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III Assembleia dos Povos Indígenas de Goiás e Tocantins: Povos em movimento
Combate Racismo Ambiental - 21.06.2016

A lua dá seu espetáculo, cheia de graça e esplendor, despertando da cama da noite para se projetar
sobre a aldeia global. Palmas para ela. É véspera de um grande momento para os povos originários
indígenas de Goiás e Tocantins. Centenas deles estão juntando seus quase nada e recheando suas
mochilas e corações de esperança, ousadia e sabedoria.

Assassinato de ecologistas bate recorde e Brasil é o país mais perigoso da região
Amazônia – 21.06.2016

O ambientalista colombiano Fabio Moreno, de 51 anos, passou 10 meses se escondendo dos algozes
de um de seus companheiros mais próximos.  Ambos receberam a mesma ameaça uma semana
antes do assassinato, em abril de 2015: “Se já sabem o que precisam, vão embora”.  

 
Secretária  Luislinda  Valois  cumpre  agenda  em  Salvador  para  discutir  violência
contra negros e intolerância religiosa

SEPPIR - 21.06.2016
Com o objetivo de combater a intolerância religiosa e racial, a violência contra a mulher negra e
reduzir os homicídios de jovens negros nas periferias brasileiras, a secretária especial de Políticas de
Promoção da Igualdade Racial  do Ministério  da Justiça e Cidadania,  Luislinda Valois,  cumpriu
agenda nesta segunda-feira (20/6), em Salvador (BA), para discutir parcerias com o Tribunal de
Justiça da Bahia (TJ-BA) e a Associação dos Magistrados da Bahia (Amab).

Alerta: ameaças ao povo Ka’apor se intensificam
Amazônia - 21.06.2016

O povo  Ka’apor,  da  Terra  Indígena  Alto  Turiaçu,  no  Maranhão  está  vivendo  dias  de  tensão.
Fazendeiros  e  madeireiros  da  região  da  Terra  indígena  Alto  Turiaçú,  incomodados  com  as
atividades de monitoramento e proteção do território realizadas de forma autônoma pelos indígenas
para impedir a invasão da área e a destruição da floresta, estão ameaçando invadir aldeias a qualquer
momento.
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http://racismoambiental.net.br/?p=219819
http://amazonia.org.br/2016/06/assassinato-de-ecologistas-bate-recorde-e-brasil-e-o-pais-mais-perigoso-da-regiao/
http://racismoambiental.net.br/?p=219809
http://amazonia.org.br/2016/06/alerta-ameacas-ao-povo-kaapor-se-intensificam/
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Tragédia anunciada: ONU ‘previu’ mortes indígenas em MS há três meses
BBC Brasil - 21.06.2016

Após reuniões com mais de 50 povos indígenas brasileiros, em março deste ano, a relatora especial
das  Nações  Unidas  sobre  direitos  das  populações  indígenas,  Victoria  Tauli-Corpuz,  alertou  o
governo  sobre  um  “risco  potencial  de  efeitos  etnocidas  (sobre  indígenas)  que  não  pode  ser
desconsiderado nem subestimado”.

Quilombolas debatem plano de ação para desenvolvimento sustentável
Gazeta Minas - 21.06.2016

Minas  Gerais  terá  um plano  estadual  para  a  melhoria  das  condições  de  vida  das  comunidades
quilombolas que vivem no meio rural. As diretrizes foram definidas durante o I Seminário para o
Desenvolvimento  Sustentável  das  Comunidades  Quilombolas  de  Minas  Gerais,  encerrado neste
domingo (19/6), na Fundação Caio Martins (Fucam), em Esmeraldas. 

Tour da Tocha tem onça abatida, ritual indígena e cachoeiras no 2º dia no AM

Repórter Maceió – 21.06.2016
O segundo dia do Tour da Tocha no Amazonas foi marcado por emoção e muita natureza. A chama
olímpica foi dividida em várias localidades próximas a Manaus e Iranduba e, à tarde, em Presidente
Figueiredo, terra das cachoeiras.

Em terra de índio, a mineração bate à porta
CEERT - 21.06.2016

Mesmo com a proibição constitucional,  órgãos federais  têm posição oposta sobre a validade de
registrar  processos  minerários  em  território  indígena.  Atualmente,  um  terço  dessas  áreas  na
Amazônia Legal é cobiçado; o Pará é o campeão nacional.
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http://racismoambiental.net.br/?p=219807
http://gazetaminas.com/quilombolas-debatem-plano-de-acao-para-desenvolvimento-sustentavel/
http://www.reportermaceio.com.br/tour-da-tocha-tem-onca-abatida-ritual-indigena-e-cachoeiras-no-2o-dia-no-am/
http://www.ceert.org.br/noticias/politica-no-brasil/12107/em-terra-de-indio-a-mineracao-bate-a-porta
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TJSP mantém decisão obtida pela Defensoria Pública que reconhece necessidade de
construção de acesso a comunidade quilombola de Bombas, no Vale do Ribeira

DPE/SP - 21.06.2016
O Tribunal de Justiça (TJSP) manteve uma decisão liminar obtida pela Defensoria Pública de SP
que  reconheceu  a  necessidade  de  construção  de  um  caminho  de  acesso  entre  a  comunidade
quilombola de Bombas e a cidade de Iporanga (a cerca de 300 km da Capital).

Quilombolas conseguem deter construção de porto em Santarém
GGN - 21.06.2016

Uma matéria da Repórter Brasil  conta a história de sete comunidades quilombolas ignoradas no
processo de licenciamento ambiental do Porto de Maicá, em Santarém, que finalmente conseguiram
a atenção do governo. Depois de um relatório favorável à construção do porto, os quilombolas se
organizaram e conseguiram mostrar que estão a menos de cinco quilômetros do local e dependem
do rio para sobreviver.

Perseguição aos indígenas só vai piorar com Temer, por Bernardo Pericás
GGN - 20.06.2016

Em artigo para o Blog da Boitempo, o historiador e cientista político Luiz Bernardo Pericás fala
sobre a crescente perseguição às comunidades indígenas no breve período do governo interino de
Michel Temer. Dilma ficou devendo muito nessa questão. Seu governo foi o que menos reconheceu
terras indígenas desde a redemocratização.

O golpe e os golpeados
Eliane Brum - 20.06.2016

Sheila da Silva desceu o morro do Querosene para comprar três batatas, uma cenoura e pão. Ouviu
tiros. Não parou. Apenas seguiu, porque tiros não lhe são estranhos. Sheila da Silva começava a
escalar o morro quando os vizinhos a avisaram que uma bala perdida tinha encontrado a cabeça do
seu filho e, assim, se tornado uma bala achada.
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http://racismoambiental.net.br/?p=219837
http://72.55.165.238/noticia/quilombolas-conseguem-deter-construcao-de-porto-em-santarem
http://72.55.165.238/noticia/perseguicao-aos-indigenas-so-vai-piorar-com-temer-por-bernardo-pericas
http://brasil.elpais.com/brasil/2016/06/20/opinion/1466431465_758346.html
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