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Cor.:nmidoo.e São Luís, 03 <le se-toobro de 1992 

D E N 11 N C I A 
O )?~éaiden~e da Associação das Co:::nm.idadoa Indíccuaa Potira KaDOano 

• .f1..I.PQ, Rio Nec;roj .Amazonas, Gilberto Mateus, J.Íder Ara;ia.ço jmrtame.u·te 
QOU 24 f~lias, dor.Jiciliado na Couunidade são Luís i, nascido, criado ãee ' ', ,1 ,. flv - 

d.e U9~S0f.\f ti:vos e }.)aia~ quereo.oe tornar 11ub1ico a aituacao ciuo too.o·JJ vivi 
do desdé i'a' ícléoada 70, 80 e. 900 A corm.nidade· Sã.o LUÍS :foi fu.u.dado 110 anÕ 

1 1 . 1 ., ' ~ • 

19p9 .e r9. #,moioncru. a prineira. escola .no que ou Gil.bex:to foi J_)l.--j.Ll.eiro DX',2. 
+esaor a tl'abalhei cinco anos :roí quanâo a:,t;>a.recau. na êpooa uma :Eeu4'.lia. 
' . . 1 • • 

ch~ada l:Iiltpn:Guil.heme da 3i1~r os neeao :pertencia outra. couun±dade 
' 1 • ..., • pi~ +:· 11).a. ele !l?rovao e ;"OOLi. naJ.. anda:rn.crito 1or;o fo~ acabada, AssiD esta 

fao!lia co~~goü. partici;;iàr jii.nto cori 11óa +ogo csnaanãc desunião entre ~a 
fam!liaa ~- eu +0$0 :fui at'aatado do raeu cargo d.e ;vro:t'eeaoro Mesmo aaoiLlt a . /, . . .. coµu.ni.dadp tpvo J:'?~rix" at1.ô.8Llo:w:to ate o ano 80 no que trabaJ.hei cepo ca- 
tE1q}úsiia ;j~11tanai1te oor.1 este tal de H.iltonQ Mesmo aasan foi seo;or<q j_)e:r~e 
~do pc:r eaaa peacca , chec;audo t:rooa.r ofenaas na. :rma...,u.ão da com~:l.dac1~ º 
Dq ano 1pco à iSl.92 começou ªDOF;OG1' dcauçaa. estran13a,S een oura: CàU.S~O 
aqis :a9:rteq qu~ faze~o exame raéda.cc nada :fci oonstatatlo e de aqo;r:do ccn 
nossa ,n:tl "ttlra uaance ncaaoa bcm.zedc>rea e e onSv.J.:tadoa os ou:1:-adorea e al?ir 
.µarflm qu~ eaaae doenças são- :fru.to de bruxaria desoa :ftir.!3.Ílin Guillie,:r.DU'h Ele 
é maior ::i?~~gu:i.dor de nossas :faDÍliaa e :prov2.11os is-'~o o Qum1to a vµ.m cq 
nq J.Íd~r es"t~ :poáooa. p:r.o~oteu ~e ma :m.e~er u;j,8. bala :na riú.:nha tesi,a. e isso 
a~ fam:!~as t~ ?%'ova l)Orque í'aou em nu.bJ.ico 5, a 1>r.l...1~íra vez em. rqnba. - _ 
~~oia.. e ~tra vez foi na casa doa ~zinho~. ~e aoorq.o cone di'eó. as t~ 
t~aso Eu.,; j)reside.trtie da A'll>I a Líder Ara.l')a.Ço faço meu ai.)e1o jtm.to aa 
a1.c1-toriµa.des oo~:,et.cmtes do Mlmic:(p:1.o d.a são Gí?-briol da Cacllooi:ra e junio 
3. !Ice~a ~ae~tor~ do Era~1 o Dioc·ei,3e de são Galll"i.el. e a Federação das 9r-can:i. 
~~açifos ind!a:e aa do Rio Not:;ro ..• FOIBN o ot(i;;.t"as orcliµ1izaçõaa d9 Rio· 

' 1 • ,. 41,jt ~ , 

N~[:;'L'Q que este tipo de honioidio G Jerse,::;ui.çao' e ari...:me perante a 1e1 a, 
' ' ...• "" a.ç.or(f.o com. a. c:onstittliça.o Federal.o Alertareooa eatia. l)eesoa e ~e Da.O t.lt~~ - . ~ - m.Qa.àte.npidos sera entroc;ue a.Just~ça Mtulioi-~aJ.º 
' :A,twaJ.nente e~a. pessoa. tra.b~ tra.baJ.ha eonc oatequis-'lia ~ ~03:J.do 

