
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota do Movimento Indígena do RN em apoio ao povo indígena Bribi da Costa Rica 

 

O Movimento Indígena do Rio Grande do Norte - Brasil, vem expressar o seu pesar e 

indignação com o assassinato do líder indígena Sergio Rojas, no dia 20 de março de 2019, na Costa 

Rica.   

 

Um dos grupos sociais mais atacados e perseguidos em todas as regiões do mundo são 

os povos indígenas. Este é um dos motivos pelos quais os povos indígenas estão sempre lutando 

pelo direito aos seus Territórios e pelas suas vidas! Os países têm responsabilidade de respeitar e 

promover os direitos dos povos indígenas tal como expressos na Declaração da ONU sobre os 

Direitos dos Povos Indígenas, de 2007,  

 
Artigo 3. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.   

 

E na Convenção número 169 da Organização Internacional do Trabalho, sobre os 

Direitos dos Povos Indígenas e Tribais, de 1989, 

 
Artigo 13, 1. Ao aplicarem as disposições desta parte da Convenção, os governos deverão 

respeitar a importância especial que para as culturas e valores espirituais dos povos 

interessados possui a sua relação com as terras ou territórios, ou com ambos, segundo os 

casos, que eles ocupam ou utilizam de alguma maneira e, particularmente, os aspectos 

coletivos dessa relação. Artigo 14, 1. Dever-se-á reconhecer aos povos interessados os 

direitos de propriedade e de posse sobre as terras que tradicionalmente ocupam. 

 

Um dos direitos fundamentais é o direito à vida, principal pauta defendida pelo 

Movimentos Indígenas. Esse e outros direitos estão sendo violados diariamente, sem que os chefes 

de Estado/Governo tomem providencias.  

 

Neste momento de retrocesso dos direitos já conquistados a custo de muita luta dos 

povos indígenas, o Movimento Indígena do RN chama a todos – poder público e sociedade – a se 

solidarizar com a Comunidade indígena Yeri, Território Indígena Bribi de Salitre, na região Sul da 

Costa Rica. Não podemos aceitar que esses ataques continuem e que mais lideranças indígenas 

sejam assassinadas!  

 

 

Juntos avançaremos! Nenhum direito a menos! 

Sangue indígena, nenhuma gota a mais! 

 

 

 


