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SEGUIR

Governo promove farra do garimpo de ouro na
Amazônia
Cidade Pepita e Cabeça do Cachorro são as novas Serras Peladas
13.dez.2021 às 16h00
EDIÇÃO IMPRESSA (https://www1.folha.uol.com.br/fsp/fac-simile/2021/12/14/)

Para quem já admitiu que "o garimpo é um vício, está no sangue", o compadre
Grota deve ser um herói, merecedor de ocupar a galeria dos maiorais, ao lado
do ditador Augusto Pinochet, do torturador Brilhante Ustra e do Major Curió,
também torturador e líder garimpeiro.
Compadre Grota é o nome de guerra de Heverton Soares, um dos
narcotraficantes —o outro é Silvio Berri Júnior, ex-piloto de avião de
Fernandinho Beira-Mar— apontados pela Polícia Federal como chefes de
organizações criminosas no Pará e que ganharam do governo o direito de
explorar uma área de mais de 810 hectares de garimpo de ouro
(https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2021/12/empresas-autuadas-pelo-ibama-e-garimpeiros-com-dragas-se-beneficiamde-atos-do-governo.shtml).
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As permissões foram outorgadas e efetivadas pela Agência Nacional de
Mineração entre 2020 e 2021. Elas são válidas para Itaituba, um município
paraense batizado de Cidade Pepita pela grande quantidade de jazidas
encontradas quase na superfície do solo. Dá até para imaginar o presidente da
República, em seus momentos de tédio e aflição em Brasília, com vontade de
jogar tudo para o alto e ir "faiscar", como costumava fazer nos tempos de
capitão do Exército.
PUBLICIDADE
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O general Augusto Heleno também curte um garimpo
(https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2021/12/general-heleno-autoriza-avanco-de-garimpo-em-areas-preservadas-naamazonia.shtml).

Ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência e
um dos principais conselheiros de Bolsonaro, Heleno autorizou o avanço de
sete projetos de exploração de ouro numa região praticamente intocada da
Amazônia (https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2021/12/heleno-diz-ser-legal-autorizacao-para-garimpo-naamazonia-e-mpf-abre-apuracao.shtml),

um lugar de fronteira com a Colômbia e a Venezuela
conhecido como Cabeça do Cachorro, onde vivem 23 etnias indígenas. O
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empenho do general não surpreende, se lembrarmos que o regime militar
permitiu e incentivou Serra Pelada, no início dos anos 80.
Um estudo do Instituto Escolhas revelou que, das quase 111 toneladas de ouro
exportadas em 2020, 17% saíram sem registro de terras indígenas ou de
Unidades de Conservação da Amazônia. O ouro ilegal chegou a Canadá, Suíça,
Polônia, Reino Unido, Emirados Árabes, Itália, Índia. Bye, bye, Brasil.

sua assinatura pode valer ainda mais
Você já conhece as vantagens de ser assinante da Folha? Além de ter
acesso a reportagens e colunas, você conta com newsletters exclusivas
(conheça aqui (https://login.folha.com.br/newsletter)). Também pode baixar nosso
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para receber alertas das principais notícias do dia. A sua assinatura nos
ajuda a fazer um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado!
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Auditores da Receita ameaçam debandada após aumento para policiais
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