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INVASÕES de TERRAS PÚBLICAS e INDÍGENAS
GARIMPO "LEGALIZADO" MATA E DESTRÓI O PARAÍSO
A POLIGONAL DA RESERVA INDÍGENA QUE SUMIU
MINERADORAS SÃO CONTRA PROJETO DE LEI DO GARIMPO EM TERRAS INDÍGENAS (E TODO O BRASIL)
POTÁSSIO, MINERAÇÃO EM TERRAS INDÍGENAS E OS CONFLITOS NO LESTE EUROPEU

INVASÕES de TERRAS PÚBLICAS e INDÍGENAS
[3/5 21:38] Manfredo Winge:

Dráuzio Varella entrevista Sebastião Salgado
https://youtu.be/4l3bZVZSZPI
Valeu, Bruno! Que entrevista fascinante. Não dá pra parar de ver!! Quanto entusiasmo e
humanidade!!!
Que diferença com nossos trololós diários perdendo tempo com fake news e besteirol a respeito
dessa geopoliticalha mundial com vários "líderes" de araque, autoritários, anticiência,
antiecologia, anticultura, antihumanidade,.. e que torram o saco das pessoas civilizadas,
democratas e de bom senso e que, pior, poderão prejudicar o futuro desta geração e das que
virão.
PROGRAMA RODA VIVA – TV CULTURA:
entrevista SEBASTIÃO SALGADO
https://youtu.be/HAMZQZCYqiU

MANIFESTO AOS TRES PODERES DA REPÚBLICA
Lélia e Sebastião Salgado: ajude a proteger os povos e indígenas da Amazônia do Covid.
https://secure.avaaz.org/po/community_petitions/presidente_do_brasil_e_aos_lideres_do_legislativo__ajude_a_proteger
_os_povos_indigenas_da_amazonia_do_covid19/?rc=fb&utm_source=sharetools&utm_medium=facebook&utm_campa
ign=petition-994813-ajude_a_proteger_os_povos_indigenas_da_amazonia_do_covid19&utm_term=ZZUvqb%2Bpo

7 entre os 10 países com mais mortes de defensores ambientais

De: IM
Enviada em: segunda-feira, 13 de setembro de 2021 09:04
Assunto: Fwd: 7 entre 10 países com mais mortes de defensores ambientais e da terra estão na América Latina
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7 entre os 10 países com mais mortes de defensores ambientais e da terra estão na América
Latina; conheça os casos do Brasil: https://g1.globo.com/natureza/noticia/2021/09/12/7-entre-os-10-paisescom-mais-mortes-de-defensores-ambientais-e-da-terra-estao-na-america-latina-conheca-os-casos-do-brasil.ghtml;
A América Latina é palco de selvageria ambiental!

Comentários & Réplicas
[4/5/20] Manfredo Winge: Os vários grupos étnicos de indígenas brasileiros são os primeiros
habitantes deste nosso Brasil, pois para cá vieram da Eurásia em várias levas diversificadas
(ver Odisseia das Migrações do Gênero Homo: http://mw.eco.br/zig/zap/190414Odisseia_Migracao_Homo.pdf),
passando pelos então elevados das Aleutas, criados quando o oceano estava fortemente
rebaixado em períodos glaciais, passando depois pela América do Norte, América Central e,
finalmente, vários grupos chegaram e se espraiam pela América do Sul entre 10mil e 13mil anos
atrás. Nossos patrícios indígenas são, portanto, os primeiros donos de terras nacionais visto que
aqui se radicaram, em várias levas com etnias e culturas diversificadas, milhares de anos antes da
chegada de Pedro Álvares Cabral.
Além do grande legado de antropólogos brasileiros, notadamente os irmãos Villas-Bôas, lembrar
que o Exército Brasileiro tem sido de muita ajuda e apoio aos nossos indígenas, começando pelo
notável Gal. Rondon de extraordinárias realizações sempre com grande visão humanista
notadamente para os povos da floresta. Ele deve estar se mexendo no caixão com estas
barbaridades que vêm ocorrendo nas terras de indígenas e também nas públicas, do Povo
Brasileiro, que estão sendo griladas, incendiadas e dilapidadas por grupos de criminosos
grileiros, garimpeiros e madeireiros,... ilegais em um crescendo exponencialmente face a inépcia
dos responsáveis em dar um basta a tantos crimes, vários de lesa-Pátria.
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GARIMPO "LEGALIZADO" MATA E DESTRÓI O PARAÍSO
Repassado por whatsapp 6/12/21

