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Companheiros de Luta! 

É com muita alegria e esperança que tomamos a liberdade para desejar a todos os 
companheiros de luta muita coragem e dedicação e que no marco do Ano 
Internacional dos Povos Indígenas possamos unificar ainda mais as nossas lutas. 

Na oportunidade, queremos informar às organizações e líderes dos nossos povos, 
que os membros do Conselho de Articulação dos Povos e Organizações Indígenas 
do Brasil - CAPOIB, se reuniu entre os dias 18 à 21 de maio passado em Brasília - 
OF, para discutir entre outras coisas a situação dos nossos trabalhos e estabelecer 
planos de ação onde em conjunto com as organizações indígenas realizaremos 
várias atividades no decorrer deste semestre, principalmente, dentro da progra 
mação do Ano Internacional dos Povos Indígenas. Ainda dentro desta programação 
discutida, está a REVISÃO CONSTlTUCIONAL,ESTATUTO DO ÍNDIO,RATIFICAÇÃO 
DA CONVENÇÃO 169/0IT e prazo estabelecido pela Constituição Federal para a 
conclusão da DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDÍGENAS. 

Por outro lado verificamos que as nossas situações, em termos de assistências, 
encontram-se em piores condições, basta tomarmos conhecimento sobre a saúde 
do Índio, a questão da nossa autonomia econômica e educação entre outros. E, 
para completar os informes, os grandes grupos econômicos e políticos estão se 
aliando com os militares no sentido de impedirem a demarcação dos nossos 
territórios e essas articulações já se fazem sentir dentro do Congresso Nacional, 
onde os parlamentares se mobilizam, pelo menos na sua grande maioria, para que 
os nossos direitos garantidos não sejam respeitados durante a revisão 
constitucional. 

Diante dessa situação, fomos unânimes em concordar com as propostas das 
lideranças indígenas onde a nossa presença em Brasília será inevitável. Por essas 
razões, diversas delegações indígenas se farão presentes entre o período de maia 
à julho, considerando que as caravanas já começam a chegar em Brasília, de acordo 
com as regiões do país a saber: de 18 à 21 de maio, esteve a delegação do Leste; 
de 24 à 28 deste, delegação do Mato Grasso do Sul; de 07 à 11 de junho estará 
a equipe de Mato Grosso; de 21 à 25 de junho estará a delegação da Amazônia; 
e de 05 à 09 de julho a comissão do Nordeste. Informamos ainda, que várias 
entidades estão apoiando a luta das organizações indígenas na Campanha pela 
Demarcação das Terras Indígenas para o Qual foi constituído um Fórum em Defesa 
dos Direitos Indígenas que tem a sua referência na Universidade de Brasília. 

Na próxima carta enviaremos mais informações. Abraços à todos os companheiros. 
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