
NÚCLEO DE DIREITOS INDÍGENAS 

lNDIOS DO RIO NEGRO PEDEM SUA TERRA DE VOLTA 

A Terra Indígena do Alto Rio Negro se localiza na 
reg1ao do mesmo nome, estado do Amazonas. A sua extensão é 
de 8 .150. 000 hectares. É habitada pelas sociedades 
indígenas Tukano, Baré, Barasana, Desana, Cubeo, Pira 
Tapuia, Baniwa, Maku e outras, espalhadas em mais de 270 
comunidades. 

Em 1989, o Governo Federal dividiu essa Terra em 
14 áreas distintas, que somavam apenas 2.600.601 hectares, 
reduzindo o território tradicional destes índios em mais da 
metade ( no restante foram criadas Florestas Nacionais). A 
partir daí, os índios do Alto Rio Negro iniciaram uma luta 
para obterem o reconhecimento integral de suas terras. 

Para tanto, solicitaram e obtiveram do Ministério 
Público Federal, a propositura de uma Ação Declaratória na 
Justiça Federal, em Brasília, para declarar como de sua 
posse imemorial aquela área. Além disso, solicitaram ao 
próprio Governo a revisão da sua decisão. 

A FUNAL, no último dia 02 de junho, encaminhou ao 
Ministro da Justiça e ao Presidente da República os pedidos 
necessários ao reconhecimento integral da TERRA IND1GENA DO 
ALTO RIO NEGRO. Uma delegação de índios daquela região 
entregou, hoje, ao Procurador-Geral da República, uma carta 
di rígida ao Presidente Collor, solicitando a demarcação de 
sua terra "como sempre foi: uma só para todos os índios". 

Espera-se, agora, que o Presidente Collor e o 
Ministro da Justiça, e~ fizeram no caso Yanomami, 
reconheçam a estas socie~de~ indígenas os seus direitos. 

e junho de 1992. 
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NÚCLEO DE DIREITOS INDÍGENAS 

Brasília, 22 de julho de 1992 

Caros amigos: 

A TERRA IND1GENA DO ALTO RIO NEGRO está 
localizada a noroeste do estado do Amazonas e é habitada 
pelas Sociedades Indígenas Tukano, Baré, Barasana, Desana, 
Cubeo, Pira-Tapuia, 8aniwa, Maku e outras, espalhadas em 
mais de 270 comunidades. 

Em 1989, o Governo Federal dividiu essa Terra em 
14 áreas distintas, que somam apenas 2.600.601 hectares, 
reduzindo o território tradicional destes índios em cerca de 
um terço de sua extensão original (no restante foram criadas 
Florestas Nacionais). A partir dai, os índios do Alto Rio 
Negro iniciaram uma luta para obterem o reconhecimento 
integral de suas terras. 

O caso foi trazido ao Ministério Público Federal, 
que propos uma ação judicial declaratória perante a Justiça 
Federal em Brasília, com o objetivo de obter a declaração 
judicial da posse imemorial desses índios sobre aquela área. 
Os índios solicitaram também ao Governo Federal que revisse 
a sua decisão. 

No mês passado. os índios do Alto Rio Negro 
obtiveram uma importante vitória, quando a Funai publicou no 
Diário Oficial uma portaria reconhecendo os 8.150.000 
hectares como de sua ocupação tradicional e imemorial. 
Trata-se de ato inicial do processo de reconhecimento de 
terras indígenas, que deve ainda ser ratificado pelo 
Ministro da Justiça e homologado pelo Presidente Collor. 
Neste caso, inclusive, o Presidente precisa primeiro anular 
os decretos que dividiram o território indígena em 14 
"ilhas", exatamente como ocorreu no caso Yanomami, para que, 
a seguir, seja determinada a demarcação definitiva da área 
em questão. 

