
COORDENAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES INDÍGENAS DA AMAZÔNIA BRASILEIRA 
"UNIR PARA ORGANIZAR, FORTALECER PARA CONQUISTAR". 

PREZ.AJ)OS .AMIGOS, COLEGAS E COMP.ANREIROS LÍTIERES DAS COMUNIDADES DIVERSI 
FICADAS CULTU:RAI..NENTE: 

É com muito prazer que devo informar aos representantes das organizações 
de base, regionais, estaduais e a :n:f.vel da Amazônia BYasileira, como tendo ocupado a 
função de .Articulador Pqlitico da nossa organização - COI.A:B - Coordenação das Organiza 
ções IndÍgena8 da Amazônia :Brasileira, o trabalho que vem sendo d se:rrvolvido com muita 
dificuldade durante estes poucos anos de funcionamento. 

A COI.AB - fundada na Assembléia Geral de abril de 1989, cujo objetivo é 
defender todos os interesses dos povos e organizações indigenas da Amazônia brasileira. 
Entendemos que cada povo tinha sua organização social tradicional. Para muitos compa 
nheiros este estilo de organização cunfunde e atrapalha, entusiasma e ilude. Por isso, 
meus prezados lideres,indÍgenas que vem lútando para o bem estar do seus povos, não po 
demos pensar tudo bonitinho, não podemos ter idéias que a COIAB vai distribuir remédio, 
roupas, comida, etc. E vai resolver tudo, estamos salvo. E também somos muito apres 
sados, queremos tudo de imediato sem ter programação. Também não podemos pensar qúe é 
segunda Fundação Nacional do Índio, e sim verificar mélhor e esclarecer outros compa 
nheiros que tem dificuldade de compreenderas objetivos gerais da nossa organização, as 
sim também como os específicos, que vão contra a estrutura do pais que vivemos, isso 
significa que começa a meter o dedo nos poli tidos, latifundiários, empresários, milita-':",' 
res, madereiros, pesqueiros, garimpeiros, da Igreja, da ala conservadora e a própria po· 
lítica administrativa do pais e setores religiosos. - 

Nós, li.deres indígenas mesmo não acostumados com certas ideologias geno 
cidas, confrotamos com esse quadro e para isso precisamos de dirigentes preparados e ª2!: 
perientes, para que possamos alcançar nossos objetivos e das organizações. 

A COIAB é uma organização indÍgena, qúe todos nós somos sabedores, que 
para ser constituída houve preparação, isso significa articulação, conscientização das 
organizaçÕ,es de base pelos próprios dirigentes durante 2 anos e 10 meses, quando foi 
criada a Comissão Permanente das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, em abril 
de 1989. Sem sede propria, sem experiência política partidária, po 
lítica ind.igenista, política econômica, política latifundiária, etc. Sem saber ver pro 
jeto de desenvolvimento e sem técniqa para orientar o dia-a-dia em questão do costumada ~~ 
sociedade envolvida, muitas vezes mal almoçava um pedaço de pão e água. 

Então meus amigos lÍdéres, são processos que passamos a :nivel do movimen 
to indígena. Neste caso a organização indÍgena vem sofrendo vários processos conjuntu 
rais. Exemplo: após a promulgação da Constituição de 1988, imediatamente inicia o apa 
recimento de várias organizações indigenas regionais, estaduais e locais, visando ~ue a 
Constituição reconheça as Organizações Indígenas. Então a maior parte dos políticos 
analfabetos, empresáarios ou outros que têm pensamentos e ideais dos povos indigenas co ~ 
meçaram a perguntar: Para quê tantas organizações? Para onde vão tantos dolares? vão - 
vender a Amazônia, e muitas outras coisas do gênero. Esta rápida análise ajuda a pensar e 
onde nós estamos e com1quem andamos. O que temos que melhorar na nossa organização. 

