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4/5/20-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

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/2021/09/12/7entre-os-10-paises-com-mais-mortes-de-defensores-ambientais-e-da-terra-estao-na-americalatina-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 America do Norte, América Central e,
finalmente, vários grupos chegaram e se espraiam pela América do Sul entre 10mil e 13mil anos
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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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