NOTA DE REPÚDIO CONTRA O PROCESSO DE DESTRUIÇÃO DA AMAZÔNIA PELO
GOVERNO BOLSONARO

A Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB), vem por
meio desta nota manifestar extrema preocupação com a rápida destruição da floresta
amazônica, lar de nossas famílias e fonte de todos os recursos que precisamos para viver. Os
índices recordes de desmatamento e focos de incêndios, relacionados entre si, são consequência
dos discursos genocidas anti-indigenas e anti-ambientais deste governo. Madeireiros, grileiros e
irresponsáveis latifundiários estão aproveitando o enfraquecimento da fiscalização ambiental
para avançar sobre nossos lares (Amazônia). O enfraquecimento da fiscalização é consequência
das falas e ataques violentos de Bolsonaro contra a floresta amazônica e nossos parentes
indígenas que ali vivem. Os desmatamentos, a onda recorde de incêndios estão destruindo áreas
de proteção ambiental e nossos territórios evidenciando as nefastas consequências das atitudes
deste governo para a nossa sobrevivência atual e futura. Como exemplo, chamamos atenção
para os incêndios que ocorrem neste momento na Ilha do Bananal, no Tocantins; e na Terra
Indígena Apyterewa, no sul do Pará, onde vivem povos indígenas, inclusive grupos em situação
de isolamento voluntário. Os incêndios estão destruindo as matas que ainda restam nessas
regiões, espaços vitais para a sobrevivência de nossos parentes. O Estado do Mato Grosso
lidera o atual número de focos de incêndios. Além de um agronegócio forte, o Mato Grosso é
lar de muitos de nossos parentes. Há povos isolados também no Estado do Mato Grosso, muitos
deles ainda não tiveram sua presença reconhecida pelo Estado brasileiro, que podem também
estar em processo de fuga e violência em decorrência dos atuais altos índices de desmatamento
e incêndios. Os Estados do Pará, Mato Grosso e Amazonas lideram o ranking de desmatamento
neste ano, é justamente onde vivem uma expressiva população de nossos povos. É também
nessa região que vivem grande parte dos últimos povos isolados que existem no Brasil.
Não admitiremos tamanha destruição de nossos lares... Amazônia! Querem acabar com
você, mas, nós, povos originários desta terra não vamos deixar. Por você e por nós, vamos
lutar.
NENHUMA GOTA DE SANGUE A MAIS!
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