }fncionul do 
Sr. Sidnoi Posouolo. 

Preza.do Sr. Sidnci: 

1ndi~<!l6.10raollo dOtJ Orga.ni~çSoa 
Jnd,sono&i uQ RI o Negro 

F' O ·1 R i"I 
M. AiftN Mgla, 79 - Col~a Pootul 31 
e;,., ~\ clu C<lcho<tl,o •• Am<m111Q11 

A Fodo:raçüo do.Tl Ori:;:..u1im1çõco Ind:!conna do Uio lfo[;J.'O - FO!I!Il, ten 

do cm viota o 11Encon!;ro de L{dc1·~s11Indíe;e11os11 quo uc .r.·ui:..Llizou no 1,cri 
odo da 20 n 23 da Julho do corronto uno, cm Suo Gubriol do. Cnchoo.l.ru, 

..• , - quo contou com.a presença do 70 lidares representando 11 oreanizaçoes 
imlíaona.o intoerantoo da. FOillll, ando o 1,rinci11u.l 11onto do 1>au·~a. foi ti. 
de.tllll'oa.ção de todas as úreao indígena.o do Rio nee:ro, vom., rciviridico.r 

a. V. Exoio.., a ndoção duo oo~utoo 11rovi'dênciaa: 
- Delimitação e Dema.rcnçüo como J.roa. única e contfuua da.a torro.a 

ocupadaa :polos arupoo indíeenas nu neaiõo do Alto Ilio IfoBZ'o, com extcn 
.2,üo de 8.150.000 hoctareo, coni'or:mc identi!iouçno procedido. polo órcüo 

federal de ussiatêncio. ao Índio; 
- IdentifioE19Üo do todoo o.o &rono indíccnuo do Ilio Ifoero, 'l,UO nin 

.!!,a não foram objeto dessa providência o.dlilinistrativn necoasária p:.i.ra a 
obtonçÊio da dolimi to.ção o doo1ro·ca,;ão • 

.Além disso, aolicitomos q_uc ocja incluído. como prioridnde I, nos 
trabalhos da Corniooíio Es.vccio.l do AnÚlioo, criado. :polo. Portaria. Hll 398 
de 26 do Abril de 1991, n rovioão da delirnito.çno proccdid~ n~ éree do 

Alto Rio Negro, por ser insuficiente .Pnro. a. sobrevivência. doa erupco - 
indíeonus que nela hobitOlll, bem como :por tor oido cxclu{du da delimi - 
tnçiio área.a tra.dicionulmon·t;o ooupuüae do acordo com os ootudoc proclu - 
zidos !)ela l1'UUAI • 
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.f1.c:iit1, espera.moa r!U.O V. Exoio.., no maio breve enpaço ele ·t;om.1)0, 

J.)ossa. oferecer uma rospoota qunntro ao -teor das noauua rei vindic~çõcs. 
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