Fomos informados que já se encontra nas rnã0s do 
Presidente a Exposição de Motivos do Ministro da Jt'.s t í ça , 
Célia Borja, que propõe a demarcação, em e~tensão contínua, 
da Area Indígena do Alto Rio Negro. Sugerimos que sejam 
enviadas cartas ou telegramas ~o presidente Fernando Collor 
de Mello, solicitan~o a revogação dos decretos do ex 
Presidente José Sarney, /Jue reduziram e frqgmentaram o 
territ,urio tradicional da;s ociedades Indígenas do Alto Rio 
Negr~. para que seja/ de erminada a sua demarcação em 

t - t í I ex ensao con inua. 1 
Agradecendo/ desd~ já, o seu apoio, despedimo-nos. 

l/J/:~nctosamente, j. Ckl~- 
ARCI SANTILLI 

S cretá io Executivo 
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NÚCLEO DE DIREITOS INDÍGENAS 

DEMARCATION OF THE ALTO RIO NEGRO INDIGENOUS LAND 

The "Alto Rio Negro" (Upper Black River) Indigenous 
Land is located in a region with the sarne name, in the 
norwest part of the State of Amazonas. The Black River 
cresses the Indigenous land in its upper side. This land 
has an extension of 8.150.000 hectares and is inhabited by 
more than 10 Indian groups: Tukano, Baré, Barasana, Desana, 
Cubeo, Pira-Tapuia, Baniwa, Maku and others, who are spread 
in over 270 communities. 

In 1989, president José Sarney issued decrees cutting 
this Indigenous land in 14 different areas, which totalled 
only 2.600.601 hectares. This measure meant a reduction of 
the traditional Indian territory in over a half (on the 
other half, National Forests were created). From then on, 
the "Alto Rio Negro" Indians started to fight for the 
recognition of their entire territory. 

They brought their case to the Federal Prosecutors' 
Office in Brasília, in search of help. That Office has 
brought a declaratory legal suit before the Federal Court, 
in order to obtain judicial recognition of the traditional 
Indian occupation ove, the 8.150.000 hectares. They also 
asked the federal government to review its decision. 

Last month, the "Alto Rio Negro" Indians had an 
important victory: FUNAI (federal agency for Indigenous 
affairs) published, on the official press, an administrative 
act ("portaria") recognizing that the 8.150.000 hectares 
areais traditionally occupied by them. This act needed to 
be confirmed by the Minister of Justice and by President 
Collor, who has to nullify the decrees that cut the 
Indigenous lands into 14 "islands", just like he did in the 
Yanomami case. 

We were informed that the Minister of Justice has 
already confirmed the act, sending it for President Collor's 
final decision. The "Alto Rio Negro" Indians have wri tten a 
letter to the president asking him to demarcate their land 
"as it has always been: only one for all Indians." 

We suggest that you s a letter, ora telegram, to 
President Fernando Coll e Mello, requesting that he 
revokes the decrees issu~d by former President Jose Sarney, 
which have reduced the/ "Alo Rio Negro Indigenous Land", 
determining the dem .. ,árcati;n of a continuous a r e a of 
8.150.000 hectar2s. : 

If you ne e d any/vther information, please feel free 
to contact us ariy t í me s , ~~e ! thank you, i n advance, for you t 
support. f ! 

·~ Sinjcerev.Y(,)(J 
: Q,v._ 0\' Y-J\. 

MARCid S1;NTILLI 
Executi~e Secretary 
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Brasília. 05 de junho de 1992. 

Senhor Presidente Fernando Collor. 

Quando os militares chegaram à nossa terra. prometeram 
demarcação. transporte. saúde e dinheiro. Falaram dos barcos, dos postos de 
saúde e dos projetos econômicas. que nos dariam rendimentos. Falaram também 
sobre a terra. que partiriam em pedacinhos, um para cada povo, ficando todos 
com os índios. 

Agora não tem mais barcos, todos estão quebrados. Os postos de 
saúde nunca funcionaram. A mineradora saiu- da área sem deixar rendimento. Só 
ficaram os militares e a terra em pedacinhos. Soubemos. então, que os pedaços 
chamados de "flonas" (a maioria) foram tirados de nós. 

Não estamos contra os militares. Nossos parentes até servem ao 
Exército. Se nos atacarem pelo outro lado da fronteira, vamos precisar do 
Exército para nos ajudar a defender a terra. Mas nós não queremos que os 
militares diminuam a nossa terra, e que nos tratem como pessoas sem 
capacidade. Nossa terra não se chama "flona". 

Ouvimos falar que o Senhor é bom para os índios. Que demarcou a 
terra Yanomami, a terra Tikuna, a terra Kaiapó. Então. viemos a Brasília pedir 
ao Doutor Aristides. nosso amigo, para falar ao Senhor, em nosso nome, que 
queremos a nossa terra de volta. como ela sempre foi: uma só para todos os 
índios, com uma área de 8.150.0~0 ctares. 

