
 
 

Ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM DOURADOS-MS 
Ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CAMPO GRANDE-MS 
À DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.  
 
Viemos aqui DENUNCIAR  ESTE CRIME CONTRA O POVO GUARANI E KAIOWA! 
 
Aqui em Mato Grosso do Sul já começou o ano de 2020 com ataques ao povo Guarani e kaiowa, uma 
casa de Reza queimada em Laranjeira Nhanderu, município de Rio Brilhante e nas RETOMADAS 
GUARANI e KAIOWA em Dourados-MS. Vários indígenas ficaram feridos no conflito sangrento 
pela RETOMADA das TERRAS INDÍGENAS GUARANI E KAIOWA.  
Estamos acompanhando a situação das RETOMADAS GUARANI e KAIOWA aqui em 
Dourados-MS e a situação é SANGRENTA para a comunidade Indígena, diante disso viemos 
enquanto organização de Mulheres Guarani e Kaiowá KUÑANGUE ATY GUASU, DENUNCIAR 
ESSE CRIME CONTRA A HUMANIDADE. Hoje 03/01/2020 vários indígenas feridos a tiros foram 
encaminhados ao hospital da vida na cidade de Dourados-MS, capangas dos fazendeiros tem a 
liberdade de atirar, expulsar, destruir e matar, os conflitos acontecem cotidianamente desde 2019, 
segundo relatos da comunidade local. . 
Só para contextualizar a todos em Dourados as aldeias Jaguapiru, Bororó e acampamentos indígenas 
juntos são aproximadamente 18 mil indígenas. A Reserva Indígena de Dourados (RID), é uma área 
limitada de 3.600 hectares criada em 1917 e não pode ser ampliada, atualmente encontra-se 
superlotada, enquanto a cidade de Dourados vem crescendo absurdamente, e imensos condomínios de 
luxo estão lado a lado com a aldeia. Nosso povo GUARANI e KAIOWA fazem a RETOMADA e um 
dos motivos é a super lotação da Aldeia Jaguapiru e Bororó.  
Sabemos o quanto é precário e não tem encaminhamentos da situação territorial em MS. A pergunta 
que deixo aqui é: para onde irão esse povo quando não tiver mais onde ficar?  
A constituição federal de 1988, Art. 231, nos garante o direito a Terra, mas o governo insiste em negar 
esses direitos indígenas garantidos em Lei. Não estamos mendigando DIREITOS, eles existem, são 
constitucional e é dever do governo federal cumprir, garantindo os DIREITOS dos povos indígenas.  
Em outubro de 2019, o judiciário se organizou para invalidar os laudos antropológicos com a intenção 
de seguir não demarcando as terras indígenas. As perícias antropológicas que são fundamentais para o 
judiciário está caminhando para ser invalidadas. Desde 2019 as disputas entre indígenas e fazendeiros 
aqui em Dourados, próximo o Anel viário e também na rodovia que segue para as universidades 
UFGD/UEMS, tem sido sangrento. Ao longo dos anos as chácaras, sítios, fazendas foram construídas 
em cima de terras indígenas. Tudo aqui é terra Indígena, e é dever do governo federal defender os 
povos indígenas, em Dourados a cidade está engolindo a Aldeia.  



A Kuñangue Aty Guasu (Grande Assembleia das mulheres indígenas Guarani e kaiowa) 
repudia e denuncia ao MPF e a DPU esse crime contra a humanidade, que está atingindo o 
nosso povo Guarani e Kaiowá. 
Denunciamos o governo federal de Jair Bolsonaro por apoiar e incitar e agir contra os direitos 
originários dos povos indígenas, praticando crime contra o nosso povo.  
Denunciamos os latifundiários, chacareiros, sitiantes, que invadiram e estão de posse das terras 
indígenas causando toda esses conflitos sangrentos, praticando crimes contra a vida do povo Guarani e 
Kaiowá em Dourados-MS.  Essas Terras que estão ocupando é Guarani e kaiowa.   
 
Salvem o povo GUARANI e KAIOWA. 
DEMARCAÇÃO JÁ. 
 

Dourados-MS, 03 de Janeiro de 2020.  
 

KUNANGUE ATY GUASU. 
 
 
 

Fotos disponibilizadas pela comunidade local. 

 

 
 


