CARAVANA DE SOLIDARIEDADE
AOS KAIOWA GUARANI

Diante da situação vivida por nós, povo Kaiowá Guarani, no Mato Grosso do Sul, onde
vários de nossos parentes estão sendo assassinados, decidimos fazer um chamado à
solidariedade das pessoas da cidade para que nos apóiem na defesa das nossas terras
retomadas.
A nossa luta é por justiça verdadeira. Isso significa que não negociaremos sobre nossos
direitos. Nos tiraram da terra à
qual pertencemos e nos obrigaram a viver confinados em
reservas. Há alguns anos decidimos iniciar as retomadas e dar um basta ao
confinamento, à morte por miséria, por humilhação e tristeza.
Aqueles que governam o Brasil historicamente têm negligenciado e negado o nosso
direito às terras ancestrais. Não homologam as terras já demarcadas e nunca punem os
fazendeiros assassinos. Por isso, o nosso caminho é o da luta. Há muito que deixamos o
medo de lado. O nosso desespero significa um basta ao engano e à espera. Não
confiamos mais em promessas. Estamos retomando/retornando para nossos territórios
ancestrais que foram usurpados por governos e fazendeiros invasores, e não vamos
desistir, mesmo que nos matem. Este é o preço que estamos tendo que pagar, o de ver
morrer muitos de nossos parentes assassinados por fazendeiros e suas milícias armadas.
Em junho passado, na retomada da “Fazenda Ivú” (agora, terra retomada Kunumi Verá),
no município de Caarapó, Clodiode Aquino da Silva foi assassinado. Há menos de um
ano, em 29 de agosto de 2015, assassinaram também o Kaiowá Simião Vilhalva no
município de Antonio João, na retomada do nosso território Ñande Ru Marangatu. Os
criminosos foram identificados por nós, mas a falsa justiça do Brasil, o Ministério
Público, as polícias, cúmplices dos fazendeiros, não prenderam os assassinos.

Não vamos pedir licença para retornar à terra a qual pertencemos. O sangue é dor, é
lágrima, mas também é semente. Para nós, o que faz a lei é a luta, e não
morreremos esperando por laudos ou homologaçaões para viver na nossa terra. Nossos
antropólogos são os nossos avós.
Diante disso, reunimos o nosso Conselho, do território retomado Kunumi Poty Verá para
fazer um chamado à solidariedade das amigas e amigos Kaiowás da cidade.
Através desta carta, queremos convidá‐las e convidá‐los para que participem da
Caravana de Solidariedade aos nossos territórios retomados, no município de Caarapó,
Mato Grosso do Sul. Com a participação de vocês queremos realizar esse encontro nos
dias 20 (Sábado) e 21 (domingo) de agosto. Queremos encontrá‐l@s para conversar
sobre a luta de todos nós por um país com justiça verdadeira. Serão dois dias de
comunhão e muitas fogueiras para aquecermos a nossa rebeldia.
Sabemos que uma viagem exige despesas, mas acreditamos que poderemos construir
apoios de modo a que algumas e alguns de vocês possam vir. Pensamos nessa Caravana
como uma iniciativa que representará a transformação da solidariedade de vocês em
presença concreta na nossa terra.
Aqui só poderemos oferecer o calor de nossa determinação para viver em uma terra sem
males. Portanto, aos que virão, devem se organizar de maneira a trazer sua comida (1kg
de feijão, de arroz, de café, de óleo, de açúcar e sal), sua barraca, sua lanterna, seu
colchonete, seu cobertor e os itens de higiene pessoal. Não temos estruturas típicas da
vida na cidade, nem mesmo à das Aldeias. Trata‐se de um acampamento onde por ora
estamos vivendo em barracas de lona, e em casa de sapé. O chuveiro é o córrego.
Serão dois dias de permanência. Devem chegar no final da tarde de sexta, 19 de agosto,
de modo que na manhã de sábado, dia 20, já estejamos todos reunidos na terra
retomada.
Dourados e Caarapó serão dois pontos de chegada iniciais. Estaremos aguardando em
local a ser informado brevemente. A partir desses locais seguiremos juntos para as áreas
retomadas, próximas à aldeia Te’y Kue. Aqui conversaremos, pensaremos formas de
colaboração, visitaremos algumas retomadas, e bailaremos.
Agradecemos e abraçamos vocês desde os Territórios Retomados.
Conselho da Retomada do Território Te’yi Jusu
2 de agosto de 2016

Para mais informações:
E-mail: caravanakaiowa@gmail.com
WhatsApp: (45) 8135 4349 / (11) 99462 6967

