
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

total ou parcial, de populações, povos ou 
comunidades.  

Diante desta realidade absurda fazem-se 

necessárias reações contundentes de indignação, 
de denúncia e de condenação dessa barbaridade, 
mas, sobretudo, de responsabilização do Estado 
e seus agentes por estas práticas criminosas de 
genocídio.  

Com este objetivo, realizaremos nos dias 29 

e 30 de abril próximo, no âmbito do ABRIL 
INDÍGENA 2021, atividades virtuais de debates, 
estudos, relatos, depoimentos e testemunhos 
sobre processos de genocídio em curso no 
Amazonas e ouvindo organizações indígenas, 
indigenistas e de defesa dos direitos humanos, 
para subsidiar a elaboração de um dossiê 
temático e consequentemente de propostas 
concretas junto aos tribunais nacionais e 
internacionais de direitos humanos, em busca de 
responsabilização do Estado e seus agentes por 
estes atos contra a humanidade. 

Assim, CONVIDAMOS a todos e a todas, 

para esta mobilização virtual em defesa da vida e 
da existência dos povos originários. Tolerância 
zero com os genocidas!  

PROGRAMAÇÃO 
 (Horário de Manaus) 

 
Dia 29/04/2021 

08h30: Cerimônia Pluricultural de Abertura - 
Espiritualidade musical indígena. 

09h00: Mesa de saudações da coordenação do 
evento 
 

 

09h30: Conjuntura Nacional e Direitos Humanos 
Indígenas – Território, Saúde, Educação. (FAMDDI) 
 

10h00: Depoimentos e relatos sobre violações de 
direitos humanos indígenas no Amazonas 
 
● Graves ameaças aos Índios autônomos, livres ou 
isolados do Vale do Javari  – Kora Kanamari 

 
● Processo de Genocídio do povo Juma com a morte 
do último homem Aruká pelo covi-19 – Lideranças 
indígenas do Sul do Amazonas. 

 
● Massacres de indígenas e ribeirinhos no Rio 
Abacaxi/AM - Lideranças Maraguá e Mundurucu de 
Nova Olinda do Norte /AM. 

 
● Invasões sistemáticas de garimpeiros na Terra 
Yanomami – José Mário Yanomami (Coordenador da 
Associação Yanomami do rio Cauaburis – AYRCA. 

 
● Invasões de Madeireiros e o abandono do poder 
público no município de Maués - Lideranças Sateré 
Mawé. 

 
● Mortes em série de indígenas Kokama no Alto 
Solimões pelo covid-19 – Milena kokama 

 
● Violações de direitos na saúde indígena, entre as 
quais, a exclusão de indígenas  residentes em 
contextos urbanos de prioridades de vacinação – 
COPIME.  

 
● Violações de diretos na educação indígena, tais 
como, exclusões de línguas e saberes indígenas dos 
currículos e de professores de línguas e de culturas 
indígenas, entre outras – Lideranças do FOREEIA. 

 

Os povos indígenas continuam sendo 

vítimas fatais do agravamento de violações de 
seus direitos básicos e vitais de sobrevivência 
física e cultural, associado também à tragédia 
sanitária e humanitária da pandemia da COVID-
19, que já ceifou 306 vidas humanas indígenas 
somente no estado do Amazonas. 

As mortes de indígenas provocadas pela 

pandemia; pelas campanhas negacionistas e 

criminosas de alguns missionários evangélicos 

que induzem algumas comunidades indígenas a 

recusarem à vacinação; pelo acirramento de 

conflitos com madeireiros e garimpeiros; pela 

crescente perseguição, ameaças e criminalização 

de lideranças indígenas, resultam em aumento de 

óbitos por doença e por homicídios de indígenas, 

que acontecem sob a omissão ou ação deliberada 

dos governos, caracterizando claramente, 

práticas de genocídio, termo que designa crimes 

que têm como objetivo a eliminação da existência 

física de grupos nacionais, étnicos, raciais e/ou 

religiosos, ou seja, extermínio ou destruição, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliésio Marubo – Advogado indígena Marubo e 
secretário da OAB/AM subseção Alto Solimões. 

 
Paulo Pankararu – Advogado indígena Pankararu, 
sócio do Dora Oliveira – Sociedade Advocatícia, 
Rede de Advogados Indígenas do Brasil. 

             
Judite Guajajara – Advogada indígena Guajajara, 
Rede de Advogados Indígenas do Brasil. 

             
  José Alcimar de Oliveira (ADUA/UFAM)       
  Jesem Orellana (Fiocruz) 

             
Lucas Ferrante (INPA). 

            
Fernando Merloto / MPF-AM: o que está sendo 
feito no enfrentamento das violações de direitos 
indígenas no Amazonas. 

 
09h30 – Mesa de Debate II – Violações de Direitos 
Humanos Indígenas e genocídio (o que dizem as 
instituições de direitos humanos e juristas?)  

 
Carlos Marés – advogado e Jurista. Foi 
Procurador Geral do Estado do Paraná. 

             
Caupolican Padilha – Advogado e Presidente da 
Comissão de Direitos Humanos OAB/AM. 

 
Débora Duprat – Advogada e Jurista. Foi membro 
do Ministério Público Federal, Coordenadora da 6ª 
Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, 
Subprocuradora Geral da República e 
Procuradora Geral da República Interina. 
 

● Criminalização, perseguição e racismo contra 
lideranças e povos indígenas – Wanda Witoto. 

 
● Negacionismo de missionários que provocam 
recusa de indígenas à vacinação. 
 
● Outros relatos e depoimentos. 
 
12h00: Intervalo para o almoço 

 
13h30: Depoimentos e relatos sobre violações de 
direitos humanos indígenas no Amazonas 
(continuidade) – Outras violações de direitos 
indígenas. 

 
16h00: Ameaças sobre direitos humanos 
indígenas no âmbito legislativo, judiciário e 
executivo (CIMI, Deputada Joênia Wapichana, 
Deputado Zé Ricardo, Lucia Alberta/Assessoria 
Parlamentar). 
 
DIA 30/04/2021 
 
07h45: Abertura dos Trabalhos 

 
08h00: Mesa de Debate I – Violações de Direitos 
Humanos Indígenas e genocídio (a palavra com 
as organizações indígenas, indigenistas, 
especialistas, advogados indígenas e MPF).            

             
Frente Amazônica de Mobilização em Defesa 
dos Direitos Indígenas – FAMDDI 

             
Cristiane Baré – advogada indígena Baré e 
Assessora Jurídica da COIAB. 
 

Kenarik Boujikian Felippe – Jurista e Magistrada. 
Foi Juiza de Direito e Desembargadora do 
Tribunal de Justiça de SP 

 
Jurema Werneck – Médica, feminista, ativista do 
movimento de mulheres negras brasileiras e dos 
direitos humanos e Diretora Executiva da Anistia 
Internacional – Brasil 
 
Ana Valéria – Advogada e Superintendente do 
Fundo Brasil de Direitos Humanos. 

 
Darci Frigo – Advogado e Coordenador da 
Organização de Direitos Humanos Terra de 
Direitos. 

 
12h30 – Encaminhamentos e encerramento. 
 
https://www.youtube.com/channel/UCAaCrcm
Lwkcp_0C3EjceoMg 

 

 
 

 

 


