
TRIBUNAL DOS POVOS NO ESTADO DE GOIÁS: ÁGUAS E VIDA NO CERRADO
11 de setembro de 2019 – Dia Nacional do Cerrado (8h30 às 17h30)

Parque Municipal da Carioca – Cidade de Goiás/GO

M A N I F E S T O
TRIBUNAL DOS POVOS NO ESTADO DE GOIÁS: ÁGUAS E VIDA NO CERRADO1

É preciso afirmar e proclamar, para aqueles que se “autoproclamam poderosos”, e praticam
maldades ao invés de Políticas, e para que os originários e legítimos donos e donas do Poder o
exerçam com sabedoria, que: “Todo o poder emana do Povo” (Constituição do Brasil, art. 1º,
parágrafo único). Há grandes problemas causados pelas mãos visíveis e invisíveis do mercado
(indústria  e comércio de venenos),  do capital  financeiro e especulativo (bancos,  fundos de
pensões e de investimentos), do agronegócio e, também, de governos que afetam a vida dos
Povos, cujas decisões não podem ser transferidas a representantes. Conhecer a realidade e
identificar tudo o que ameaça e destrói Vidas Humanas e da Natureza é fundamental, para que
os Povos possam definir o que querem e como querem cuidar da Vida Humana no Cerrado, no
Brasil e no Planeta, começando pelo nosso simbólico território local.

Este é um daqueles momentos da história em que é necessário manifestar a soberania popular
em relação à terra-território, às águas e aos alimentos como fontes essenciais da Dignidade da
Vida Humana. Por isso, precisamos ver-julgar e agir sobre crimes, maldades e outras violências
praticadas  contra  nossos  bens  naturais  que  abatem o  Meio  Ambiente  e  levam doenças  e
mortes  às  Pessoas,  porque  o  Estado  brasileiro  e  suas  instituições  têm  sido  incapazes  de
prevenir danos e de promover a justiça sobre os conflitos.

O  Tribunal do Júri Popular foi criado como uma instituição Política, uma instituição humana
que permite a realização da Democracia: o Povo decidindo suas causas, suas grandes causas.
Esse é um Tribunal dos Povos que lutam pela Justiça e o Direito à Vida com Dignidade. Essa
iniciativa adota e segue a tradição do Júri Popular, sustentado nos saberes dos Povos e nos
conhecimentos científicos construídos por pessoas que fazem das ciências um instrumento de
defesa  e  de  proteção  de  conquistas  históricas  da  humanidade  e  de  construção  de  novos
direitos que combatam as desigualdades e afirmem as liberdades.

Por  isso,  é  necessário  que  nos  mobilizemos  na  realização  do  TRIBUNAL  DOS  POVOS  NO
ESTADO DE GOIÁS:  ÁGUAS E  VIDA NO CERRADO,  no dia  11 de setembro de 2019 –  Dia
Nacional  do Cerrado (entre 8h30 e 17h30),  no Parque Municipal  da Carioca – Cidade de
Goiás/GO, como ação Política e Jurídica protagonizada por quem sofre as dores das violências
e, sem ter as satisfatórias providências do Estado, precisa construir soluções que assegurem
Justiça e Paz aos Povos da Terra e das Águas. 

Casos que serão julgados, envolvendo águas e agrotóxicos:
1. Rio Bacalhau (cidade de Goiás): esvaziamento e secamento; 
2. Bacia do Rio Vermelho: represamentos de águas (barragens); 

1 -  O Tribunal  dos  Povos no Estado de Goiás:  Águas e Vida no Cerrado é  uma iniciativa
vinculada à sessão do Tribunal dos Povos em Defesa dos Territórios do Cerrado que terá uma
pré-audiência entre os dias 26 e 28 de novembro de 2019, em São Luís do Maranhão, e uma
Audiência Final, no primeiro semestre de 2020.
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3. Agrotóxicos:  liberações  pelo  Governo  Federal;  Indústrias,  Comercializações  e
Aplicações pelo Agronegócio em Goiás, incidências sobre as águas potáveis e doenças
decorrentes.

PROGRAMAÇÃO

HORA MANHÃ HORA TARDE
8h30 Abertura, cantorias e mística 14h Breve animação 

9h 
às 
12h

Instalação da Sessão do Tribunal dos
Povos (Pregão das partes, composição
do Conselho de Sentença).
-  Apresentação  dos  casos  a  serem
julgados.

Instrução: 
-  Oitivas  de  Testemunhas  arroladas
pela Acusação e pela Defesa;
- Esclarecimentos de Peritos; e
- Apresentações de Documentos. 

14h15
às 

15h45

Início dos Debates Orais:

- Palavra da Acusação

- Palavra da Defesa

15h45 Intervalo da Sessão
16h
às 

17h20

Formulação  dos  Quesitos  pelo  Juiz
Presidente

Manifestações dos Votos e Veredictos
dos Jurados

17h30 Proclamação  da  Sentença  e
Encerramento.

  
    


