Os povos Indígenas no Brasil continuam lutando!
Há muito tempo os povos indígenas estão lutando para garantir seus direitos. O direito à terra, o direito à
saúde e à educação. Durante muitos anos o governo expulsou os índios das suas terras, destruiu as florestas e
os rios, e espalhou doenças que mataram os povos indígenas no Brasil. Mas nossos parentes nunca desistiram
de lutar.
Primeiro, o Governo do Brasil dizia que os índios iam acabar, iam perder sua cultura e viver igual todos os
brasileiros nas cidades ou em terras pequenas. Mas isso não aconteceu. Os índios lutaram e conquistaram o
direito de viver como querem. Conquistaram o direito de ter suas terras protegidas, com as florestas, os rios e
as caças para se alimentarem.Esse direito ficou escrito na maior lei do Brasil que é a Constituição Federal de
1988. Nesse documento está escrito como o Brasil deve funcionar, quais são os direitos e os deveres dos
brasileiros. O artigo 231 da Constituição fala sobre o direito dos índios
“São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos
originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer
respeitar todos os seus bens.”
Essa foi uma grande vitória dos povos indígenas. A Constituição ajudou os Yanomami a conseguir demarcar a
terra em 1992. Outros povos também conseguiram garantir a suas terras. Isso aconteceu principalmente na
região da Amazônia.
Mas em outros lugares do Brasil, os índios ainda sofrem porque não tem sua terra. Os Guarani Kaiová, por
exemplo, continuam morando na beira de estradas enquanto suas terras tradicionais estão ocupadas pelos
brancos, sem ter lugar para plantar e caçar. Eles sofrem com a violência dos fazendeiros, mas continuam
lutando para recuperar as terras dos seus ancestrais.
Eles estão lutando para que os não-indígenas respeitem a Constituição Federal. As palavras dos brancos
escritas nas leis são palavras fortes mais alguns políticos deputados e senadores estão querendo alterar estas
palavras que estão escritas no artigo 231 da Constituição Federal.
Esses deputados e senadores são os representantes dos fazendeiros, dos garimpeiros e das mineradoras. Eles
têm interesse nas terras indígenas. Eles querem tirar as riquezas das terras indígenas. Querem destruir a
floresta para plantar, criar boi, tirar minérios, construir estradas, barrar os rios para construir hidroelétricas e
tirar energia.
Eles estão escrevendo projetos de leis para dizer que os brancos tem o direito para trabalhar na terra dos
indígenas e também para dificultar as demarcações das terras indígenas. Depois que eles escrevem as leis, eles
mandam para a Presidente do Brasil. Os principais projetos que eles escreveram são:
Projeto 227: Essa lei fala que se o governo achar importante, ele poderia construir estradas, fazendas,
hidroelétricas e mineradoras (fazer mineração) dentro das terras indígenas.
Projeto 237: Esse projeto fala que os fazendeiros poderão explorar até a metade das terras indígenas.
Projeto 215: Essa diz que a demarcação das terras indígenas feita pela Funai tem que ser aprovada pelos
deputados e os senadores. O Congresso Nacional é contra os índios, nunca mais nenhuma TI vai ser demarcada.
Portaria 303: Diz que nenhuma terra indígena poderá ser aumentada e retira a autonomia dos povos
indígenas para fazer a gestão, cuidar das suas terras.
Por isso os povos indígenas estão atentos, estão avisando o governo que não vão aceitar perder os direitos que
já conquistaram na Constituição de 1988. Nós já mandamos esse recado para a Presidente Dilma Russeff, para
ela não apoiar os fazendeiros nem os garimpeiros que querem acabar com os direitos indígenas. Ela não pode
aceitar essas leis que os deputados e senadores estão escrevendo!
Nós Sanöma temos que ficar espertos. Hoje nós temos nosso território, mas os brancos estão de olho! Nós
também temos que apoiar nossos parentes que ainda não tem suas terras demarcadas!
Foi por isso que no dia 9 de agosto, representantes de todos os índios de Roraima, se reuniram nas ruas de Boa
Vista para dizer para os não-indígenas que não iremos aceitar perder nossos direitos!
Todos os povos indígenas do Brasil estão se organizando para fazer uma grande manifestação em Brasília no
início do mês de outubro.
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Ĩ Brasil tä uli pewö hamö Sanöma samakö kupai
ĩsamakö kasiapalo sinomoti wi ĩtä kua
Índios em Brasília na constituinte