Nos primeiros momentos de funcionamento de 1989 a 1991, a COIAJ3 iniciou 
um sofrimento no quadro profissional, administrativo e poli tico·, de como conduzir a or 
ganização e também por falta de assessoramento adequado· para es dirigentes, que não é 
empresa particular e que não é qualquer um que pode assessorar. 

Com a renúncia de um dos coordenadores da executiva, a coordenação geral 
convocou outra assembléia gera para abril de 1992. 
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Em julho de 1993 e abril de 1994, teve outro processo. Então verifica 
mos ;_que a COIAB, desde a sua fundação teve várias si tuaçÕes dificeis. Mas nós lideres 
ind:igenas, não podemos ver somente o lado negativo dos dirigentes que colaboraram no ,v,_, 
crescimento da nossa organização, que ho·j e estamos construindo dirigentes que assumem 
responsabilidades de um cargo na organização. 

Muitas vezes entre nós lideres indÍgenas, não sabemos agradecer um ao oú 
tro, só vemos o lado negativo. Sabemos que cada dirigente que passou na COI.AB carregou 
para colocar uma cadeira, mesas, máquina de xerox,telêfones e demais outros, a estrutu 
ra que compõe .ipar-a formar a sedo da COIAB. 

Pa.rticula:rmente, agradeço para mui tas lideranças que possam lutar, se di 
vertir, e sentir de perto a t:r·istéza e ã.s vezes se füisani.'Ua.r e querer abandonar a luta 
para conseguir o inte~eRse das cow1r.idades. Todos os coordenadores que ocupararr.. com a 
maior dificuldade para enfrentar eiante um sistema tão complicado e violento da socieda 
de emrolvida. 

Quero agradecer à Coordenação Executiva atual que cumpriu missão dificil 
de defender os interesses de seus povos de diferentes culturas. Passamos conjuntamente 
a dificuldade e o sofrimento da pressão que outros não compreendem os nossos objetivos. 
Mas mesmolassim sor-r ímo s para não chorar. Sempre onde estiver vamos praticar e divulgar 
o que aprendemos neste curto espaço de tempo. 

Sempre tentei criar amizade com os meus paa-errte ad.nd.Ígenas para que possa 
mos nos unir mais e fortalê~er o nosso pensamento. Nós povos indigenas nunca fomos ini 
migos de ninguém, e sim aqueles que não nos quá ser-am compreender é que ficaram nossos · 
inimigos por terem ideologias diferentes. 

Devo meus agradecimentos aos assessores, que têm a difícil tarefa de nos 
compreender sem medir esforços para colaborar com o crescimento das diversas organiza 
ções. E aos funcionários, secretáxias, que sempre desempenharam o seu papel, quê· supo.E_ 
taram mui tas vezes tarefas pesadas, poíl? motivos d.e a COIAB não funcionar corno uma ind.Ús ~ - 
tria, comércio:,, ou governo. Que a COIAB é uma·,organização pluricultu:ral, com os nossos 
pensamentos estamos sempre juntos, porque temos a mesma missão de defender os inter-esses 
dos povos ind:igenas. 

Aproveitando a oportunidade, devo relatar as atividades que tenho parti~i 
pado de desenvolvido em nome da COIAB com aval e confiança da Coordenação Executiva da 
CQIAB, por· ter a'Lguris-ano a de luta e ser membro do movimento indígena. 

J anêiro e feveréiro d.e 93 - a COIABVjunto com a APIR preparou uma grande 
mobilização contra as barragens no rnunicipio de Ji-pa.raná, o qual aconteceu no dia 15 
de março com o apoio de alguns prefeitos progressistas, Diocese e Conselho Indigenista 
Missionário. Bem com os sindicatos e outras organizações atingidos pelas barragens d~ 
hidrelétrica de Samuel no estado de Rondônia. ' 

Consêgu.imos reunir mais de 300 pessoas incluindo professores do e~sino ~ 
de lQ e ?2º graus daquelas cidades e organizações solidárias. 

