
 

 
 

ARTICULAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS DO BRASIL 

APOINME – ARPIN SUDESTE – ARPINSUL – Comissão Guarani 

Yvyrupa - Conselho dos Povos Indígenas de Mato Grosso do Sul -          

ATY GUASU - COIAB 

 

 

Endereço: SDS Edifício Venâncio III – Sala 208 - Bairro: Asa Sul – Brasília, DF - CEP: 70.393-902 

E-mail: apibbsb@gmail.com & apibsecretaria@gmail.com 

POVOS INDÍGENAS PARTICIPANTES DO ACAMPAMENTO TERRA LIVRE 2015 EXIGEM DA 

PRESIDENTE DILMA CUMPRIMENTO DE COMPROMISOS DA CAMPANHA E DEMANDAS 

NÃ ATENDIDAS COMO A DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDÍGENAS 

 

Brasília – DF, 15 de abril de 2015. 

À Excelentíssima 

Senhora Dilma Rousseff 

Presidente da República Federativa do Brasil 

 

Senhora Presidente: 

 

Nós, mais de cerca de 1.500 lideranças de aproximadamente 200 povos indígenas de todas as regiões do 

Brasil, reunidos em Brasília – DF, de 13 a 16 de abril de 2015, por ocasião do nosso Acampamento Terra 

Livre, a maior mobilização nacional que realizamos anualmente para dar visibilidade à situação de violação 

dos nossos direitos e reivindicar do Estado a efetivação do texto constitucional que os garante, reivindicamos 

por meio desta que o seu governo cumpra por fim os seus compromissos de campanha para o segundo 

mandado manifestados na Carta aos Povos Indígenas do Brasil, divulgada por seu partido, o Partido dos 

Trabalhadores – PT, em 23 de outubro de 2014. 

 

 Exigimos ainda o atendimento das demandas apresentadas pela nossa organização a Articulação dos Povos 

Indígenas do Brasil – APIB e a Mobilização Nacional Indígena, encaminhada a vossa excelência em 26 de 

março último, na qual reafirmamos entre outras questões, que: “Não admitimos que seu governo continue com 

a decisão política de paralisar os procedimentos administrativos de demarcação das terras indígenas. Por isso 

reivindicamos que a Senhora Presidente assine os decretos de homologação das mais de 20 terras indígenas 

que estão sobre sua mesa uma vez que estas estão sem qualquer impedimento judicial e/ou administrativo para 

o ato. Da mesma forma, reivindicamos que o ministro da justiça publique as portarias declaratórias que estão 

na mesma situação, e que a Fundação Nacional do Índio (Funai) também publique os Relatórios 

Circunstanciados de terras concluídos e até hoje engavetados. Em fim, queremos que seu governo dê 

continuidade à demarcação de todas as terras indígenas do Brasil, muitas das quais estão até hoje sem nenhum 

procedimento demarcatório instituído, ao invés de tentar modificar os procedimentos demarcatórios e publicar 

sucessivos instrumentos como a Portaria 60/2015, que pretende agilizar e encurtar os prazos para 
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licenciamentos ambientais que impactarão os nossos territórios, em detrimento da nossa autonomia e flagrante 

desrespeito à legislação nacional e internacional de proteção e promoção dos nossos direitos, principalmente a 

Constituição Federal e a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho”.  

 

Ressaltamos que as nossas demandas se inserem na perspectiva de fazer acontecer o seu discurso de posse, em 

que a vossa excelência reafirmou o seu compromisso de inaugurar uma nova etapa no processo 

histórico de mudanças sociais no Brasi, tendo como orientação para o seu novo mandato o seguinte 

princípio: “nenhum direito a menos, nenhum passo atrás, só mais direitos e só o caminho à 

frente”. 

 

Senão, o seu governo continuará com uma visível incoerência: defender no âmbito internacional o 

Estado democrático e os Direitos Humanos, enquanto internamente se permite a perpetuação de 

políticas e práticas etnocidas e genocidas que há 515 anos vitimam os povos indígenas. 

 

Atenciosamente. 
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