UNIR PARA ORGANIZAR, FORTALECER PARA CONQUISTAR!

NOTA DE REPÚDIO CONTRA A LIBERAÇÃO DA MINERAÇÃO EM TERRAS INDÍGENAS

A Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira – COIAB, vem
a público manifestar seu veemente REPÚDIO as declarações do Senhor Bento
Albuquerque, Ministro de Estado de Minas e Energia do Governo Bolsonaro, sobre o
encaminhamento ao Congresso Nacional da proposta de Regulamentação do Garimpo
no Brasil, incluindo as terras indígenas e reafirma que:
 A Constituição Federal de 1988, garantiu que os Territórios Indígenas são de
ocupação tradicional e de usufruto exclusivo dos povos indígenas que há habitam.
 Ao permitir a exploração mineral em Terras Indígenas, sem um diálogo com os
povos e suas organizações, o governo está desrespeitando o nosso direito à
consulta, ao consentimento livre, prévio e informado sobre quaisquer medidas
administrativas e legislativas que nos afete, garantidos na Convenção 169 da OIT
e que é lei no Brasil desde 2004 ratificado através do Decreto Presidencial n°
5051.
 Ao tomar a medida de liberar a mineração em terras indígenas, o presidente da
república, atende mais uma vez aos interesses do poder econômico nacional e
internacional, entregando o nosso patrimônio ao invés de protegê-lo, além de
atentar contra o nosso ordenamento jurídico brasileiro e a nossa autonomia.
 Para justificar a entrega do patrimônio, o governo usa falso argumento de que
povos e comunidades indígenas desejam a implantação de garimpo ou mineração
em seus territórios, sendo que essa demanda é de alguns indivíduos, bem longe
dos interesses coletivos da maioria dos povos indígenas do país. Repudiamos a
manipulação do Governo Bolsonaro a nossa forma de organização e à autonomia!
Diante de mais esse ataque, reafirmamos o nosso compromisso com a defesa dos
nossos territórios, do meio ambiente e da nossa Amazônia e convidamos a todos a se
somar conosco nessa luta!
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AMAZÔNIA: PELA GARANTIA E PROTEÇÃO DOS NOSSOS TERRITORIOS!!!
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