
    

    

    

    

    

 

 

 

  

CARTA PÚBLICA DA APOIANP SOBRE A TENTATIVA DE INTERFERÊNCIA POLÍTICO 

PARTIDÁRIA DO DEPUTADO FEDERAL CARLOS MARUN NA GESTÃO DA 

COORDENAÇÃO REGIONAL DA FUNAI NO AMAPÁ E NORTE DO PARÁ. 

 

 

A Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Estado do Amapá e Norte do Pará 

(APOIANP), organização legítima de representatividade da luta do movimento indígena da 

nossa região, que congrega os povos Apalai, Galibi-Marworno, Galibi Kal’ña, Karipuna, 

Kaxuyana, Palikur, Tiriyó, Waiãpi e Waiana e suas organizações indígenas representativas de 

base do movimento indígena do Amapá e norte do Pará, baseados nos direitos fundamentais 

garantidos aos povos indígenas pela Constituição Federal e reconhecidos pelos tratados 

internacionais assinados pelo Brasil, principalmente sobre o direito a consulta garantido na 

Convenção 169 da OIT, vimos a público manifestar o nosso REPÚDIO contra quaisquer 

interferências político partidária na execução e na gestão da política indigenista no País em 

especial na nossa região do Estado do Amapá e norte do Pará. 

 

Nesse cenário de mudanças e ameaças de retrocessos no rumo da política indigenista do 

país, orquestrado pelo atual governo de Michel Temer, associado a alguns inimigos históricos 

dos povos indígenas, principalmente com a bancada ruralista que atua no congresso nacional 

defendendo seus próprios interesses e assim interferindo nas questões ambientais e na 

política indigenista, sempre tentando obter domínio da gestão dos principais órgãos que 

tratam sobre a questão indígena, principalmente SESAI e FUNAI, no intuito de fragilizar a 

atuação destas instituições. 

 

Não podemos permitir que tais retrocessos se efetivem e nem que a gestão destes órgãos 

sejam objetos de barganhas e negociatas político partidárias com intuito de atender a 

interesses escusos, sem a mínima preocupação com a promoção, proteção e a vida dos 

povos indígenas. 

 

Chegou-nos a informação de que o Senhor Deputado Federal, Carlos Marun, do PMDB/MS 

tentou intervir na atual gestão da Coordenação Regional da FUNAI no Amapá e Norte do Pará 

(CRANP/FUNAI) indicando um possível Coordenador Regional, não se sabe com que 

intensões ou interesses o mesmo almeja indicar nome para assumir a FUNAI de nossa 

região. Aliás, talvez até sabemos os verdadeiros motivos, e são justamente por esses motivos 



escusos e sorrateiros que não mancomunamos e que não iremos permitir tal interferência 

alheia à vontade e ao diálogo com os povos indígenas da nossa região. 

 

Nos organizamos na tentativa de se efetivarem os direitos e garantias legalmente concedidos 

aos povos indígenas, e na consecução das políticas públicas promovidas pelos estados e em 

parcerias com Ong’s e outras instituições nacionais e internacionais, e assim, não há de se 

admitir que um parlamentar que jamais esteve em qualquer área indígena do Amapá e norte 

do Pará, logo desconhece a verdadeira realidade dos povos que nelas habitam, possa causar 

interferências em instituições que tratam diretamente das causas indígenas. O que parece ser 

necessário na FUNAI no momento é a garantia de um orçamento digno e quadro adequado 

de servidores compromissados com as causas indígenas e não em defender interesses 

recônditos, tanto no âmbito central como nas coordenações regionais, visando a execução de 

uma Política Indigenista de respeito aos povos indígenas e alinhada com os marcos jurídicos 

nacional e internacional ratificados pelo Brasil.  

 

Conclamamos a todas as comunidades e povos indígenas da nossa região, assim como aos 

nossos parlamentares do Estado do Amapá no Congresso Nacional, para que em conjunto 

possamos fazer valer a autonomia e o respeito aos direitos dos nossos povos, pleiteando a 

efetivação da indígena Simone Karipuna, (indicação do movimento indígena) na titularidade 

da Coordenação Regional da FUNAI no Amapá e Norte do Pará, garantindo assim o respeito 

a autonomia da vontade das lideranças indígena na gestão das políticas e ações 

administrativas no Amapá e norte do Pará. 

 

Em razão de tudo que foi exposto que repudiamos quaisquer retrocessos e interferências em 

nossas conquistas e direitos, e exigimos que seja desconsiderado qualquer indicação ou 

interferência do senhor Carlos Marun, ou de qualquer outro parlamentar para o cargo de 

Coordenador Regional da FUNAI no Amapá e Norte do Pará - CRANP, que não seja o nome 

da indígena Simone Vidal da Silva, da Etnia Karipuna, aproveitando a oportunidade para 

enfatizar que nossos povos e organizações indígenas declaram que estão atentos e 

determinados a jamais desistir da defesa de seus direitos e do seu povo em quaisquer 

circunstâncias. 

 

 

ARTICULAÇÃO DOS POVOS E ORGANIZAÇÕES INDÍGENAS DO AMAPÁ E NORTE DO 

PARÁ – APOIANP 