O que relato aqui são fatos que marcaram para movimento incligena como 
todq e que foi atuado pelo membro da COIAB. 

No f'inal de abril e maio de 93 fui delegado para acompanhar uma equipe 
técnica que veio pelo Ministério da Ronda, que chegaram com uma proposta aparentemente 
boa, cujo objetivo era estudar o tratamento da água com os poiros indígenas do Alto Rio 
Negro e ao tempo d.e fotografar a cultura dos pov.os tradicionais d.a aquela região e sua 
ciência e tecnologia. Depois coed.i ta.r o. livro "Ministério da Holanda e COIAil11• .Foi 
feita a viagem durante 35 dias, foi fotografado o bàixo Rio Negro em pleno funcionaine_!! 
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to do garimpo na Ilha do Pinto, Foz do Canaburins e demais outras. 

Na jurisdição do Municipio de Santa Isabel do Rio Negro. E também em 
alguns pontos em Taracuá e região de Pari-cachoeira. Todo este trabalho foi publicado 
na Holanda para a COIAB, mas ainda não chegou e o Ministério ficou ele enviar. 

Ao mesmo tempo a Coordenação junto com outros dirigentes de organizações 
como CIR - Conselho Indígena de Roraima, percorreram a Europa divulgando as organizações 
indigenas da .Amazônia Erasileira, suas atividades programadas, como Campanha 'de J)ema.rc.§: 
ção dos territórios. Que o prazo previsto pela constituição estava esgotando até o pró 
xi.mo 5 de setembro de 93. A COIAB como instituição lêgalizada e representante dos povos 
indígenas tinha que estar na frente conduzindo as atividades,.antes do prazo terminar ti 
nha que desenvolver qualquer trabalho diante do Congresso, e da Presidência da Repúbli 
ca. Este são comentarias rápidos, para termos algumas idéias como é o movimento indíge- 
na do Er;:isil e da Amazfiní.a :Brasileira .• Com isso, estamos preparando par= futura gera, 
ção dos povos indigena.s. 

Eu pPrticularmente já. vivi~ .• 1guem deve ter visto o meu trabalho que de- 
diquei, porque não posso dizer o que fiz, · os dias são mui tos, cada dia. que pa ssa 
torna mais dif:Í.Cil e para. aLguns torna fácil. Que nós humanos, existem pessoas polémicas 
e outras são complicadas e difícil de entender um pelo outro. UnP tem muita sorte e ou 
tro não tem nada, mas somos controlados pela natureza nesss~mundo que vivemos. Com isso 
quero chega.r ao final, vimos breve colocação acima para que possa.mos refletir o movimento 
indigena da .AmPzÔnia Brasileira, que hoje, temos que olhar para frente e não para traz e 
cuidar o nosso instrumento COIAB, e saber usar, se nós não utilizar bem algu.ern vai utili 
zar particularmente :para seu interesse. 

Caros Companheiros, Lideres Indí"genas da Amazônia Legal, a Coordenação Exel 
cutiva da COIAE, cumpriu sua missão de defender o interesse dos povos indigenas diversi 
ficados como dizem os grandes estudiosos "NEM MESMO JESUS CRISTO QUE FEZ MILAGRES, CUROU 
OS DO~S, FALOU VERD.lillE NÃO FOI RESPEIT.AJ)O E NEM AGRA:DECIDO E FOI MORT011• 

Agora acredito para nova Coordenação da COIAE que desenvolverá a sua ati 
vidade com maior entusiasmo, tranquilidade e coragem para conduzir a bandeira de luta em 
frente do movimento indigena. Sem mais nada, agradeço e despeço-me. 

Y::if:d-fl-oyu__ 
Articulad.or,Politico da COIAB 
. Natural do Território Ind:igena 
do Alto Rio Negro· 

•.. 

]fa.naus-.AM, 08 de Maio de 1994- .- 
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