Lula recebe indígenas pela primeira vez
10.maio/2004 - Brasil - Adital/ Rogéria Araújo* – Povos de diversas tribos indígenas foram recebidos
hoje, dia 10, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em uma audiência para a entrega de várias
reivindicações, entre elas a polêmica homologação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol em Roraima
(estado da região norte do país). Além da pauta de reivindicação, o presidente também recebeu um
cocae.
A audiência marcada para hoje já estava incluída em uma pauta de reivindicações dos indígenas feita
durante a ocupação da Esplanada dos Ministérios, em Brasília, capital do país, de 15 a 21 de abril deste
ano. Na ocasião, os indígenas solicitaram um encontro imediato com o presidente Lula, já que a
homologação de Raposa Serra do Sol havia sido mais uma vez adiada.
Na audiência, estavam presentes lideranças dos povos Macuxi, Guarani, Xavante, Pataxó hã-hã-hãe,
Xucuri, Caiapó, Xucuru, Cariri, Ianomâmi, entre outros. Marcada para as 15 horas, o encontro começou
com 40 minutos de atraso.
Segundo informação repassada pelo Conselho Indigenista Missionário (Cimi), entre os principais pontos
da demanda estavam a homologação imediata de todas as Terras Indígenas do Brasil, com ênfase para a
TI Raposa Serra do Sol que, desde dezembro do ano passado, foi anunciada pelo governo federal e, até
agora, não teve sua assinatura publicada no Diário Oficial; uma política indigenista melhorada e mais
eficaz; além do cumprimento de todas as promessas feitas pelo presidente brasileiro quando ele ainda
estava em campanha eleitoral.
A expectativa das lideranças era de que o presidente se sensibilizasse com a causa indígena e, assim,
fossem criados instrumentos eficazes de proteção aos vários povos indígenas que ainda existem no país.
Essa é a primeira vez que os indígenas são recebidos pelo Governo Lula. Isso, segundo Julio Macuxi, do
Conselho Indígena de Roraima (CIR), já pode ser considerado um grande avanço em prol da discussão
sobre os cumprimentos dos direitos dos índios.
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