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Maior encontro dos povos indígenas do
Brasil será on-line
25/abr/2020

Para enfrentar as ameaças da pandemia da Covd-19, a 16ª edição do
Acampamento Terra Livre (ATL), acontece virtualmente entre os dias 27 e 30 de
abril.
O Acampamento Terra Livre é o evento em que povos indígenas de todo o
País se reúnem para fortalecer a luta e a resistência do movimento indígena.

Esse ano, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) convoca uma
mobilização virtual para realizar a 16ª edição do ATL. Diante da nova ameaça
causada pela pandemia da Covid-19, do crescimento das invasões nos
territórios indígenas, do aumento de assassinatos e criminalização de
lideranças, o formato virtual do encontro pretende alertar sobre a real
possibilidade de um novo genocídio e denuncia o descaso do Governo
Bolsonaro em garantir a proteção de nossos povos ancestrais.

A programação do evento terá início na segunda-feira, dia 27, a partir das
9h, e transmitirá encontros, reuniões, lives, pajelança, cantos, danças
tradicionais, mostra de �lmes indígenas, debates entre mulheres de
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diferentes etnias, além de mesas com grandes lideranças, indigenistas,
antropólogos e outras interações que conectam povos de todo o Brasil no
ambiente online.

Nos painéis de discussões, os temas variam entre “Saúde indígena e o
racismo institucional”, “Os povos indígenas em tempos de Coronavírus”,
“Agenda LGBTQ + Indígenas”, “Enfrentamento às mudanças climáticas,
aumento do desmatamento e o impacto no pós-pandemia”, “Direitos
Indígenas, violações e autoritarismos”, “Os processos migratórios dos povos
indígenas no Acre e a Covid-19”, “Histórias sobre as primeiras retomadas no
sul do Brasil”, “Mesa internacional”, entre muitos outros.

Em tempos em que o isolamento social incentiva as criminosas invasões de
madeireiros, garimpeiros, missionários e grileiros nas Terras Indígenas,
quando a violência e os ataques aos territórios só aumentam e o governo
federal acintosamente desarticula instituições importantes na defesa dos
povos, como IBAMA e FUNAI; a APIB e a MNI (Mobilização Nacional Indígena)
convocam a sociedade brasileira para participar do ATL 2020, que
representa a luta e a resistência dos indígenas do Brasil.

“O alerta está dado, a luta indígena é urgente e a sociedade precisa apoiar
essa causa, que é de todos nós”, convida Sônia Guajajara, coordenadora da
APIB.

O evento é organizado pela APIB e suas organizações de base junto à MNI –
e as organizações que a compõem.

Serviço:
Data: de 27 a 30 de abril de 2020
Onde: nas redes sociais da APIB (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil)
A programação será hospedada no site http://apib.info/
Contatos pra imprensa: Yaponã Bone (99) 98126 4090 e Caio Mota: (65)
99686 6289
Youtube: https://bit.ly/2VQtwvd
Instagram: @apibo�cial
Facebook: @apibo�cial
Hashtags: #ATL2020 #SangueIndigenaNenhumaGotaMais #AbrilVermelho
#ATLOnline #ATLEmRedes #ResistenciaIndigenaOnline
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Português

“Quantos indígenas precisam morrer para o Governo implementar um plano
emergencial?” 21 de agosto de 2020

Juíza federal em Itaituba reconsidera decisão e convoca audiência de
conciliação para resolver impasse entre Kayapó Mekragnotire e governo 21
de agosto de 2020

O sonho da cura: a resistência Karajá na pandemia 21 de agosto de 2020

No banco do réu um “índio” #2 21 de agosto de 2020

Solidariedade ao povo kayapó, mobilizado contra o Projeto “Ferrogrão” 19
de agosto de 2020
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