
 

 

Carta aberta às autoridades brasileiras 

Vaalbeek, 9 de novembro de 2014. 

O Conselho Internacional da FIAN Internacional, a organização global de direitos humanos para o direito 
humano à alimentação adequada e nutrição, reunido em Vaalbeek, Bélgica, do dia 5 a 9 de novembro de 
2014, recebeu informações do Conselho da Aty-Guasú sobre o brutal assassinato, no dia 01 de novembro, 
de Marinalva Manoel, de 28 anos, jovem liderança e defensora de direitos humanos Guarani-Kaiowá.  

FIAN Brasil e FIAN Internacional vem apoiando, a partir da perspectiva dos direitos humanos, a luta dos 
Guarani-Kaiowás pela recuperação de seus territórios tradicionais, conforme garantido pela Constituição 
Federal de 1988, e contra os atos brutais de violência e discriminação sofridos pelos Kaiowás no contexto 
desta luta. 

Os participantes do Conselho internacional da FIAN manifestamos nossa indignação frente a este novo ato 
de violência brutal contra este povo pacífico. Reafirmamos ser inaceitável que o povo Guarani-Kaiowá 
continue a ser aniquilado impunemente. As lideranças Guarani-Kaiowá vem sistematicamente sendo vítima 
de ameaças de morte e violência desde que retomaram a luta pelos seus territórios tradicionais. A morte 
de Marinalva é um reflexo da total impunidade com que são tratados os assassinatos e atos de violência 
contra indígenas no Brasil, da aberta incitação à violência contra indígenas por parte de setores da mídia e 
da sociedade brasileira, e da absurda lerdeza do poder executivo em promover a demarcação de terras 
indígenas. 

Demandamos que o Estado Brasileiro cumpra suas obrigações internacionais de direitos humanos, em 
todos os níveis, incluindo de maneira a garantir uma investigação rigorosa e ágil do assassinato, garantindo 
a punição de todos e todas envolvidos neste violento ato, seja direta ou indiretamente. 

A FIAN continuará a apoiar a luta dos Guarani-Kaiowás pelos seus direitos humanos e a denunciar 
internacionalmente as violações.  

Esperamos ser informados sobre todas as medidas adotadas para punir os responsáveis e resolver a 
situação atual dos indígenas, assim que possível. 

 

As assinaturas estão disponíveis na versão da presente carta em inglês. 
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c/c to: 
 
Hilal Elver 
UN Special Rapporteur on the Right to Food. 
 
Michel Forst 
UN Special Rapporteur on Human Rights Defenders 
 
Victoria Tauli Corpuz 
UN Special Rapporteur on the rights of Indigenous Peoples  
 
Paulo Vannuchi 
Comision Interamericana de Derechos Humanos/Unidad DHESC 
 