General Heleno autoriza avanço do garimpo de ouro em áreas preservadas na Amazônia https://www.opovo.com.br/noticias/politica/2021/12/06/general-heleno-autoriza-avanco-dogarimpo-de-ouro-em-areas-preservadas-na-amazonia.html

[6/12 22:16] Manfredo Winge: Brasil libera garimpo ("legaliza!") em terras protegidas e parece
que não está nem aí para os absurdos LIXÕES, hoje ilegais. Vergonha nacional!!

[6/12 22:24] Manfredo Winge: Garimpo de ouro sempre deixa um rastro
de doenças, ilegalidades e poluição com mercúrio de grande duração afetando a saúde
neurológica e de vários órgãos das pessoas da região por contaminação cumulativa do Hg.
[6/12 22:48] Moacir: Acabei de voltar da região de São Gabriel da Cachoeira. Região linda (veja
fotos abaixo), mas com a tensão de conflito em diversas perspectivas. As ações do atual
governo só fazem piorar.
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[6/12 22:58] Manfredo Winge: Espetáculo de fotos tirando uma de um cara gordo talvez de
tanto comer aquele peixe maravilhoso com muita farofa.
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[6/12 22:49] Moacir: Recepção de piuns do rio Negro
[6/12 22:56] Manfredo Winge: Piuns, carrapatos, piolhos, muriçocas, mosqueiro,... é sina de
geólogo no campo se não tem repelente.
[6/12 22:57] Moacir: É verdade. Levei repelente, mas não valeu.
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[16/12 15:31] As fotos no documento são do rio Uaupes, afluente do rio Negro. O peixe assada
(tambaqui) é em São Gabriel. Os piuns são no rio Negro. Seguem fotos do rio Negro
[16/12 15:37] Moacir: O barco, que acomodou uma equipe multidisciplinar, envolvendo estudos
de química das águas e sedimentos, CO2 na água, fluxo e corrente das aguas, pássaros, rocha
dura (nós), acidentes naturais etc., foi nossa base na segunda fase da excursão.
Tens algo a respeito das análises para Hg no Tapajós?

[6/12 23:45] Moacir: Não tive tempo de investigar, mas a região tem muitas comunidades
indígenas que não falam Português. Algumas têm certa infraestrutura de saúde e comunicação
(internet). Acho que vivem melhor que nos subúrbios das grandes cidades. Pelo menos tem uma
roça, um peixinho e um mucuim para coçar.
[6/12 23:45] Moacir: É verdade! Em nossa viagem, evitamos de tirar um pedaço de rocha para
nosso estudo para não ofender as crendices daqueles povos que tratam a natureza como um
ente superior. Enquanto isso, esse governo, sem respeito, incentiva a invasão das terras dos
primeiros donos delas.
[6/12 23:46] Manfredo Winge: Os verdadeiros descobridores do Brasil
[6/12 23:51] Manfredo Winge: Talvez de 10mil a 6mil anos em várias vindas por várias
gerações.
[6/12 23:51] Manfredo Winge: Da mãe África para as Américas
[6/12 23:52] Moacir: É verdade. Fiquei muito admirado pelo incrível respeito das comunidades
pela natureza. Em uma localidade, fomos constrangidos por martelar uma rocha que os
indígenas acreditam que seja a morada do boto.
[6/12 23:56] Manfredo Winge: Interessante .. isso dá um bom causo geológico no site
[7/12 00:02] Moacir: Certamente, sem falar nas formigas e piuns. Infelizmente estou acabando
meu período como pesquisador visitante da USP e cheio de compromissos, mas vai passar...
[7/12 09:03] Manfredo Winge: Ainda estás na ativa, né? A viagem a São Gabriel é projeto de pós
graduando?
[7/12 09:13] Moacir: Sim, pra lá tenho duas alunas, uma na "cabeça do cachorro", fronteira com
o Colômbia, e outra em RR. Os outros alunos são em Carajás e arredores.

