MANIFESTO DE REPÚDIO DO PARLAÍNDIO BRASIL
O Parlamento Indígena do Brasil - Parlaíndio Brasil vem a público manifestar seu repúdio à violenta
agressão e ataques brutais praticados com bombas de gás e outros instrumentos repressivos usados
contra os representantes e lideranças indígenas que estão em Brasília numa manifestação pela
garantia de seus direitos constitucionais. É a prova cabal de que o governo Bolsonaro não medirá
forças para aprovar o Projeto de Lei 490, usando a força policial descontrolada, além da sua força
política no Congresso Nacional e em outras instâncias da sociedade.
O truculento ato da tropa de choque da polícia, a mando do Estado policialesco e genocida, não
tem a menor justificativa, uma vez que nossos representantes indígenas realizavam uma
manifestação pacífica e legítima contra o Projeto de Lei 490, que estava em debate e votação na
Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. O PL 490, elaborado pela bancada ruralista,
vai dificultar ou até impedir a demarcação das terras indígenas, além de prever a abertura destes
territórios para a exploração predatória do agronegócio, sem consulta prévia aos povos indígenas
afetados.
A ação de guerra da polícia, que deixou muitos indígenas feridos, é a demonstração evidente e
insofismável de que o atual projeto de governo defende a livre manifestação, desde que seja a favor
do latifúndio e dos interesses autoritários e anti-indígenas vigentes na atual conjuntura política
nacional, que ferem as liberdades democráticas e colocam em risco a institucionalidade do Brasil. O
direito à manifestação faz parte da história das sociedades e podem ser responsáveis por grandes
mudanças e garantia de direitos. Infelizmente no Brasil as nossas manifestações são vistas e tratadas
como atos de perturbação da ordem pública, como caso de polícia, ainda que a liberdade de
expressão esteja resguardada no artigo 5º. Da Constituição Federal, sendo este um direito
fundamental.
Ressaltamos que as condutas das autoridades policiais contra nossos representantes em Brasília
reproduzem o que acontece cotidianamente no trato com os nossos povos, nas ações de
reintegração de posse, por exemplo. Tal violação de direitos provoca dores, ferimentos, mortes e
traumas em adultos, jovens e crianças, atingindo o cerne do próprio regime democrático no país.
Diante do exposto, o Parlaíndio Brasil convoca as autoridades nacionais e os organismos
internacionais, assim como a imprensa e a sociedade civil para acompanhar e repudiar o fato aqui
exposto que reflete as más práticas e os malfeitos do governo Bolsonaro e o aparelhamento da
FUNAI, da SESAI, do ministério do meio-ambiente, do IBAMA e ICMBio, da PF, da PGR e de
cooptação política de grande parte do Congresso Nacional.
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