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FEDERAÇÃO DAS ORGAt-.,IZAÇOES INDIGENAS DO RIO NEGRO 
Reconhecida como de Utiladede Pública - Lei n~ 1631 - 1987 - AM- Bra:ul 

TfRRA e CULTURA são Gabriel da Cachoeira 25.01.94 

No decorrer do trabalho de identificação da área indígena do rne 

dio Rio Negro o grupo de trabalho da FUNAI constatou a presença de, 

pelo menos, 11 balsas de garimpeiros, instalados ao longo do Rio Ne 

gro, mais precisamente, trecho entre a foz dos rios Marié e Cauaborís~ 

Foram constatados também: a)várias balsas em funcionarnento;b)duas 

pistas de pouso clandestinas, nas comunidades de Maniarí e Bacabal, e) 

instalação de barracão como local de abastecimento e suporte logisti 

co para o garimpo, na Ilha conhecida corno Jerusalém {Ilha do Dedé), si 

tuada no rio Negro, próxima à foz do Cauaborís. 
Além das observações citadas, importante mencionar que a Rádio Nê 

cional da Amazônia vinculada à RADIOBRÃS, tem veiculado a falsa notí 

cia de que a área em questão estaria liberada para a atividade de g~ 

rimpo. 
No contato feito pelo grupo de trabalho da FUNAI com- os garimpe! 

ros, na Ilha de Jerusalém, fomos informados de que um novo contingente 

de garimpeiros e balsas estariam chegando à região ao longo do mês de 

fevereiro/94. 
Temerosos que neste ano de 94 a atividade de garimpo venha a ser 

reabilitada causando os mesmos danos verificados em 1993 { ocupaçao 

de comunidades, contaminação do leito dos rios por mercúrio, difusão 

de bebida alcoólica e drogas, assassinatos, estupros e violência de t2 

da ordem), o grupo de trabalho vem requerer providências imediatas quaB 

to â desintrusão desta atividade na área Indígena do Médio Rio Negro. 
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