
 

 

 

 

 

POVOS INDÍGENAS DO ESTADO DE ALAGOAS 
 ATIVIDADE DE MINERAÇÃO E EXPLORAÇÃO EM TERRAS 

 INDÍGENAS BRSILEIRAS 

 

                                                            Carta de Alagoas 

 

Nós lideranças indígenas presentes em diversos munícipios nos estado alagoanos, vimos através 

desta, expressa o nosso descontentamento com as declarações do presidente da câmara dos 

deputados federais. Sr. Arthur césar pereira de lira, do Progressista de Alagoas, que fez declarações 

a favor da mineração em terras indígenas e ao Projeto de Lei nº490, que tramita na casa e está 

sendo objeto de votação hoje 23 de junho de 2021 na CCJ-Comissão de Constituição e Justiça. 

 

O mesmo se mostrou a favor da opressão feita pela Policia Militar do Distrito Federal contra aos 

anciões, criança e mulheres que estavam em frente a Câmara dos Deputados, protestando 

pacificamente, pelo direito a consulta, ampla, previa, informada e de boa-fé, assim como 

estabelece a Conversão 169 da OIT, onde as comunidades e a sociedade possa ter acesso e 

debaterem sob projetos que interfiram em suas vidas.   

  

É inadmissível que o parlamentar alagoano ignore o sofrimento das comunidades do baixo são 

Francisco, zona da mata, agreste e alto sertão alagoano, muitas delas se quer não possui uma 

escola, ou um palmo de terra para produzir seu alimento e não tem acesso a políticas públicas.  

 

O apoio a este PL nº490, e sua aprovação, irá aumentar a desigualdade social, e inviabilizará o 

processo de demarcação de terra indígenas no brasil, entendemos que a fala do deputado Arthur 

César Pereira de Lira, não ajuda em nada a minimizar o sofrimento dos demais povos indígenas 

brasileiro, nem os alagoanos, pois até hoje, nós povos indígenas, não tivemos  nossas terras 

regularizadas como manda a constituição de 1988, não temos a garantia da segurança alimentar, 

acesso à  educação diferenciada como manda a lei, e em meio a pandemia de COVID-19 nem 

todos os indígenas brasileiros foram vacinados.   

 

O mandato do parlamentar nos causa decepção, pois ataca os povos originários, as minorias, não 

contribuindo para combater a desigualdade e dívida que o estado brasileiro tem para com os povos 

indígenas.  

Atenciosamente: 

Liderança do Povo indigena Koiupanka 

Liderança do Povo indigena Katokin 

Liderança do Povo indigena Karuazú 

Liderança do Povo indigena Kariri xocó 

Liderança do Povo indigena Karapotó 

Liderança do Povo indigena Kalankó 

Liderança do Povo indigena Geripankó 

Liderança do Povo indigena Tingü-Botó 

Liderança do Povo indigena Xucuru kariri 

Liderança do Povo indigena Wassu Kocal 


