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MANIFESTO DE INDÍGENAS AOS PARLAMENTARES DO 

CONGRESSO NACIONAL 

 

 

Senhores e Senhoras, Parlamentares, 

 

 

                       A Federação dos Povos e Organizações Indígenas de Mato 

Grosso – FEPOIMT, com o CNPJ no. 32.678.220/0001-65 e com sede localizado na Rua 

Américo salgado,1890,bairro Santa Helena, Cuiabá – MT. Entidade, essa que nasceu para 

representar os povos indígenas de Mato Grosso, pela necessidade de fortalecer a nossa 

luta enquanto povos e também defender nossos direitos, enquanto, mediadora e defensora 

dos interesses coletivos inerentes a população indígena, tem a responsabilidade de atuar 

junto as esfera governamentais e não governamentais na indicação de demandas advindas 

das comunidades e povos indígenas , nas possíveis resoluções e na construção 

implementação de políticas públicas voltadas para a população indígena mato-grossense. 

Considerando que, o cenário atual e devido às preocupações com o 

Coronavírus (COVID–19) e conforme orientações da Organização Mundial da Saúde 

(OMS), do Ministério da Saúde, do Centro de Controle de Doenças (CDC) ,são 

necessárias e  as medidas Urgentes para os povos indígenas ,pois sabemos da 

vulnerabilidade em relação a este vírus . 

 Neste sentido, a Federação dos Povos e Organizações de Estado de Mato 

Grosso – FEPOIMT, manifesta o integral apoio à Propostas Legislativas na Câmara dos 

Deputados e no Senado que atendam as urgentes reinvindicações dos Povos Indígenas, 

não só no Estado de Mato Grosso, mas por todo o País. Chamamos a atenção para o 

Projeto de Lei nº. 1142/2020, da Deputada Professora Rosa Neide, entre outros, que 

dispõem sobre medidas urgentíssimas de apoio aos povos indígenas em razão do novo 
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coronavírus. Segue anexo a lista  dos povos indígenas  que manifestaram apoio ao Projeto 

de Lei nº. 1142/2020. 

Desde já agradecemos a colaboração e compreensão, aproveitamos 

oportunidade para renovar nossos protestos de respeito e consideração. 

                                                                          Cuiabá-MT,02 de abril de 2020. 

 

Respeitosamente,  

 

 

 

 

 

 

 

Crisanto Rudzö Tseremey’wá 

Presidente da Federação das Organizações e Povos Indígenas de 

Mato Grosso – FEPOIMT 


