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Goiânia-GO, em 12 de fevereiro de 2010 

 
 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República 

 

Inicialmente, saudamos o nosso digno companheiro Presidente Lula 

pela história de luta em favor das causas dos trabalhadores(as) urbanos, rurais e 

sem terras, das minorias, excluídos, pobres e povos indígenas. 

 O presente documento tem por objetivo apresentar ao digníssimo 

Presidente uma carta das comunidades indígenas Tapuia e Karajá de Goiás, bem 

como, noutro documento fazer uma breve exposição dos problemas e 

inconsistências decorrentes do fechamento da Administração Regional da FUNAI 

em Goiânia, em face à edição do decreto 7056. 

Da análise do decreto em questão, tivemos informações que 

antropólogos e estudiosos sobre o tema tão relevante, concluíram que não se 

aprofundaram avaliações de teses indigenistas e dos projetos em execução e, 

coloca em evidencia a ilegitimidade do instrumento legal em face as 

comunidades indígenas, as mais interessadas, não terem sido ouvidas. 

Assim, Senhor Presidente, com conhecimento de como se faz a luta e o 

dia-a-dia dos trabalhadores e trabalhadoras da FUNAI em favor dos povos 

indígenas de todo país é que este Sindicato tem o privilégio de se dirigir a Vossa 

Excelência para pedir-lhe que reformule tudo que agora – com o Decreto n° 

7056, foi interrompido da forma mais abrupta e que já comprometem as ações e 

atividades da FUNAI. Não podemos deixar de citar que a Administração Regional 

de Goiânia é a maior referência e o elo entre as ações de governo e as 

comunidades indígenas de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Tocantins. 

Está mais que comprovado que o fechamento de um Órgão de tamanha 

grandeza e importância para a sociedade é contraproducente e será causa de 

grandes transtornos.  

                            Respeitosamente,  

 

                       ADEMAR RODRIGUES DE SOUZA 
                                             Presidente do SINTSEP-GO 
 
 

Excelentíssimo Senhor  
Luiz Inácio Lula da Silva 
MD. Presidente da República  
Brasília-DF  