Índios em Brasília na constituinte

Indígena lendo a constituição

Sutuha sanöma samakö kasia palo soatama,
samakö hönömamo wi, samakö ulupö pi
hatukamo wi, kami samakö hai ĩ uli sama tä uli
noama wi. Sutuha sätänapi pata töpönö kami
samakö hai ĩtä ulinaha, uli tä uli wania wi ĩtöpö
simöama, ĩ töpöha simöanö kami samakö hai ĩ tä
uli wania kuköma. Ĩnaha kua tä ĩtä soawö wasu
wasu tä pewö kua soa palonö peepii, Sanöma
samakö nomapo wi ĩtä kua soapasoma.
Önökutenö kami samakö hai ĩ ai töpö kasiapalo
soa tiowi ĩtä kua soa kule. Kami samakö hai ĩ ai
töpö kasia palo wi ĩtä mapo maikitä.
Somi tä sai tähä ĩnaha sätänapi pata töpö pii
kuuma: Sanöma töpö hai ĩ sätänapi töpö kua naia
hãto pasopö. Kama töpö hai ĩtä uli osenaha töpö
kua pasia hãto köpökö, ĩ naha sätänapi töpö pii
kuuma. Maaki ĩ tä sai kupo totio maama. Sanöma
töpö kasia palo kõonö kama töpö hai ĩtä uli täa
konöma. Önökutenö hukii kami samakö hai ĩ sama
tä uli noama totiowi ĩ tä kupasoma.
Constituição Federal täna sätänapi pata töpönö tä
saökököma. Sanöma töpö hai ĩtä uli sai, ĩnaha töpö
kuuwi ĩ tä saökököma. Constituição Federal tä
õsinaha lei brasileira tökö pewö titia kule. Artigo
231 tä õsi naha ĩnatä hapalo kuu kule: kamakö hai
ĩ tä uli sai naha Sanöma makö kua totikinö Sanöma
makö saponomo totiowi ĩ tä, kama Sanöma makö
kai sainaha makö hapalo totio wi ĩ tä, kamakö hai ĩ
matä ulinoama totio wi ĩtä ĩna kui samatä pii sisa
kule, ĩnaha Artigo 231 täna ĩnaha tä kuu kule.

Construção de hidroelétrica de Belo Monte

Ĩtä sanöa kopalönö Sanöma samakö ulipönaha fazendeiro
töpö thakönö ĩtöpönö Sanöma samakö hai ĩtä uli hoka
totipalönö vaca kökö pala manönö kama sätänapi töpö
ulipö naha ĩ vaca kökö ha totomanö kama töpö hai ĩ
sitipanakö palamanö nö Artigo 231 tä sanöpapi topa wi
ĩtä kua. Kami samakö hai ĩtä ulinaha garimpeiro töpö
simöanö ototä täanö kama sätänapi töpö ulipö naha ĩtä
simöanö kama töpö hai sitipanakö tä apitopa salo,
sätänapi pata töpönö Artigo 231 tä piimi. Kami samakö
hai ĩtä ulinaha hiitipö hãnönö kama töpö hai ĩtä ulinaha ĩ
hiitipö asawösö simöanö kama töpö hai sitipanakö
palama pitopa salo, kama töpö hai ĩ töpö simöa pitopa
sinomo wi ĩtä kua.
Senador, deputado ĩnakui töpönö ai tiko tute lei tä thaa
kopalönö ĩtähä Presidente anaha ĩ lei tute tä simöa
kopalönö Presidente hi tä topa kule hõö? Maa, hitä topa
mane, hitä topa sisa kuleö. Ĩnaha Presidente athama
pitopa salo, hi 231 tä sanöpama pitopa kõa kule.

