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Nova lorque-LZ de Abril de 2016

Sr. Presidente, agradego pela oportunidade.

Meu nome 6 Elizeu Lopes sou Guarani Kaiowa de Mato Grosso do Sul do

Estado Brasil. Venho em nome do meu povo, o segundo maior do Brasil.

Como membro do Conselho da Grande Assembleia Aty Guasu venho

denuneiar, mais uma vez, a situagSo que nossos Nhanderu chamam de Genocidio.

Meu (Tekoha) Aldeia chama-se Kurusu Amba Fronteira com Paraguai e tenho

viajado hd vdrias espagos da ONU, seja aqui em Nova lorque, seja em Genebra.

Quero por isso agradecer a Relatora Especial, Sra. Vit6ria pela visita este ano ao

Brasil e em especial a minha aldeia de kurusu Amba, onde ela pbde ver e sentir a dor

que passamos.

Muito triste que desde a minha riltima vinda aqui, mais uma Iideranga Kaiow6

foi assassinada devido a nossa luta por nossos territ6rios tradicionais, seu nome 6

Simedo Vilharva, e at6 agora ningu6m foi preso. A fazendeira anda i luz do dia,

mostrando armas para nossos filhos, e nada foi feito. Nossas liderangas est5o

ameagadas e desprotegidas. Sofrem intimidag6es por parte da Policia e sdo

criminalizadas em processos judiciais.

Os suicfdios de nossos jovens que somam 730 nos 0ltimos L4 anos 6 para n6s

um massacre, um exterminio disfargado e negado pelas autoridades.

Por termos sido expulsos de nossos territ6rios e por isso sofrermos

perseguigSo, ameagas, discriminagSo venho mais uma vez a este f6rum pedir que

cobre o Governo Brasileiro da demarcagEo de nossos territ5rios.

Como Membro titular do Conselho Nacional de Politica lndigenista, quero

dizer que apesar de criado e ter sido um avango, o Conselho ndo seguiu a decisSo

tomada na primeira Confer€ncia Nacional de Polltica lndigenista, de que este seja

deliberativo e ndo apenas consultivo.

Como Membro do Conselho Continental da NagSo Guarani, organizagSo que

redne os Povos Guarani, presente na Bolivia, Paraguay, Argentina e Brasil. Quero



dizer que a situagSo de viol6ncia 6 a mesma que no Brasil. N5o temos direito de ir e
vir e somos tratados como estrangeiros em nosso pr6prio territ6rio. Grandes

empresas violam nossos direitos e os governos nacionais n5o cumprem com suas

constituigSes a respeito da garantia e defesa de nossos direitos.

No Paraguay, fazendeiros brasileiros estSo massacrando comunidades
guarani, inclusive com queima de escolas e assassinatos. Na Argentina, o

preconceito, a desassist6ncia e na Bolivia a ag6o de grandes petrolfferas. Todas estas

situagdes estSo ligadas aos interesses sobre nossos territ6rios.

Por isso, quero pedir a este F6rum um Estudo Sobre a situag5o do Povo

Guarani no Continente, junto somos mais de 250 mil pessoas presente

massivamente em 4 nag6es e familiarmente e tantos outros.

N5o queremos mais que os sangues de nossas familias reguem as plantag6es

de soja, cana ou sirva para o gado, Ndo vamos desistir de nossos territ6riosl

lnformo a este f6rum que neste momento, Liderangas de Meu Povo Ocupam a

Sede Nacional da FundagSo Nacional dos Povos indigenas, reivindicando um rjltimo

compromisso do governo Dilma, declarar mais uma terra Guarani Kaiow6, Mas meu

tekoha Kurusu amba e outros do meu povo, passados 8 anos, ainda ndo foram

demarcados,

Por fim, quero dizer que nossa Grande Assembleia Aty Guasu, estS finalizando

a denrjncia internacional ante a Corte lnteramericana em face do Brasil, por

Etnocidio.

Os assassinos dos Povos indfgenas no Brasil n5o PassarSo!

Obrigado!