Comentários & Réplicas
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A POLIGONAL DA RESERVA INDÍGENA QUE SUMIU
Vistas as atrocidades possíveis de acontecer (aumentar?) aos nossos irmãos indígenas, face à
truculência e/ou desprezo com que muita gente se refere a eles (ainda mais neste governo), o
que pode desencadear a ação de fanáticos e/ou de aproveitadores criminosos, achei oportuno
desenterrar de meu bestunto um caso (causo) que aconteceu comigo sobre demarcação de terras
dos povos indígenas para postar com comentários em CAUSOS & ESTÓRIAS DE
GEÓLOGOS: https://mw.eco.br/ig/causos/index.htm para que venhamos todos a ter mais consenso e
sensibilidade, com base em fatos e não em achismos. Divulguei esta postagem amplamente por
email (a seguir):
Enviada em: terça-feira, 15 de março de 2022 18:42
Para:
Assunto: ENC: mais um causo geológico

“Vejam mais um causo geológico:
A POLIGONAL DA RESERVA INDÍGENA QUE SUMIU
https://mw.eco.br/ig/causos/ReservaIndigena.pdf”
Manfredo Winge - https://mw.eco.br/zig/hp.htm [confraria democrática do bom senso]
Webmaster: 1o SITE do IG/UnB
Glossário Geológico Ilustrado
SIGEP Sítios Geológicos e Paleobiológicos do Brasil

"Aqueles preocupados com o custo da educação deveriam antes considerar o custo da ignorância".
Derek Bok, ex-Reitor da Universidade de Harvard (foi-me enviado por e-mail)

Comentários & Réplicas
De: Mario
Enviada em: quarta-feira, 16 de março de 2022 15:21
Para: Manfredo Winge
Assunto: Re: mais um causo geológico

Amigo Manfredo,
Muito bem redigido - Merece atenção
Causo ? Isto reflete uma opinião politica sobre o indeginismo.
Seria bem melhor proteger os índios do que as reservas absurdas que contrariam
as necessidades de um povo brasileiro pobre que vai morrendo na ignorância sem lançar mão
de suas riquezas naturais.
Vamos proteger as panelas de barro (não mais que isto) e vamos morrer pobres sem desenterrar
os tesouros que a natureza quer nos dar !
Os Índios precisam de saúde, educação e alimentação e não honras e apenas viverem bêbados e
doentes festejando suas reservas !!!
De: Manfredo Winge
Enviada em: quarta-feira, 16 de março de 2022 20:03
Para: 'Mario
Assunto: RES: mais um causo geológico

