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Brastlia. 16 de setembro de 1993. 

Exmo, Senhor Presidente, 

Nós, os lideres representativos das tribos, abaixo mencionadas, T~ 
Tukano, Arapaço, 'Iuiuka, Miriti-Tapuia, Wananos, Piriatpauia. Desana, Barasana, Cubeo, 
Werekene, Karapaná .. Baniwa, Baré, Maku., Kama entre outras, habitantes milenares .. vimos perante a 
opinião pública dirigir a V. Exa. para pedir a demarcação imediata de nosso território do Alto Rio 
Negro. 

A nossa reivindicação é de 8.150.000 ha, porque, a mais de 25 anos, as 
nações indígenas vêm solicitando o apoio Institucional para garantir seus territórios segundo os 
preceitos gerantindos e conquistados na Constitituição. 

A FOIR...N - FEDERAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES Il'IDÍGENAS DO RIO 
NEGRO - representando 17 organizações de base, constituída por 32 povos e, cuja população 
ultrapassa 35 mil índios, solicita a V. Exa., a demarcação imediata. do referido território, cumprindo 
os preceitos constitucionais. 

O território Indtgcna não é apenas um recursos natural tão importante. mas 
um recursos sócio-cultural. "São terras tradicionalmente ocupadas pelos índíos, por eles habítasdas 
em caráter pennanente e. utilizadas para suas atividades produtivas, imprescindíveis à preservação 
ambiental e, necessárias a seu bem-estar e à reprodução tlsica e cultural., segundo seus usos e 
costumes e tradições". 

Se V. Exa. não realizar a demarcação do Alto Rio Negro, segundo a nossa 
reivindit.açào, estarà cometendo o crime de responsabilidade diante das opiniões nacional e 
internacional. 

A Constituição estabelece que as terras tradicionalmente ocupadas pelos 
índios constituem bens da União. 

Cientes de Vossa compreensão e sensibilidades pera com as questões 
indigenas. temos a plena ceneza de que a FOIRN. servirá de insuumento para estreitar o diálogo. 
procurar soluções pacificas e garantir a integridade tlsica dos territórios indígenas e da Nação 
Brasileira. 
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