Sanöma samakö hai ĩ Artigo 231 tä toita. 1988 tä ĩnamanaha Sanöma samakö pasilipo totio wi ĩ
tä saökököma. Ĩtähä 1992 tä ĩnamanaha Presidente da República anö Sanöma samakö ulipö
hokoloköma. Ai Indígena samakö ulipö hokoloa naia soaköma.

Povos indígenas ocupando o congresso em Brasília

Amazonia tä ulinaha ai indígena töpö hai ĩtä uli sai kua. Maaki Amazonia tä uli kule, ĩtole tömö
ai indígena töpö kule ĩtöpö hai ĩ uli tä uli sai kua totiami. Guarani Kaiowa töpö hai ĩ uli tä uli sai
kua totiami, kutenö töpö hikalimo wi ĩtä kuami, töpö hinomo wi ĩtä kuami, töpö namöhuu wi ĩtä
kuami, ĩnaha Guarani Kaiowa töpö ulipö naha ĩnaha tä kua. Önökutenö ĩtöpö pepalo sinomo
opati wi ĩtä kua.
Sanöma samakö hai Artigo 231 tä toita apö
maaki deputado, senador töpö ĩnaha kui
töpönö Artigo 231 tä piimi ipö, kutenö ĩtä
sanöpapi topa apa kõo wi ĩtä kua.

Povos Guarani vivendo na beira da estrada

Hi deputado töpö, hi senador töpö ĩ naha kui
töpönö Sanöma samakö ulipö naha
garimpeiro töpö, fazendeiro töpö, ĩna töpö
kui, töpö simöa sinomo wi ĩtä kua. Winaha
deputado töpö, senador töpö ĩtöpö pii kuu
salo, Artigo 231 tä sanöpa pi topa kõo wi ĩtä
kua kule.

Protesto dos Povos Indígenas em Boa Vista Roraima

Hi Projeto 227 tä thaakopalönö Sanöma samakö
ulipönaha fazendeiro, garimpeiro, mineração töpö, piliso
thaa wi ĩtöpö, ĩnaha kui töpö simöa pitopa salo, projeto
tute 227 tä thaa kõa kule.
Awai, hi projeto 237 tä thaa kõopiale, ĩnaha sätänapi pata
töpö pii kuu salo, ai projeto tute tä thaa kõa kule. Sanöma
töpö hai ĩtä uli peepö kutenö, matä uli hãnöpalönö
sätänapi makö hai ĩtä uli kua hötö pasoö, kama Sanöma
töpö hai ĩtä uli kua hötö pasoö, ĩ naha matä thapalönökö
Protesto dos Povos Indígenas em Boa Vista Roraima
hãtowö,Indígenas
ĩnaha sätänapi
töpö piithëkuu
kule.
yama kini Roraima
urihiha
nêhê
ruamamotima yama thë thama

Awai, ĩnaha hi projeto 215 tä hapalo kuu kule. Awai,
önökutenö hukii Indígena töpö hai ĩtä uli matasoke, ĩnaha
projeto 215 tä pii kuu kule.

Protesto dos Povos Indígenas em Boa Vista Roraima

Awai, önökutenö sätänapi töpönö kami samakö hai ĩtä uli
tä apitipasalo, kami samakö hai ĩtä ulinaha sätänapi töpö
mamo tetea soa kule. Önökutenö Presidente anaha kami
samakö hai ĩ sama tä uli noama totio wi ĩtänaha samakö
mamo läapalo totio wi ĩtä kua kule.

