ARTICULAÇÃO DOS POVOS E ORGANIZAÇÕES INDIGENAS DO NORDESTE,
MINAS GERAIS E ESPIRITO SANTO.

NOTA DE SOLIDAREIDADE E PEDIDO DE JUSTIÇA

A Articulação dos Povos e Orgenizações Indigenas do Nordeste, Minas
Gerais e Espirito Santo (APOINME), vem através desta se solidariezar com o
lider Indigena Ailson dos Santos (Yssô) da etnia Truka, municipio de Cabrobó
no sertão de Pernambuco que sofreu tentativa de homicidio e exigir das
autoridades competentes para que tomem as devidas providencias na forma da
lei.
O lider Yssô, há decadas vem lutando incansavelmente pela regularização
fundiária do Terrtório Truka, localizado em ilhotas no Rio São Francisco nos
municipios de Cabrobó e Orocó no estado de Pernambuco, fato que desagrada
os posseiros daquela região. A luta dos Truka é marcada por varios
assassinatos, ameaças e perseguições referente a luta pela terra, que inclusive
seu irmaõ Dena e seu sobrinho Jorge foram brutalmente assassinados na
propria Terra indigena no ano de 2005.
Yssô Truka é uma das maiores lideranças indígenas deste país, defensor do
controle social, aréa que domina profundamente e que tem atuado com todas
as suas forças pela defesa e garantia dos direitos dos povos indigenas do
Brasil.
Na manha de sabado, dia 16 de abril de 2016, por volta das 05:00 da manhã,
quando o nosso lider se organizava para retornar a sua terra de origem, depois
participar de mais uma atividade do curso de licenciatura Intercultural Indigena,
no Campus da Universidade Federal de Pernambuco, na cidade de Caruaru,
em frente ao domicilio que se encontrava hospedado, o mesmo foi abordado
por dois elementos que conduzia uma motocicleta e covardemente o alvejaram
por disparos de arma de fogo que o atingiram. O lider indigena se encontra
hospitalizado e se recuperando desse atentado criminoso.
Exigimos que o Ministerio Público Federal, a Policia Federal, a PM, a Policia
Civil e a Defendoria Publica do Estado investiguem o caso e prendam os
criminosos responsaveis pela tentativa de homicidio conforme legislação
vigente.
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