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ASSASSINATOS DE BRUNO E DOM

MANIFESTO EM DEFESA DA VIDA, DA
INDEPENDÊNCIA DE ATUAÇÃO DOS SERVIDORES

PÚBLICOS E DO MEIO AMBIENTE

Os  servidores  do  Incra  manifestam  seu  repúdio  aos
deliberados, intransigentes e criminosos ataques à vida das pessoas,
ataques à independência de atuação dos servidores públicos e ataques
ao meio ambiente – ações que são materializadas em atividades que
destroem os recursos naturais, travam o trabalho dos órgãos públicos e
eliminam  pessoas,  como  ocorreu  no  caso  dos  ASSASSINATOS do
servidor da Funai BRUNO PEREIRA ARAÚJO e do jornalista britânico
DOM PHILLIPS.

Na  Terra  Indígena  do  Vale  do  Javari  –  localizada  no
extremo Oeste do estado do Amazonas -,  BRUNO e DOM estavam
realizando  um trabalho  essencial  para  o  Brasil,  em defesa  do  meio
ambiente, da preservação do habitat e o modo de vida de comunidades
tradicionais  e  povos  originais  (como  indígenas  isolados),  além  de
combaterem atividades criminosas de tráfico de drogas, garimpo ilegal,
extração de madeira nativa em áreas de preservação, pesca predatória
e exploração / assédio de populares para a criminalidade – papéis que
deveriam  ser  exercidos  pelo  Estado  brasileiro,  mas  que  no  atual
governo há determinação (expressa ou subliminar)  para  que não se
faça nada a respeito desses assuntos.

Naquela  região,  existe  o  Projeto  de  Assentamento
Agroextrativista (PAE) Lago de São Rafael, criado pelo Incra em 2011
para assentar 200 famílias ribeirinhas e viabilizar o plano de manejo do
peixe pirarucu. Com a falta de estrutura do Incra no atual governo na
região  houve  o  desmonte  do  PAE,  que  atualmente  só  tem  53
assentados, prejudicando enormemente a economia da localidade e a
qualidade de vida dos ribeirinhos. 
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O resultado da ação ou inação do Estado brasileiro sobre
esses assuntos sensíveis do meio ambiente, indígenas, garimpo ilegal,
extração de madeira em áreas de preservação e pesca predatória na
Amazônia comumente é o assassinato dos denunciantes, com destaque
para ambientalistas e jornalistas.

O povo brasileiro e o Brasil não merecem um governo que
deliberadamente  se  omite,  que  nega  ajuda  e  assistência  aos  mais
necessitados e que promove a exploração dos recursos naturais sem
nenhuma responsabilidade e consciência dos danos ambientais dessas
ações desastrosas.

Funai, Ibama e Incra são os três órgãos que mais sofreram
no atual governo com gestões desqualificadas, restrição de atividades
peculiares  de  suas  atribuições,  redução  drástica  de  orçamento  e
assédio  institucional  a  seus  servidores.  E  os  resultados  dessa
deliberada ação do governo atual são órgão desestruturados, políticas
públicas abandonadas e servidores assediados, humilhados, adoecidos
e até assassinados – como foi  o caso do servidor da Funai BRUNO
PEREIRA ARAÚJO.

Defendemos  a  promoção  das  políticas  públicas  que
beneficiem  o  povo  brasileiro,  o  fortalecimento  dos  órgãos  públicos
executores dessas políticas e a valorização dos servidores – agentes
que materializam a efetivação da prestação de serviços dessas políticas
em benefícios de todos os brasileiros.

Justiça por BRUNO e DOM!
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