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REUNIÃO DO FDDI 20 DE JULHO 05
Participantes: Gersem Baniwa, Francisco Avelino, Jô Cardoso, Ricardo Verdura, Raul
Teles, Éden Magalhães, Luís Fenelon.
Pauta discutida:
l.Informes:
CIMI: Casas indígenas na TI Nuquini/AC foram queimadas numa operação
Ibama, Polícia Federal e Polícia Civil em cumprimento a um mandato de
reintegração de posse ao fazendeiro invasor da TI.
2. Campanha contra violência: foi discutida a possibilidade de intensificar campanhas
contra a onda de violência contra os índios pelo Brasil inteiro principalmente no CentroOeste e Nordeste. Ficou encaminhado que o CII\1.I passará à secretaria do Fórum dados
atualizados sobre a violência contra os índios para que sejam ampla.mente divulgados.
3. Texto sobre TI: Foi lido o texto elaborado pelo Marco Paulo a partir de dados
disponibilizados pelo ISA e foram tomados os seguintes encaminhamentos a partir do
texto-base:
a) um documento deve ser adequado corno solicitação ao Ministério Público
Federal de medidas judiciais contra a atitude da FUNAI/MJ (Raul ficou
responsável para elaborar o texto).
b) Um documento na forma de denúncia para ser enviado ao govemo e ampla
divulgação pública (O Éden ficou responsável pelo texto).
c) Um documento para imprensa (Raul ficou de articular com o Márcio Santilli),
OBS.: Na medida que os textos vão ficando pronto, estarão sendo encaminhados ou
divulgados.
3. Congresso Nacional
- Foi informado da aprovação do Requerimento 511 do Senador Tião Viana Como o
próximo passo importante é a indicação do Relator, Raul Teles ponderou a necessidade
do Fórum tentar articular alguns nomes de senadores para o cargo e sugeriu três: Pedro
Simon (Plv.lDB), Jéferson Peres (PDT) e Eduardo Suplicy (PT). Os participantes ficaram
mais simpáticos ao nome do Senador Pedro Simon. Ficou encaminhado que até quartafeira próxima, para que outros membros do Fórum ausentes na reunião manifestem suas
opiniões a respeito, inclusive se há outros nomes. Uma vez aceito um nome o Fórum
começará uma articulação começando com uma audiência com o próprio indicado.
4. Reunião GTI Governo de Política Indigenista e Representantes indígenas: A
secretaria informou que a FUNAI comunicou da decisão do GTI governo (16
ministérios) de realizar uma reunião com 16 representantes indígenas a serem indicados
pelo Fórum. A reunião será 22 de agosto de 2005.
Encaminhamentos:
- Solicitar antecipadamente a proposta do GTI que será discutida com os índios (até
o dia 15/08/05).

Tentar negociar com o governo para antecipar e atrasar a vida e volta dos índios,
(dois dias antes e um dia depois) ponta do seminário do FDDI com a comissão
indigena definida na reunião anterior.
Foram indicados nomes de lideranças indígenas para a reunião, seguindo a
mesma porcentagem da proposta CNPI:
Amazônia (7): Jecinaldo Barbosa (COIAB/AM), José Maria Lana (FOIRN/AM),
Dionito J. de Souza (CIR/RR), Makupá Kayabi (ATIXIMT), Akiaboro Kayapó (PA),
Davi Y anomami (RR), Euzébio Xavante(Mf).
Nordeste (4 ): Luís Titiah/BA, Marquinho Xucuru (PE), Dourado Tapeba(_AL),
Neguinho Truka (PE) ou Caboquinho Potiguara (PB)
Sul/sudeste 3: Ari Paliano (RS), Azelene Kaingang (RS), Kretã(RS)
Centro Oeste (2): Ramão Terena(MS), Anastácio Kaiowá(MS).
Próxima reunião: 08/08/05, 14:00hs- COIAB

