
Década de 70 
• Início da implantação dos postos indígenas da  
Funai em São Gabriel da Cachoeira
• Instalação do 1º BEC- Batalhão de Engenharia de 
Construção em São Gabriel da Cachoeira 

1967
Criação da Funai - Fundação Nacional do Índio

1988- 2003 
Instalação de 7 Pelotões Especiais de Fronteira 
(em Iauaretê, Querari, São Joaquim, Maturacá, 
Pari- Cachoeira, Tunuí-Cachoeira)

1989 
• Aprovação da Convenção 169 da OIT- 
Organização Internacional do Trabalho
• Criação da Coiab - Coordenação das 
Organizações Indígenas da Amazônia 
Brasileira

1998 até o presente 
Estabelecimento das escolas indígenas diferenciadas

2015  
I Conferência Nacional de Política Indigenista 

2009-2012 
Gestão do primeiro prefeito indígena em São 
Gabriel da Cachoeira

2011 
Comitê Regional do Rio Negro – Funai é 
instalado em São Gabriel da Cachoeira

2012
• I Encontro de Lideranças Indígenas do Rio Negro em 
São Gabriel da Cachoeira
• Implementação da PNGATI - Política Nacional de 
Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas

2013
Gestão compartilhada da FUNAI com povos indígenas 
(Foirn - metade governo e metade indígena)

2002
• O Brasil ratificou a Convenção 169 da Organização 
Internacional do Trabalho, por meio do Decreto  
Legislativo nº 143
• Valorização da identidade, resgate das línguas  
indígenas e cooficialização de três línguas indígenas 
majoritárias (Nheengatu, Tukano e Baniwa), no  
município de São Gabriel da Cachoeira, pela lei 
orgânica municipal Lei N° 145/2002 

2004 
• Regularização da Lei N° 145/2002 
• Criação da Secretaria de Educação Continuada,  
Alfabetização, Diversidade e Inclusão (atual Secadi)

2003 
Estabelecimento das coordenadorias regionais da Foirn 

A partir do final  
da década de 90
• Reconstrução de malocas nas comunidades 
indígenas e na cidade de São Gabriel da 
Cachoeira
• Desenvolvimento de projetos de alternativas 
econômicas e sustentabilidade: arte baniwa, 
pimenta baniwa, banco tukano, entre outros, 
pelas associações indígenas
• Eleição de vereadores indígenas em São 
Gabriel da Cachoeira

1987
• Criação da Foirn - Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, 
com diversos departamentos (educação, mulheres, jovens), como fruto da 
mobilização de duas assembléias gerais dos povos indígenas do Rio Negro 
que favoreceram o fortalecimento político, o resgate e a valorização cul-
tural das etnias existentes nesta região do Rio Negro
• Desde então foram criadas mais de 80 associações de base política da 
região que abrange a Foirn que envolve 700 comunidades, 23 povos, de 40 
mil indígenas no período de 27 anos no Rio Negro incluindo município de 
Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira

2009
• Criação do Território Rio Negro da Cidadania Indígena – AM
• Criação do Território Etnoeducacional do Rio Negro
• Criação do Selo “Produto Indígena do Rio Negro”, certificado 
pela Foirn
• O Governo do Amazonas, por meio da Lei no. 3.403, de 7 de 
julho de 2009, criou a Seind - Secretaria de Estado para os Povos  
Indígenas 
• Reestruturação da Funai
• O NEEI- Núcleo de Educação Escolar Indígena criado em 
2006, vinculado a SEMED-AM, passou a ser GEEI - Gerência de  
Educação Escolar Indígena

2014 
Criação dos Conselhos da Roça no rio 
Negro e definição de políticas públicas 
junto aos governos nos municípios e 
com Estado do Amazonas

2006
• Criação da CNPI - Comissão Nacional de Política Indigenista
• Reconhecimento da Cachoeira da Onça ou Cachoeira de 
Iauaretê, como patrimônio imaterial pelo Iphan- Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

Anos 2000/2010
• PDPI- Projeto Demonstrativo dos Povos Indígenas
• Desenvolvimento de projetos de manejo ambiental e  
sustentabilidade
• Presença de universidades UFAM (Universidade Federal 
do Amazonas), IFAM (Instituto Federal do Amazonas) e UEA  
(Universidade Estadual do Amazonas) na região do alto rio 
Negro
• Formação acadêmica de estudantes indígenas em  
licenciatura intercultural indígena, medicina, enfermagem, 
direito, odontologia, antropologia, pedagogia, matemática, 
filósofos, letras, física e administração
• Aprimoramento da produção de material audiovisual pelas 
populações indígenas do rio Negro 
• Município de São Gabriel da Cachoeira com instituições que 
emitem documentos
• Maior acesso à informação através de internet
• Profissionalização de indígenas como professores e  
técnicos de saúde considerando os conhecimentos indígenas
• Implantação de conselhos e participação indígena em  
Conselhos de instâncias governamentais
• Fortalecimento de participação dos indígenas nas  
campanhas políticas para cargos políticos como de Prefeito, 
vereadores e outros
• Parceria da Foirn com governos
• Presença de gestores indígenas em instâncias do Estado
• Benefícios previdenciários e sociais1999 

Estabelecimento do Distrito Sanitário Especial  
Indígena do Rio Negro com implantação de  
polos base nas comunidades indígenas

1910
Criação do SPI (com o nome SPILTEN) Década de 1990

• Ordenação dos primeiros padres indígenas 
• Estabelecimento da rede de radiofonia interligando a 
cidade de São Gabriel da Cachoeira e as comunidades 
nas calhas de rio
• Demarcação e homologação das Terras Indígenas do 
Alto e Médio Rio Negro
• Início do processo de discussão de um Estatuto dos  
Povos Indígenas 

1995 
É publicado o primeiro dos oito 
volumes da Coleção Narradores 
Indígenas do Rio Negro, viabili-
zada pela Foirn. Começam a ser 
publicados livros sobre história 
indígena.

1996
• Promulgação da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional. Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996.
• Realização do 1º Festribal - Festival Cultural 
das Tribos Indígenas do Alto Rio Negro em São 
Gabriel da Cachoeira, pela Foirn 

Década de 1980 
• Final do Regime de Internato 
• Implantação de escolas nas comunidades
• Criação e Implantação do “Projeto Calha Norte” 
pelo Governo Federal 

1914
• Chegada dos Salesianos a São Gabriel da Cachoei-
ra, com implantação de missões no Alto e Médio Rio  
Negro- São Gabriel da Cachoeira (1914), Taracua 
(1923), Iauaretê (1929), Pari Cachoeira (1940), Santa 
Isabel (1942), Assunção do Içana (1972) - e instauração 
do regime de internato

1988
• Conquista de direitos indígenas na Constituição Federal, 
saindo de tutela para plena capacidade civil, com destaque 
para os artigos 231 e 232 da Constituição
• Comunidades e povos conhecem melhor seus direitos
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