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2 Comentários 

1.  Philip Martin Fearnside disse: 

17/10/2020 às 07:52 

BR-319 e povos indígenas: Resposta 

Com respeito ao comentário do Sr. Carlos Azevedo, a proximidade de Terras 
Indígenas à BR-319 está documentada no mapa incluído em nosso texto [1]. De 
fato, impactos sobre povos indígenas já estão acontecendo em função do avanço 
do projeto da BR-319, tais como as invasões na TI Apurinã do Igarapé São João 
e a penetração de um ramal ilegal na TI Apurinã do Igarapé Tauamirim [2], além 
de outro ramal ilegal que adentra uma reserva extrativista que é área de coleta 
tradicional de castanha do povo Mura, e este ramal está se aproxima às suas 
terras demarcadas [3]. Ameaças aos povos indígenas também estão 
documentadas na atual versão do EIA [4]. 
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2.  Calos Azevedo disse: 

13/10/2020 às 06:47 

Me perdoe… mais essa matéria é maliciosa e capsiosa demais… à décadas que 
fizeram essa estrada e nenhum tribo estava instalada nas proximidades… foram 
constatada que foram vistos índios se deslocando para as proximidades pois 
fatores de agregação teve êxito no descampamento de áreas que podem se 
ajustar as sociedades aos brancos… mais com essa matéria é para barra o 
aparelhamento do governo em ajudar um estado que está em décadas para um 
desenvolvimento for o e tecnológico de crescimento para região. 
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