Indígenas prontos para fechar
rodovia
em
protesto
a
fiscalização ambiental nas
terras Munduruku
BR 230 será fechada no distrito de Campo Verde
no
entroncamento com a BR 163 em Itaituba (Foto:Google)
As lideranças indígenas Munduruku , chegaram no local onde
prometeram fechar rodovia caso o Governo Federal não desse
trégua as fiscalização ambientais nas terras indígenas.
A
ameaça em tom de recado foi feita pela liderança Munduruku e
divulgado nas redes sociais através de áudio na semana
passada.
Na tarde desta quarta-feira (30), desembarcou em torno de 70
indígenas da etnia Munduruku no Distrito do Campo Verde, Km 30
da BR 230 – Rod. Transamazônica. Aproximadamente 70 indígenas
já se encontram na comunidade de Campo Verde e aguardam a
chegada de lideranças indígenas (caciques) que também são os
líderes desse movimento, para iniciarem a interdição da
Rodovia Federal. Segundo informes, a manifestação será
realizada com o intuito de reivindicar o encerramento das
operações de fiscalização de órgãos do Governo Federal no
combate às atividades de garimpos ilegais, desmatamentos,
etc., em áreas indígenas.
Ainda segundo informes, esses indígenas estarão pleiteando a
legalização dessas atividades, pois também se beneficiam da
extração de minérios na região e se sentem prejudicados pelas
operações de fiscalização.
A previsão de interdição da BR 230 pelos indígenas é para
amanhã (sexta-feira, 02 de outubro de 2020), sem horário
definido.

Divergência
Em 2019 a mesma etnia Munduruku bloqueou estrada no
Pará em protesto contra mineração em terras indígenas

“Vamos continuar lutando. Não vamos aceitar mais destruição”,
afirmam os Munduruku
Lideranças, caciques, guerreiros e guerreiras do povo
Munduruku bloqueou em 2019 , a estrada de saída do município
de Jacareacanga, na região do Alto Tapajós, no Pará. Os
indígenas manifestavam-se contra a regularização da mineração
nas terras indígenas e exigem a retirada imediata dos não
indígenas garimpeiros que atuam no território Munduruku.
Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO
Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP
(JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404
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“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar
até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético.
Copiou? Informe a fonte.”
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