
URGENTE 
URGENTE 

URGENTE URGENTE -~ •... ~ ~ 

Campanha 
MANIFESTO DE PORTO SEGURO 

COROA VERMELIIA E MONTE PASCOAL 

Pataxó 

Nós lideranças indígenas de todo o país, nos reunimos em Porto Seguro, região 
da Bahia onde iniciaram nossos anos de sofrimento e extermínio dos nossos povos. Durante 
os dias 22 a 24 de setembro estivemos refletindo e olhando com dor e esperança esse meio 
milênio de invasão, violência e genocídio. onde tombaram milhões de nossos pais, avós e 
lideranças que nos custaram muito e centenas de povos foram varridos dessa terra. 

Viemos aqui para lembrar nossos mortos, invocar nossos deuses e dar nosso 
apoio ao povo Pataxó que nos recebeu com muita alegria, e em especial com eles abraçar e 
Território Indígena do Monte Pascoal que sempre foi e sempre será território tios Pataxó e 
de todos os índios do Brasil. Assim como foi o marco primeiro da invasão das nossas 
terras, será daqui para frente o símbolo da retomada, demarcação e garantia de todas as 
terras indígenas em nosso pais. Aqui começamos a celebração de uma nova história, a 
construção de um Brasil melhor, o sonho de milhões de nossos povos vivos ou mortos 

Nesses dias analisamos a situação das nossas terras. Constatamos que enquanto 
o governo se prepara para fazer festas, a maior parte do nossos povos continua com as 
terras invadidas ou negadas. Chegaram a prever e planejar o fim de nossa gente e tomar 



.. 
definitivamente todas as nossas terras antes do ano 2000. Parece que, na prática e através 
de leis e outras iniciativas, muitos políticos e governantes continuam trabalhando para esse 
fim. Mas nós já dissemos. chega de genocídio, de invasão e roubo de nossas terras, chega 
de falsidade e promessas. Assumimos a decisão de chegar até abril do ano 2000 com todas 
as nossas terras demarcadas. livres de invasões onde, finalmente, poderemos viver em paz e 
com alegria, conforme nossa cultura. organização e projetos de vida. Esperamos contar com 
o apoio da sociedade brasileira. em especial de todos aqueles que conosco sofreram nesses 
500, como os negros; caboclos, ribeirinhos e todos os pobres e excluídos, com os quais 
queremos construir esse Brasil melhor para todos. 

Aos governantes queremos lembrar os vários prazos que estabeleceram em lei 
para demarcar e garantir todas as nossas terras e não cumpriram. Perguntamos: é isso que 
querem comemorar? 

Há muito tempo lutamos pela aprovação do Estatuto dos Povos Indígenas. 
Agora exigimos que isto aconteça o mas rápido possível, até o final deste ano. 

Queremos que todos os países que participaram desses cinco séculos de 
genocídio dos nossos povos reparem esses crimes, retratando-se publicamente e apoiando 
nossas reivindicações e direitos. 

Viemos a Porto Seguro plantar um marco que seja seguro para o nosso futuro. 
Viemos a Coroa Vermelha celebrar com todos os nossos antepassados e deuses a esperança 
e certeza de que continuaremos vivendo com dignidade e liberdade conforme nossos 
sonhos. Viemos ao Monte Pascoal levar nossa força aos Pataxó e com eles olhar pala o mar 
confiantes que é aqui que vamos enxergar não apenas o oceano mas as terras demarcadas e 
livres de invasões. 

Bahia, litoral do inicio da invasão e da reconquista, 24 de setembro de 1999. 
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