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Organizações da sociedade civil americana e brasileira aclamam os 20 
representantes americanos lutando pelos direitos das comunidades indígenas e 

quilombolas em Brasil 

O 7 de Outubro, 20 membros do Congresso dos EUA enviaram uma carta  bicameral aos 
Comitês dos Serviços (das Forças) Armados na Câmara e no Senado (HASC e SASC, 
respectivamente, pelas suas iniciais em inglês), encorajando que incluam a Seção 1290 do 
Projeto de lei da Câmara H.R. 6395  na versão definitiva de 2021 da Lei de Autorização da 
Defesa Nacional (NDAA pelas suas iniciais em inglês).  

A Seção 1290 proibiria qualquer assistência ou cooperação dos EUA com as forças de defesa, 
segurança ou policiais brasileiras relacionadas com a deslocamentos involuntários de 
comunidades indígenas ou quilombolas. Com esta carta, os 20 membros do Congresso estão 
tomando medidas críticas para proteger os direitos destas comunidades. 

Este esforço, liderado pela Deputada Deb Haaland (D-NM), o Senador Bernie Sanders, o 
Deputado Joaquin Castro (D-TX), e o Deputado Hank Johnson (D-GA), ajuda a salvaguardar os 
direitos das comunidades indígenas e quilombolas brasileiras que têm sofrido com o almento 
de ameaças aos seus direitos e agressões verbais desde que o presidente populista de direita 
Jair Bolsonaro assumiu o cargo em janeiro de 2019. Durante a campanha presidencial, 
Bolsonaro frequentemente usou retórica odiosa e racista contra indígenas e afro-brasileiros, 
incluindo as comunidades quilombolas. Ele prometeu que, se eleito, nenhum "centímetro de 
terra" para indígenas ou quilombolas seria demarcado, argumentando que essas comunidades 
eram um impedimento ao desenvolvimento econômico do país. 

Uma vez no cargo, Bolsonaro agiu tomando medidas para desmantelar os direitos coletivos ao 
território desses grupos, que são protegidos pela Constituição Federal Brasileira . Isto levou ao 
aumento de mortes e da violência contra estas populações, além da expropriação de terras 
contribuiu para o alarmante índice de desmatamento passado pela região amazônica. O Brasil 
é o país com o quarto maior número de defensores do meio ambiente e dos direitos humanos 
mortos no mundo. 

O Acordo de Salvaguardas Tecnológicas, assinado  pelos Presidentes Trump e Bolsonaro em 
março de 2019, é um exemplo de cooperação prejudicial entre os dois países. Este acordo, que 
antecipa a expansão do centro de lançamento espacial em Alcântara, levou a Bolsonaro a 
iniciar planos para deslocar à força 800 famílias quilombolas de seu território coletivo que são 
constitucionalmente protegidas.  

A inclusão da Seção 1290 na NDAA impede o envolvimento dos EUA na expansão da base 
espacial brasileira ou em qualquer outra atividade que levaria à deslocamento involuntário de 
comunidades indígenas ou quilombolas. 

Signatários: 

https://haaland.house.gov/media/press-releases/haaland-sanders-castro-johnson-call-protection-afro-brazilian-communities
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/6395/text#toc-H5B13838D4AE141CBBDFE9BA2E96A1BBF
http://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/ADC1988_12.07.2016/art_68_.asp#:~:text=68%20(ADCT)&text=68%20(ADCT)-,Art.,emitir%2Dlhes%20os%20t%C3%ADtulos%20respectivos.
https://www.conectas.org/en/news/brazil-is-the-4th-most-dangerous-country-for-defenders
https://www.state.gov/u-s-brazil-technology-safeguards-agreement/


Escritório de Washington na América Latina (WOLA) 

Rede Norte-Americana para a Democracia no Brasil (USNDB) 

Movimento dos Antigidos pela Base Espacial (MABE) 

Fórum em Defesa do Território Quilombola de Alcântara-MA 

Coalizão Negra por Direitos 

Centro Bernard e Audre Rapoport pelos Direitos Humanos e a Justiça na Universidade do 
Texas, em Austin 

 

 


