
 
NOTA DE SOLIDARIEDADE DO XIII ELAOPA 

AO POVO KA’APOR DA AMAZÔNIA ORIENTAL 
Março de 2019 – Viamão-RS-Brasil 

O Encontro Latino Americano de Organizações Populares Autônomas (ELAOPA) propõe solidariedade 
aos Povos Indígenas Ka'apor da Amazônia Oriental do Noroeste Maranhense do Brasil na luta pela 
recuperação e defesa do seu território contra a intensa ação ofensiva de madeireiras extrativistas e 
diante da repressão do Estado Policial de Ajuste sobre as lideranças desse povo. 

O Povo Ka'apor da Terra Indígena Alto Turiaçu se mantém na defesa de seu território de modo 
autônomo contra a expansão madeireira, ruralista e do agronegócio e exige respeito nas suas formas 
próprias de fazer a gestão de sua vida e da floresta. Das suas origens até hoje enfrentam batalhas 
com não-indígenas e agentes do Estado para a manutenção 
de seu território preservado e protegido e sofrem com o 
racismo institucionalizado de órgãos do governo federal e 
estadual, com o ataque de capangas de madereiras e com a 
repressão policial, culminando nos últimos três anos com 
morte, ameaças, intimidações e criminalização de lideranças. 

Nos últimos anos o Estado desenvolveu sérios ataques 
criminalizando suas lideranças no sentido de desqualificar, 
descredenciar e deslegitimar o Conselho de GestÃo Ka'apor, 
situação que tende a se intensificar a partir deste ano de 
2019 com o projeto político do Governo Bolsonaro de 
extermínio dos povos indígenas através da não-demarcação 
do seu território e do sucateamento de modestas políticas 
públicas presentes em anos passados. 

Propomos solidariedade em defesa do Conselho de Gestão 
Ka'apor à luta pelo bem-viver e pela proteção e soberania do seu território autônomo e pela 
investigação do assassinato de Eusébio Ka’apor por pessoas ligadas a madeireiros envolvidos com a 
exploração ilegal de madeira no interior da Terra Indígena Alto Turiaçu. Pedimos a difusão e o 
compartilhamento desta nota de solidariedade por organizações e por movimentos sociais presentes 
em seus países e regiões e origem. 

 

PELA DEFESA DO TERRITÓRIO DO POVO KA’APOR! 

PELO BEM-VIVER E PELA PROTEÇÃO E SOBERANIA 

DOS TERRITÓRIOS DOS POVOS INDÍGENAS DA AMÉRICA LATINA! 

 

SE SENTE, SE ESCUTA, AVANTE AS E OS QUE LUTAM! 