Caro Mário, sinto muito dizer, mas que bobagem que defendes!!!,
Olha só: - nós temos milhões de brasileiros nas cidades que estão na pobreza sem ajuda para
crescer, sendo que muuuitos estão na miséria e morrendo de fome e sem oportunidades de
crescer. E tu dizes pros índios serem incorporados nas cidades assim de cambulhada para
aumentar o número de indigentes?
Os índios não precisam de tutela de branco que o mata por causa de garimpo de ouro, terras e
etc.
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Eles sabem muito bem viver a séculos da mata e dos rios e são FELIZES assim. Têm suas
culturas, muitas riquíssimas em geral e nós vamos os desprezar como coitadinhos ignorantes e
trazer para serem cachaceiros na cidade?? TÁ LOUCO TCHÊ!!
E eles são os verdadeiros DESCOBRIDORES DO BRASIL pois, como mostrei, aqui chegaram há
milhares de anos antes dos europeus que, aliás, dizimaram vários povos e tentaram escravizá-los.
As terras onde eles vivem e QUE PRESERVAM (SEM QUEIMADAS NEM DERRUBADAS E
GRILAGENS) são deles, de cada povo indígena onde se acostumaram a viver e elas precisam ser
delimitadas oficialmente e o mais rápido possível, porque a bandidagem estimulada por esse
governo, está detonando matas e grilando as áreas públicas e ás dos índios, deixando terra
arrasada e com nascentes secando e morrendo.
Vamos respeitar os índios. Com o tempo eles vão se encaixando nas novidades do mundo
“civilizado”, ainda mais se os ajudarmos com escolas e posto de saúde. Nada de escorraçá-los de
suas terras!!!!
Eles têm muito a nos ensinar em termos de suas culturas e organizações, como vivem, suas
línguas, suas crenças,...
Não leve a mal, mas preciso divulgar os teus comentários e minhas réplicas, pois muita gente
tem visão errada como a tua sobre os índios.
Abraço
Manfredo
Obs. o CAUSO não é o dos indígenas, mas, é sobre uma ocorrência de gestão minha no PROSIG quando me
disseram que a demarcação das terras dos povos indígenas não podia aparecer e ser usada nem na
verificação das áreas de pedidos de pesquisa mineral o que achei importante agora de relatar nos CAUSOS E
ESTÓRIAS DE GEÓLOGOS: http://mw.eco.br/ig/causos/index.htm
De: Mario
Enviada em: quinta-feira, 17 de março de 2022 09:34
Para: Manfredo Winge
Assunto: Re: RES: mais um causo geológico

Lamento que tua visão seja no sentido contrário daquilo que o BR precisa.
Não sou contra os índios ! Mas há necessidade que eles sejam tratados no contexto global.
Poderia juntar muitos outros argumentos na linha que mostrei, mas sei que seria inutil malhar
em ferro frio. Não quero fomentar um debate
Fique com tua opinião que eu fico com a minha.
Minha opinião - sei que idealistas de visão errônea irão contratacar - se você julgar conveniente,
pode divulgar.
Abraços
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© Boletim do SENGE – Sindicato dos Engenheiros/RS - edição 2076 de 18/03/2022
https://www.sengers.org.br/noticia/6041/artigo-mineradoras-sao-contra-projeto-de-lei-do-garimpo-em-terrasindigenas?utm_source=egoi&utm_medium=email&eg_sub=a2a295a33e&eg_cam=09ff04b372e93e59b703614621cdbbcc&eg_list=3

[Obs. Tenho postado muitos links para textos importantes como este, mas vários sites vêm sendo cancelados (“volatilizados” no universo
cibernético). Assim, visando garantir a preservação futura desta memória importante, o texto é copiado abaixo, mas recomendo acessar o link
acima para ver a fonte original. Manfredo Winge]

MINERADORAS SÃO CONTRA PROJETO
DE LEI DO GARIMPO EM TERRAS INDÍGENAS
ARTIGO | MINERADORAS SÃO CONTRA PROJETO DE LEI DO
GARIMPO EM TERRAS INDÍGENAS

O Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) divulgou nota
nesta terça-feira (15) em que se posiciona contra o Projeto de
Lei 191/2020, que permite a mineração em terras indígenas e
também condena ’qualquer atividade de garimpo ilegal em
terras indígenas, na Amazônia ou em qualquer parte do
território nacional’.

