
 
 

 
Al Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas 

 
Señor presidente, 

 
Mi nombre es Adriano Karipuna. Soy el líder del pueblo Karipuna del estado 

de Rondônia, en Brasil. Vengo, en nombre de mi pueblo, para traer 
información a este Foro Permanente de la ONU y pedir acción. 

 
La situación de invasión en mi territorio es muy grave y se agravó mucho 

con la pandemia del covid 19, donde los invasores terminan llevándose la 
enfermedad a los territorios indígenas, hemos perdio muchos de nuestros 

sabedores.  
 
La situación es muy grave, ahora estamos amenazados por esta pandemia 

que ha asolado al mundo entero. La situación se agravó aún más, porque los 
invasores no se ponen en cuarentena ni aislamiento social, nuestro territorio 

es invadido con más avidez y el gobierno Bolsonaro con su política genocida, 
busca legalizar la invasión de todas las tierras indígenas, aprovechando el 

periodo pandémico del covid 19, para atacar nuestros derechos. 
 

Vengo a esta casa para denunciar al gobierno brasileño, por el 
incumplimiento del precepto constitucional sobre el derecho a la vida, la 

tierra y las políticas públicas, especialmente la salud específica y 
diferenciada. 

 
Ante esto, hago un llamado y apelo a este Foro Permanente de la ONU, al 
Mecanismo de Expertos y al Relator Especial de la ONU para los Pueblos 

Indígenas que envíen documentos y contacten urgentemente a representantes 
del Gobierno brasileño para que promueva acciones estructurales y urgentes 



para remover invasores tierra y para la asistencia a los pueblos indígenas, en 

este tiempo de pandemia por el covid 19.  
 

Señora Presidente, no podemos aceptar ser víctimas de un genocidio. La 
remoción de invasores de nuestra tierra y su protección es un elemento 

fundamental para que podamos seguir existiendo como pueblo. Contamos 
con el apoyo urgente y eficaz de este Foro de la ONU. 

 
Adriano Karipuna 

Liderança do Povo Karipuna 
APOIKA 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Ao Fórum Permanente da ONU sobre Questões Indígenas 
 

Senhor (a) Presidente, 
 

Meu nome é Adriano Karipuna. Sou liderança do povo Karipuna do estado 
de Rondônia, no Brasil. Venho, em nome do povo a que pertenço, trazer 

informações a este Fórum Permanente da ONU e pedir providências. 
 



A situação de invasão no meu territorio é muito grave, e se agravou muito 

mais com a pandemia pela covid 19, onde os invasores acabam por levar a 
doença aos territorios indigenas. Desde o ano 2015, os não-indígenas 

passaram a invadir a nossa terra e essa invasão agravou-se com o presidente 
Jair Bolsonaro, pois os invasores se sentem fortalecidos com a postura do 

presidente. Nossa terra está sendo invadida, loteada e vendida para pessoas 
que estão se apossando ilegalmente e derrubando a nossa floresta para 

plantação de pastagens para criação de gado. 
 

A situação é muito grave. Além dos amplos danos ambientais, dos danos 
morais, agora vivemos ameaçados com essa pandemia que assolou o mundo 

inteiro. A situação ficou mais grave ainda, porque os invasores não fazem 
quarentena e nem isolamento social, com mais avidez estão invandido nosso 

territorio e o governo brasileiro com sua politica genocida, busca legalizar a 
invasão de todas as terras indigenas, através de decretos, portarias e projetos 
legislativos, aproveitando o periodo da pandemia da covid 19, para atacar os 

nossos direitos.  
 

Venho a esta casa denunciar o governo brasileiro, pelo descumprimento do 
preceito constitucional no que tange o direito a vida, a terra e as politicas 

publicas, especialmente a saúde especifica e diferenciada. 
 

Diante disso, recorro e faço um apelo a este Fórum Permanente da ONU, ao 
Mecanismo de Expertos e à Relatora Especial da ONU para Povos Indígenas 

que enviem documentos e contatem urgentemente representantes do 
Governo brasileiro para que o mesmo promova ações estruturantes e 

urgentes para retirar os invasores de nossa terra e por um atendimento aos 
povos indigenas, neste tempo de pandemia pela covid 19. Pedimos também 
que ao governo brasileiro seja recomendado a adoção de medidas que 

garantam a efetiva proteção de nosso território, do nosso povo e de nossas 
lideranças.  

 
Senhor (a) presidente, não podemos aceitar sermos vítimas de um genocídio. 

A retirada dos invasores de nossa terra e a proteção dela é elemento 
fundamental para que possamos continuar existindo enquanto povo. 

Contamos com o urgente e efetivo apoio deste Fórum da ONU. 
 

Adriano Karipuna 
Liderança do Povo Karipuna 

APOIKA 


