
TERRITÓRIO INDÍGENA DE MARÂIWATSÉDÉ, 04 DE OUTUBRO DE 2018.

DE: Aldeias de Marãiwatsédé, A'opa;'Etewawê, Madzabdze,

PARA: tú, /()F,
Assunto: Esclarecimento sobre o traçado leste do asfalto que cortara o Temtono
Indígena de Marãiwatsédé, essa é uffia ação de prioridade do Plano Protetivo

Prezados (as) Sentiores (as)

Nós, das Comunidades do Território Indígena de Marãiwatsédé, das aldeias
supracitadas, vimos solicitar de Vossas-^Senhorias a informação sobre o traçado
específico do asfalto que cortará ou contornará o Território de Maraiwatsede. Esta e
uma ação que produz conseqüências diretas a nós A'uwê U'pitabi Maraiwatsede, em
nosso modo de ser e de viver, além de psejudicar o nosso esforço de retomada os
alimentos e cultura tradicionais dos nossos ancestrais; por isto já foi desenvolvida a
ação estabelecendo prioridade no Plano de Medidas Protetivas.

Já realizamos várias reuniões para diseutir o assunto, mas nunca recebemos a
informação correta ou uma informação definitiva do traçado por onde sera implantado o
asfalto, por onde ele passará, se está previsto que passe, contorne ou corte o nosso
Território. Este questionamento se dá pelo fato que precisamos iniciar a nnplantaçao das
ações protetivas discutidas e aprovadas pélá comunidade e que estão previstas no Plano
Protetivo. ' I

Por estas razões, se não recebermos a notícia sobre o que foi discutido e qual foi
a decisão tomada sobre o planejamento do- asfalto e por onde ele deverá passar.^ Que
fique claro a Vossas Excelências que a nossa decisão é a de desenvolver a açao de
destruição das pontes sobre os rios que cortam o nosso territóno. Sabemos que essa e
uma ação radical e que não gostaríamos dé executá-la, pois ela prejudica o transporte
dos produtos da agricultura e agropecuários de toda a região.

Reiteramos, ESSA É UMA AÇÃO QUE NÃO GOSTARÍAMOS DE TOMAR,
mas a inoperância dos órgãos públicos não nos deixa outra altemativa. Sabemos que
essa ação irá causar conflitos na região, mas é a única altemativa que nos resta pela falta
de compromisso e cumprimento dos nossos direitos, o que é um desrespeito para com o
nosso povo.

Na certeza de Vosso pronto atendimento, aguardamos a resposta positiva para a
noss4 comunidade do A'uwê U'pitabi Marãiwatsédé. Segue assinatura dos
representantes da comunidade.

Atenciosamente:
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