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Brasília - DF, dia 09 de dezembro de 1998. 

Senhor Presidente da República, 

Em nome dos índios que habitam na AI- Balaio ( Tucano, quilômetro 80; 
Iá-Mirim, quilômetro 85: Rodrigo Sibele, quilometro 95 e Balaio que fica 
no quilômetro 100, localizados na BR - 307, Parque Nacional do Pico da 
Neblina, Alto Rio Negro distritos de Cucuí, Marabitana, Tabocal e São 
Felipe aldeias maiores do povo Baré do lado brasileiro, Baixo Rio Negro, 
Municípios de Santa Isabel do Rio Negro, Barcelos, Novo Airão, região 
coordenado pela organização maior como Federação das Organizações 
Indígenas do Rio Negro - FOIRN 40 organizações afiliadas com 35 mil 
índios composta dos grupos étnicos: Tucano, Baré, Tuyuca, Bará, 
Barassano, Dessano, Pirá Tapuya, Miriti-Tapuya, Tariano, Yanomami, 
Baniwa, Curripaco, Maku Peoná, Cubewa, Maku Kamã, Werekena, 
Uanano e outros grupos e sub grupos no município de São Gabriel da 
Cachoeira, Estado do Amazonas delegado pelos seus representantes 
oficiais reunidos nesta capital federal, assim como os representantes do 
Sul, os povos Kaingang, Guarani, Xokleng dos Estados do Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul e acreditando na unidade dos povos 
indígenas do Brasil, aqueles que através dos documentos que foram 
entregue ao Sr. Ministro da Justiça apresentaram também sua 
indignação com a atual direção geral da FUNAI, na pessoa do seu 
Presidente o Dr. SULLIVAN SILVESTRE OLIVEIRA, o qual todos 
repudiamos a sua presença nesta referida fundação por não cumprir com 
as reivindicações dos índios geral do Brasil, apenas dando somente a 
atenção especial a alguns povos, em particular do Centro Oeste, que são 
usados e manipulados por falta de esclarecimentos, muita vezes 
comprados pelo Presidente do órgão para se manter no cargo que é 
político com poucos compromissos que os demais índios do Brasil, 
deixando claro a sua discriminação pelos demais. Com isso rogamos que 
V. Excelência se digne substituí-lo do cargo que ocupa pelo Dr. 
OT ACILIO ANTUNES DOS RE!S FILHO, desta referida Fundação 
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Nacional do indio, pela sua grande experiência administrativa e respeito 
a causa indígena que tem o grande conhecimento. 

Certos de vosso respeito pelas populações indígenas do Brasil, e 
atendendo os pleitos de suas lideranças apresentamos nossas saudações 
indígenas. 
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ÁLVARO FE&~DES SAMPAIO (tukano) 

Presidente da Cooperativa de Produção dos Índios do Rio Negro 
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ORLANDIN~UEIRO DA SILYA (baré) 
Delegado das lideranças e das organizações dos Indios do Rio Negro 
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ROSANE DE MATOS (Kaingang) 

Delegada dos Índios do Sul 

Excelentíssimo Senhor 
DR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
DD. PRESIDENTE DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
BRASÍLIA - DF 

C/C - Ministro da Justiça 
DR. RENAN CALHEIROS 


