Associação Indígena Tato’a, que representa o povo e as comunidades Parakanã
da Terra Indígena Apyterewa, sul do estado do Pará, vem ao público manifestar o
repúdio à tentativa do Governo Federal de promover atos que, de forma
assediosa e enganosa, visam forçar uma conciliação do nosso povo com os
invasores da terra indígena, com objetivo de reduzir o nosso território
tradicional.
No último dia 18 de outubro de 2020 fomos surpreendidos por uma agenda com
representantes do Ministério das Mulheres, Família e Direitos Humanos, na sede
de uma fazenda localizada irregularmente dentro do nosso território, na região
conhecida como Paredão. Inicialmente, algumas das nossas lideranças foram
chamadas para participarem de reunião na base de proteção da Funai, com
objetivo de tratar da invasão da terra indígena. No meio do caminho foram
deslocados para sede de uma Fazenda na região do Paredão, na qual já se
encontravam representantes do Ministério de Direitos Humanos, representantes
dos invasores e da prefeitura de São Félix do Xingu. Neste momento, ficou claro o
objetivo da reunião: pressionar as lideranças presentes para aceitarem a
proposta de redução dos limites do território. Não por outra razão, a reunião foi
feita às escondidas, na sede da fazenda de um ocupante irregular, sem presença
do Ministério Público Federal, ou mesmo da Funai, com algumas poucas
lideranças do povo Parakanã. Mais uma artimanha do Governo Federal, aliado
com os invasores e com a Prefeitura de São Félix, para causar divisão interna e
confundir as lideranças do povo Parakanã, com a eterna promessa de que a
redução do território resolverá os conflitos e trará paz ao povo Parakanã.
Mais uma vez vimos deixar claro para os toria (“não indígenas”) e para as
autoridades que temos uma instância política de tomada de decisão coletiva
sobre quaisquer questões que envolvam nosso território e afetem nossos
direitos coletivos que é o Conselho do povo Parakanã. Qualquer reunião feita
com poucas lideranças – seja a reunião do último dia 18 de outubro com
representantes do Ministério do Direitos Humanos seja outras reuniões –, não
tem qualquer validade e não representa a legítima manifestação do nosso povo.
Não esquecemos nunca que o nosso território já foi reduzido no passado com
essa mesma conversa de agora do Governo, que esse seria o caminho para trazer
paz para o nosso povo. A terra foi reduzida, antes de sua homologação, e a
questão da invasão do nosso território não foi resolvida. Ao contrário, mais
invasores entraram no nosso território e hoje a terra indígena Apyterewa está
como uma das mais desmatadas do Brasil pela atuação de fazendeiros,
garimpeiros, madeireiros e colonos. Esse é o jeito do toria, sempre querem mais,
destroem tudo e nunca pensam no futuro.
Já a bastante tempo, temos solicitado apoio de diversos órgãos na proteção do
nosso território. O Ibama fez algumas ações, mas a pressão política foi mais forte,
suspendendo uma operação em março, que acabou com a demissão de parte das

pessoas que estavam nos ajudando. Hoje, vimos que está em curso outra
operação do Ibama na nossa terra e que existem grandes manifestações contra
ela, apoiando as ilegalidades contra nosso povo e nossa terra. Por isso
declaramos nosso total apoio para a operação e reforçamos sua necessidade.
Reafirmamos que a terra indígena Apyterewa está homologada desde de 2007 e
encontra-se devidamente registrada na Secretaria do Patrimônio da União – SPU,
cumprindo toda legislação que regulamenta o processo de demarcação de terras
indígenas. O próprio Supremo Tribunal Federal já reconheceu a legalidade do
decreto homologatório e todos os processos judiciais que questionaram o
processo de demarcação da terra indígena Apyterewa foram favoráveis ao povo
Parakanã, atestando a legalidade de demarcação e validade do relatório
antropológico que reconheceu nosso território tradicional.
A Constituição Federal de 1988 estabelece que os direitos dos povos indígenas
sobre seus territórios tradicionais são indisponíveis, inalienáveis e
imprescritíveis. A ação do Governo de querer propor a redução do nosso
território, assediando e dividindo nossas lideranças é uma medida claramente
inconstitucional. Sabemos que é dever da UNIÃO demarcar e proteger nosso
território tradicional, garantindo uma terra livre de invasores. Essa sempre foi a
luta dos nossos antepassados e segue sendo nossa luta. Uma luta por nossos
direitos.
Portanto, vimos a público mais uma vez para reforçar que nós, povo Parakanã da
Terra Indígena Apyterewa, NÃO ACEITAMOS A TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO!!!
Não aceitamos negociar nossos direitos! Desintrusão da Terra Indiígena
Apyterewa JÁ!
Associação Indígena Tato’a
Terra Indígena Apyterewa, 29 de Novembro de 2020

