COORDENAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES E POVOS INDÍGENAS DO AMAZONAS
“CONSOLIDANDO A FORÇA DO MOVIMENTO INDÍGENA”

CARTA DA COORDENAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES E POVOS INDÍGENAS DO AMAZONAS
– COIPAM AO SR. JOÃO PEDRO – PRESIDENTE DA FUNAI.

A Coordenação das Organizações e Povos Indígenas do Amazonas –
COIPAM, após receber a Carta dos Povos Indígenas do Vale do Javarí,
Município de Atalaia do Norte/Amazonas.
Que relata a situação conflituosa entre os Povos Indígenas Matis e
Korubo (Povo isolado).
Considerando que a região sofre com inúmeros problemas de invasão,
exploração ilegal de recursos naturais, principalmente por tráfico de drogas.
Considerando que a Sede da Coordenação Regional de FUNAI de
Atalaia do Norte encontra-se ocupada pelos Povos Indígenas Matis, Marubo,
Mayoruna, Kanamari e Kulina, que estão reivindicando providencias para
resolução da situação de conflito, e ainda reivindicar apoio para o
deslocamento do grupo Matis para outra localidade, afim de evitar agravamento
do conflito étnico e evitar assim, mais mortes desnecessárias;
Considerando a eminência de novos conflitos com mortes entre os
povos Matis e Korubo, uma vez que há fatos evidentes.
A COIPAM, preocupada com a realidade apresentada na região, vem
exigir providencias urgentes por parte da Presidência da FUNAI, quanto a
remoção dos Matis para uma área distante, longe dos Korubos, evitando como
já mencionado outros conflitos.
Exigimos ainda, atendimento do pleito dos Povos Indígenas do Vale do
Javarí, quanto a exoneração do Coordenador da FUNAI em Atalaia do Norte,
uma vez que o mesmo quebrou a relação de confiança com povos indígenas,
não havendo condições para que permaneça no cargo, e a nomeação de um
indígena para assumir a referida Coordenação que tenha conhecimento da
realidade e mantenha diálogo transparente com os Povos Indígenas da região,
de acordo com a carta entregue a Presidência da FUNAI, na ocasião da
realização da 1º Conferência Nacional de Política Indigenista em Brasília.
Certos de sermos atendidos no pleito supracitados, elevamos votos de
estima e apreço.
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