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Somos Survival International, o
movimento global pelos povos
indígenas. Estamos lutando pela sua
sobrevivência ao redor do mundo.

Vossa Excelência,
Escrevo desde a Survival International em relação à proteção das terras indígenas.
Indígenas ao redor do Brasil estão pedindo que o seu governo cumpra com sua obrigação
constitucional de demarcar e proteger seus territórios.
Suas demandas principais são as seguintes:
1. Proteção dos direitos indígenas previstos na Constituição Brasileira;
2. Demarcação das terras indígenas;
3. Garantia dos direitos humanos e combate à violência contra os indígenas;
4. Reconhecimento dos povos originários e de sua cultura ancestral;
5. Contra a transferência da Funai para o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos;
6. Contra a transferência da demarcação de terras indígenas para o Ministério da Agricultura;
7. Contra a flexibilização e transferência do licenciamento ambiental para o MAPA;
8. Respeito aos tratados internacionais em especial o Acordo de Paris e o direito de consulta e
consentimento.
A Survival International – e milhares de pessoas ao redor do Brasil e do mundo que já escreveram ao
Senhor sobre a importância da proteção dos territórios indígenas – ecoamos essas demandas e
reiteramos a necessidade de respeitar os direitos indígenas para que o Brasil possa operar no mercado
internacional.
A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil – APIB – disse, “Temos o direito de existir! Não vamos
recuar. Não vamos hesitar em denunciar o governo e o agronegócio nos quatro cantos do mundo.”
A Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira – COIAB – disse: " Nós povos
indígenas estamos na linha de frente das ameaças porque sem território, deixamos de existir."
Reconhecemos que o Brasil é lar para mais de 300 povos indígenas. Eles dependem de seus territórios
e continuarão a protegê-los.
Existem mais povos indígenas isolados no Brasil do que em qualquer outro lugar do planeta. Há anos o
mundo vê o Brasil como referência por suas práticas e políticas que lhes garantem o direito de viver
como escolherem. Espera-se que seu governo liderará o caminho para proteger suas terras para
impedir seu genocídio, e permitir que eles sobrevivam e prosperem.

Lhe urgimos que respeite a Constituição Federal e as leis internacionais que o Brasil ratificou, e garanta
que os territórios indígenas sejam protegidos de invasões ilegais, para o uso exclusivo dos povos
indígenas. Ataques contra os primeiros povos de seu país atacam o coração e a alma de sua nação.
Pela sobrevivência dos povos indígenas do Brasil, pela proteção dos territórios mais biodiversos do país,
pela saúde de nosso planeta e por toda a humanidade, por favor proteja as terras indígenas e pare o
genocídio no Brasil.
Atenciosamente,
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