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ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA
Rua Sena Madureira 1500 3º andar - Bairro Vila Clementino - São Paulo - SP CEP 04021-001 - http://www.unifesp.br
1133854111
Processo nº 23089.018013/2022-21

Aos familiares de Bruno e Dom, à União das Organizações Indígenas do Vale do Javari (Univaja), à Articulação dos povos indígenas do Brasil (Apib) e aos
Indigenistas Associados (Ina)

Manifestação de solidariedade e indignação

Diante do assassinato brutal do indigenista licenciado da FUNAI, Bruno Pereira, e do jornalista inglês Dom Phillips, nós, da Cátedra Kaapora de
conhecimentos tradicionais e não hegemônicos, e da Cátedra Sustentabilidade e Visões de Futuro, ambas da Universidade Federal de São Paulo, queremos nos
somar aos gritos por justiça para os povos indígenas e para aqueles que os apoiam.
Nos últimos anos, os povos originários têm visto os órgãos que foram criados para a sua proteção e a defesa de seus direitos, como a FUNAI e o IBAMA,
terem sua capacidade de ação reduzida, a ponto de não conseguirem cumprir objetivos que estão na Constituição, como a proteção das florestas e de seus
povos contra madeireiros, garimpeiros, grileiros e traficantes.
Bruno e Dom não foram os primeiros, nem os únicos de uma execrável lista de vítimas, que inclui indígenas e indigenistas defensores da Amazônia, das vidas
e dos saberes a ela associados, todos dedicados a conter ilegalidades, conforme determina a legislação. Desde 2019, já foram assassinadas lideranças como
Paulino Guajajara e Zezico Rodrigues Guajajara (2020), na Terra Indígena (TI) Arariboia/MA; Sarapó Ka’apor (2021), na TI Alto Turiaçu/MA; Ari Uru-Euwau-wau (2019), na TI Uru-Eu-wau-wau/RO; Alex Recarte Vasques Lopes Kaiowá (2022), na TI Taquaperi/MS; além do servidor da FUNAI Maxciel Pereira
dos Santos, para lembrar somente alguns.
Dessa forma, a Cátedra Kaapora, a Cátedra Sustentabilidade e a Pró-reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de São Paulo reiteram o apoio às
instituições e pessoas que lutam pelos direitos dos povos indígenas e pela proteção ao meio ambiente, comprometendo-se a divulgar estes princípios e esta
mensagem entre os(as) seus(suas) estudantes, professores(as) e profissionais diversos por meio dos seus canais institucionais de comunicação e nas atividades
educacionais.

Cátedra Kaapora
Cátedra Sustentabilidade
Pró-reitoria de Extensão e Cultura (PROEC) da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)

Documento assinado eletronicamente por Andrea Rabinovici, Vice-Coordenador(a), em 21/06/2022, às 16:51, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Ilana Seltzer Goldstein, Docente, em 21/06/2022, às 17:52, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Taiza Stumpp Teixeira, Pro-Reitor(a) de Extensão e Cultura, em 21/06/2022, às 18:02, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida clicando aqui, ou pelo endereço: "https://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0" informando o código verificador 1162428 e o código CRC 7CCE62AB.
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