ARTIGO | MINERADORAS SÃO CONTRA PROJETO DE
LEI DO GARIMPO EM TERRAS INDÍGENA

O Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) divulgou nota nesta terça-feira (15) em que se
posiciona contra o Projeto de Lei 191/2020, que permite a mineração em terras indígenas e
também condena "qualquer atividade de garimpo ilegal em terras indígenas, na Amazônia ou em
qualquer parte do território nacional".
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A organização afirma que a é preciso regular a atividade a partir de amplo debate na sociedade
brasileira, “especialmente pelos próprios indígenas, respeitando seus direitos constitucionais”. E
mesmo depois da regulamentação, é obrigatório o Consentimento Livre, Prévio e Informado
(CLPI) dos indígenas.
Garimpo na Terra Indígena Munduruku marcada pelo garimpo [Marcos Amend/ Greenpeace]
O Ibram reúne 120 entidades, entre mineradoras, empresas de engenharia mineral, ambiental, de
geologia, fabricantes de equipamentos, centros de tecnologia, bancos de desenvolvimento, entre
outras entidades de classe patronal.
Confira a nota do Ibram:
“O Ibram (Instituto Brasileiro de Mineração) entende que o PL 191/2020, encaminhado pelo
poder Executivo ao Congresso Nacional, não é adequado para os fins a que se destina, que seria
regulamentar o dispositivo constitucional que prevê a possibilidade de implantação de atividades
econômicas em terras indígenas como geração de energia, produção de óleo, gás e mineração.
“Uma vez que a mineração em terras indígenas está inscrita na Constituição Federal, artigos 176
e 231, a sua regulamentação precisa ser amplamente debatida pela sociedade brasileira,
especialmente pelos próprios povos indígenas, respeitando seus direitos constitucionais, e pelo
parlamento brasileiro.
“O Ibram considera que a mineração industrial pode ser viabilizada em qualquer parte do
território brasileiro, desde que condicionada aos requisitos de pesquisa geológica, estudos de
viabilidade econômica, licenças ambientais embasadas em estudos e outras autorizações
previstas em lei, de modo a preservar a vida e o meio ambiente, em especial na Amazônia,
evitando o desmatamento.
“No caso de mineração em terras indígenas, quando regulamentada, é imprescindível o CLPI
(Consentimento Livre, Prévio e Informado) dos indígenas. O CLPI é um princípio previsto na
OIT 169 e em uma série de outras diretivas internacionais, o qual define que cada povo
indígena, considerando sua autonomia e autodeterminação, pode estabelecer seu próprio
protocolo de consulta para autorizar as atividades que impactem suas terras e seus modos de
vida.
“É importante destacar que o Ibram condena qualquer atividade de garimpo ilegal em terras
indígenas, na Amazônia ou em qualquer parte do território nacional, e acredita que esta atividade
deve ser rigorosamente combatida e seus promotores responsabilizados penalmente. A
preservação da Amazônia é condição necessária para as discussões de todos os temas relativos à
mineração no Brasil.

Comentários & Réplicas
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POTÁSSIO, MINERAÇÃO EM TERRAS INDÍGENAS
E OS CONFLITOS ACIRRADOS PELA GUERRA NO LESTE EUROPEU
De: Leonor Assad
Enviada em: segunda-feira, 7 de março de 2022 16:31
Para: Leonor Assad
Assunto: Guerra e crise de fertilizantes no Brasil

Caros colegas e amigos.
Estamos sendo bombardeados por notícias profundamente tristes sobre a Invasão da Ucrânia
pela Rússia e me causa grande indignação ver que oportunistas brasileiros estão aproveitando
para defender a exploração de rochas potássicas em terras indígenas do Amazonas.
Segue um texto da Federação Brasileira de Geólogos que mostra claramente como isso é um
oportunismo cruel. Os autores mostram alternativas que já conhecemos há décadas. Eu mesma
já desenvolvi pesquisas e orientei trabalhos no tema.
Recomendo a leitura e, se possível, peço que divulguem.
Abraços a todos,
Leonor Assad

Comentários & Réplicas

Voltar para Whatsapp Pickles

Ir para o SITE

ENVIE SEUS COMENTÁRIOS
Caro internauta. A sua participação com comentários, sugestões, críticas,.. é sempre bem vinda e poderá ser postada, caso o texto, coerente com o assunto
abordado, tenha redação adequada a um forum de debates pautado no bom senso - clique na caixa de correio e envie, indicando o assunto como título do
texto e torne-se um confrade da CONFRARIA DEMOCRÁTICA DO BOM SENSO

Para localizar qualquer assunto ou nome pressione ‘Ctrl’ e ‘F’ simultaneamente
e digite parte da palavra procurada no quadro que se abre
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