~eo1ogia, nae con este tipo do poraagu:tção dave ~el" a.:far:rt;_ado · de seu CE4' a+ e para oozlh,oci:lanto doa povoa do Rio Noc;ro ago:ra no dia 03 de ~e·iiem. - 
b~ de J,992 a.cabanos de :?ardor noia una pessoa ~ovem clla.10..do .Mauue1 .A~PJl 
.ao cursa.d.o eu en ac;rotécn.ica. a foi. professor ano 2aaaado e por inveja foi 
nç,rto :oqr cana :_)easos, que noo :)c.raoc1.10 o daqt.'d .i_Jare. .freu:'Ge açrodito ciue 
a~, :w:uiha Ve.2i, Por ost;a ra~_Õ.o, quoro ooo,wo fu Vi.da; proteção à. r.unha f ,ã 
UÍlia ãaa au",H:~:rifü:·.des, .vara :ri:i 11.ha aobrovi vôucia :f'Ísi.oa. 



São Gabriel da Cachoeira 24 de Agosto de 1992. 

Circular NI 01/92 

Querem.os comunicar que no dia 19/08/92, O :Presidente do A.I.P ( Aseo 
ciação Indígena Fotyra E:apuamo, fez uma viagem a São Gabriel a fim de trã 
tar assuntos do seus enteresae e Convidar o Presidente da FOIRN ( Federa= 
ção das Or!..,anizações Indígenas do Rio Negro) O Sr. :Bráz França para uma 
u.ma reunião que foi realizado no dia 20,21 do corrente mês. E as 15 hs 
por falta de recurso de retorno a comunidade, foi solicitar a ajuda e 20 
litro de gasolina no que como pagamento :foi obrigado por um candidato a 
veriador a falar e gravar, j.ara o apof,o ao candidato do PMDB e PFL, que 
esse t;ipo de mani1)ulação não deve existir com nenhum lÍder, porque todos 
nós somos cidadão Bro.siloiro e somos conciente do nosso voto. Usando este 
tipo de trabalho é crime, acreclito que através desta comuilicaçüo, já mais 
venha acontecer com outros lÍdereo. E as 17 horas retornei de São Gabriel 
chegando 18 horas em São Luís. Parei só para apanhar a família, logo segui 
para ilha das flÔres chegando as 18:30 horas. 

E no d~a 20 às 10 horas junto com os líderes e familias foi realizado 
a reunião com a particiJ)ação de 5 com.unidades, são LU.Ís, Ilha das FlÔres, 
Bauání , Ta.eira Ponta, Ilha de As~1aí.. Faltou outras por motivo de conví.t e 
atrasados. Assuntoà tratado foram: 
A ex1)licaçã.o das viat;ens de dois 6oordenadores feito a Ma.naus e Brasília, 
e os d ocuraen t oa entregue nas mãos das autoridades 00mpetentes, princiJJal 
mente o procur,,dor Geral da Rep1!blica. E no dia. 21,/08/92 continuamos com o 
nosso encont ro e ti vemos o. chegada do Presidente da FOIRN, O Sr. Bráz Fran 
ça e o Antropólogo Dr. Márcio Meira.. Foi C(lmplemcntado as via6ens pelo Br'lz 

Continuando o Sr. Dráz e o Dr. Márcio, ex1üicaram como está o levanta 
mento da demarcação da terra do Baixo e Altv Rio Negro. A tarde foi diacuti 
dms como e q_uando será II Assembléia Geral do A.I.P. E :foi votado que serã 
no <lia 5,6,7 de Março de 1993, ficando assim as cúmunidacles de baixo e Ilha 
das Flores fa:rão encontro com pessoal de cima, formc1.ndo assim lil.m dabucur'f 
de artesanato, desde já todas comunidades e í'amilias são convidados, para 
danças culturais como Mar{eié, carriço, mauácu , japurutú etc. Seguindo a 11.§: 
lestra foi tratado formação de vida lÚstorica das c onnmí.dad ee com o objeti 
vou.e formar documentos das comi.midades e Associações, .depois foi tratado 
tar1bém os trabalhos comunitários, c,.m roça e plantio do frutas etc. Final! 
zand- o Sr, Bráz falou nobre o lenso que será realizado na reeião pedindo 
a rurticipação de todos, e às 17 horas foi encerrado o Encontro. 

Illia~ das FlÔres 22 de Março de l'J92. 

Rozend o Melgueiro 
Vice I'rcsidente 

il berto I,1ateus 
l':residente da A.I.1' 


