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PRQQEsso DE J?WARQAQIQ TERRITdRios INmGENAS 

CAMPANHA. DE" DEURCAÇIO: NOVA ESTRAT:OOIA DE AÇIO DA COIAB 

A Equipe de Coordenação Executiva da COI.Al3 procurou aV"ã 

liar os trabalhos desenvolvidos pela campanha de demarcação e d.§. 

finir uma nova estratégia de ação perante o não respeito ao prazo 

constitucional. que findou no dia 05 de outubro passado, para d~ 

marc-ar todos os ter.ritÓrios indígenas do pa!s. A má vontade pol.Í 

tica do governa e a sua inoperância; fizeram com que a COIAB pr.Q. 

curasse repensar e reorientar a sua ação no sentido de fazer re_§ 

peitar os territórios indígenas e agilizar o processo demarcató 

rio no seu conjunto. 

Uma ação por parte da COIAB deverá incluir três frentes 

de trabaJ.ho bem determinadas para procurar inferir mudanças na 

atual situação de invasão dos territórios e o não reconhecimento' 

por parte do Estado, a saber: 
- Reforço às Organizações locais e regionais direta.men, 

te nas bases; 
Trabalho de pressão politica em Brasília; 

- Traba1ho de divul.gação a n!ve1 nacional e 
internacional. 
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1. Reforço às Organizações de Base 

A' Coordenação da COIAl3 avaliou ser de fundamental impo~ 

tância reforçar a sua atuação e presença junto às Organizações 

de Base, numa tentativa de ajudá-las a procurar soluções pr_é 

prias a todos os problemas que dizem respeito a não-demarcação, 

invasão, con:f'litos, desenvolv.iJnento sustentável, economia aJ:. 
ternativa, etc. 

Tra-ta.-se de fato de não esperar mais pelo Estado que 
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comprovou mais do que o su.ficiente não está preocupado com a 

~uestão indígena. 

A COIAB se propõe então de concretizar esta articulação' 

da seguinte forma: 

- Ad.ministração de cursos de formação: nas áreas por r.§. 

(conforme necessidade das bases) gião em Manaus: 

Melhorar e estreitar as formas de comunicação para as 

bases; 

- E:nvio mais sistemático de materiais de inf'ormação, suh 

s!dios e documentos de trabalho para às bases sobre te - 
mas, tais como: 

- terra 
- revisão constitucional - - auto-demarcaçao 
- valorização da cuJ.tura 

- Participação pol!tica mais ativa da COI.AB nas ~eas; 
- Fazer da COIA13 um movimento mais unificado com. maior 

participação das organizações no seio da COIAB. 

2. Trabalho de pressão política em BrasÍ1ia1Ma.naus 

A Coordenação da COI.A.E procurará realizar um. trabal.ho de 
pressão mais intensivo e permanente junto ao Governo Estadual 

em !'fanaus. Serão ta.mbéin designados dois representantes ind:!ge 

nas, sendo um da COI.A:B e um de uma organização de base para 

atuar em Brasília junto ao Congresso Naciona1; o Executivo, J:g 
diciário, Procuradoria Geral da RepÚblica, na perspectiva de 

defender o.s interesses indígenas na revisão consti tuciona1, na 

elaboração final do Estatuto do :fndio, na aprovação dos dive.1: 

sos Projetos de Lei que dizem respeito ao Índio ou ainda nas 

emendas que :precon:i.za.m uma diminuição dos d.irei tos ind1genaso· 

A COI.AB procurará entendimento com as entidades de apoio 
para solucionar todas as questões logísticas relacionadas com 

a permanência de companheiros em Bras!lia. 
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