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A Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas
(FPMDDPI) manifesta seu repúdio à carta do grupo intitulado “agricultores
e produtores indígenas”, publicada no dia 29 de março no site da Fundação
Nacional do Índio (Funai). O documento traz ataques e inverdades contra a
coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil
(APIB), Sônia Guajajara.

A carta, destinada a instituições europeias, assinada por três porta-vozes
do Grupo de Agricultores e Produtores Indígenas, desfere ataques à mais
importante organização indígena do país, que no contexto pandêmico vem
fazendo o enfrentamento necessário na defesa da vida dos povos
indígenas.
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https://apiboficial.org/


A APIB é uma instância de referência nacional do movimento indígena no
Brasil, criada de baixo pra cima. A organização aglutina organizações
regionais indígenas e nasceu com o propósito de fortalecer a união dos
povos, a articulação entre as diferentes regiões e organizações indígenas
do país, além de mobilizar os povos e organizações indígenas contra as
ameaças e agressões aos direitos indígenas.

A Frente Parlamentar reforça, ainda, a representatividade da Apib na luta
dos povos indígenas. Fazem parte da APIB as seguintes organizações
indígenas regionais: Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas
Gerais e Espírito Santo (APOINME), Conselho do Povo Terena, Articulação
dos Povos Indígenas do Sudeste (ARPINSUDESTE), Articulação dos Povos
Indígenas do Sul (ARPINSUL), Grande Assembléia do povo Guarani (ATY
GUASU), Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira
(COIAB) e Comissão  Guarani Yvyrupa.

A FPMDDPI manifesta solidariedade a Apib e a Sônia Guajajara e repudia a
tentativa de criminalização e deslegitimação de organizações que lutam
pelos direitos dos povos indígenas no Brasil veiculada nos sites o�cias do
Governo Federal.
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