/Sw. 
BRAZ DE OLIV IRA FRANÇA (BARÉ) 

PRESIDENTE DA FEDERAÇ~O DAS ORGANIZAÇÕES IND!GENAS DO RIO NEGRO (FOIRN) 

ALBER~A BARBOSA (TORIANO) 
PRESIDENTE DA UNI~O DASJ=~UNIDADES IND!GENAS DO DISTRITO DE IAVARETÉ 

.i. '0-/f /~,y Jg'f;'t· MARIO -OE LIMA (PIRA-TAKUIA) 
VICE-PRESIDENTE DA UNf~O DAS COMUNIDADES IND1GENAS DO DITRITO DE IAUARETÉ 

,Jd~~ 
M6ílÉS DIAS CASTILHOS (TARIANO) 

PRESID°ENTE DA ASSOCIAÇAO COMUNIDADE IND1GENA DE TARACUA E TICUIE (ACITRUT) 'H~eJ;&-1;1, Á . 

6ERTO ~~~~R ASSQ) 
IA 1 

U,é~é~ ~'/,_// / f '""l ~-ç 
_,ZAIA~ER RA, F NTES (BAMIWA) 

ASSOCIAÇAÓ DAS co~ ~DADEs· IND!GENAS DO RIO IÇAUA 

PRESIDENTE (A.I.P.) 

AR1~LáÉRT0'15°~~EIRA (WEREKENA) 
ASSOCIAÇ~O<'.'.e'~UNIDADE IND!GENA DO RIO XIÉ (ACIRX) 

/~~ 
LAURE ~A:TES VIANA (DESSANO) 

UNI~O DAS NAÇÕES IND1GENAS DO RIO TIQUIÉ 

amf~ J11t;.MU-s 
ANTONIO MORAES DE OLIVIERA (MAKô) 

UNI~O DAS NAÇÕES IND1GENAS DO RIO TIQUIÉ 



Brasília, june 5th, 1992 

Dear President Fernando Collor, 

When the mili tary arri ved in ou r lands, 
them, and transportation, health and money 
boats, heal th centers and economic projects 
They also talked about- the land, which they 
giving one piece to each Indigenous people, so 
in Indian hands. 

Now there are no more boats, they are all broken. The heal th centers 
have never worked out. The mining company went away and did not leave us 
any incarne. Only the military and the land, cut into small pieces, were 
left. We found out, then, that the pieces called "flonas"* (most of them) 
were taken from us. 

We are not against the military. Some of our relativas have joined the 
army. If we are attacked through the other side of the bordar, we will 
need the army to help us defend the land. But we do not want the military 
to reduce our land, or treat usas people with no capacity. Our land's 
name is not "flona". 

We have heard that you are good to Indians, that you have demarcated 
the Yanomami land, the Tikuna land, and the Kaiapó land. So we carne to 
Brasília to ask Mr. Aristides, our friend, to talk to you, on our behalf, 
and tel1 you that we want our land back, as it has always been: only one 
for all Indians, with an area of 8.150.000 hectares. 

they promised to demarcate 
for us. They tal ked abou t 
tha t wou ld gi ve us i ncome. 
would cut in small pieces, 
that all of them would stay 

BRAZ DE OLIVEIRA FRANÇA (BARÉ **) 
President of the Federation of Indigenous Organizations of "Riq Negro" 
FOIRN 

ALBERTO FERREIRA BARBOSA (TORIANO) 
President of the Union of Indigenous Communities of Iavareté District 

JOSÉ MARIO DE LIMA (PIRA-TAKUIA) 
Vice-President of the Union of Indigenous Communities of Iavareté District 

MOISÉS DIAS CASTILHOS (TARIANO) 
President of the Association Indigenous Community of Taracua e Tiquie 

(ACITRUT) 

GILBERTO MATEUS (ARAPASSO) 
President of the Indigenous Association Potira-Kapuamo (A.I.P) 

IZAIAS PEREIRA FONTES (BAMIWA) 
Association of Indigenous Communities of Içaua River 

ARTUR GILBERTO PEREIRA (WEREKENA) 
Association Indigenous Community of Xié River (ACIRX). 

LAURENTINO ARANTES VIANA (DESSANO) 
Union of Indigenous Nations of Tiquié River 

ANTONIO MORAES DE OLIVEIRA (MAK~) 
Union of Indigenous Nations of Tiquié River 

* flona= floresta nacional (national forest) ** name of the Indian group 


