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INTRODUÇÃO
A indústria da mineração é uma das mais
poluentes, letais e devastadoras do
mundo. Até agora, as reações da indústria
da mineração à pandemia de COVID-19
têm recebido pouca atenção da opinião
pública quando comparada às outras
indústrias que buscam se beneficiar da
crise.
Este sumário visa apresentar exemplos
aprofundados que ilustram as quatro
dinâmicas que foram apontadas na cartaaberta internacional “Solidariedade global
para com as comunidades, povos
indígenas e trabalhadores ameaçados
pelos oportunistas da mineração em
tempos de pandemia” (Anexo 1). Essa
dinâmica, que aprofundaremos aqui,
apresenta uma ameaça real à saúde e
segurança de organizações que há
décadas lutam para defender não só a
saúde pública e o meio-ambiente da
destruição e da devastação da mineração
extrativista, mas a saúde dos trabalhadores
do setor minero.
Esta não é uma visão abrangente sobre a
indústria da mineração global, mas serve
como ilustração de dinâmicas que
analisamos em parceria com as
comunidades e organizações sociais com
quem nos relacionamos nas Américas, na
região do Pacífico Asiático, na África
continental e na Europa. Somos motivados
pela força que as vítimas da mineração e
os povos indígenas têm demonstrado
perante uma situação que se dificulta cada
vez mais, e é vital que as vozes deles sejam
ouvidas.
Nossas conclusões são complementadas
pela avalição de quase 500 fontes de

conteúdo (em sua maioria em inglês e
espanhol, mas também em francês e
português), comunicados e reportagens
sobre a mineração no contexto do
COVID-19. As fontes continuam a ser
compiladas coletivamente em uma base
de dados aberta (onde muitas outras
organizações também estão
acrescentando fontes), que podem ser
usadas para fins de referência mediante
solicitação.
Assim, esse relatório rápido foca no
impacto sobre as comunidades e
organizações vítimas da mineração, assim
como os trabalhadores, em alguns casos.
Para este propósito, deixaremos de lado
as análises dos mercados de metais e
minerais, as movimentações em torno de
fusões e incorporações, os pacotes de
ajuda financeira para a indústria e o
aumento da especulação (e, assim, dos
financiamentos) de novos
empreendimentos de mineração,
especialmente de “metais preciosos”, nas
principais publicações e jornais do meio
que acompanham esta tendência bem de
perto. Ao invés disso, ofereceremos um
vislumbre das realidades e vivências em
primeira mão que não estão sendo
amplamente discutidas na grande mídia.
Este relatório rápido foi produzido em
parceria com a Earth or s (E A), Institute
for Polic Studies -

lobal Econom

Program (E A), ondon
(

),
ar on

ining Net or

ining atch Canada, erra usta,
ant (

) e es to ife No to

ining, de diversas organizações e
comunidades parceiras de diferentes
partes do mundo. Essas conclusões foram
atualizadas até 1 de unho, 0 0.
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A. AS EMPRESAS DE
MINERA O EST O
IGNORANDO A AMEA A REAL
DA PANDEMIA E CONTINUAM
A FUNCIONAR USANDO
UAL UER MEIO PARA ESTE
FIM

As empresas mineradoras e muitos
governos fizeram pressão para
classificar a mineração como "um
serviço essencial", permitindo que
as operações continuem apesar
dos riscos substanciais
representados. Ao fazer isso,
põem em grande risco as
comunidades, populações rurais e
urbanas, e seus próprios
trabalhadores. Em muitos casos, as
comunidades indígenas e rurais já
correm o risco de serem afetadas
pelo vírus, especialmente
comunidades cuja saúde foi
prejudicada pela contaminação
gerada pelo extrativismo mineral.
Essas comunidades estão lutando
para se proteger de possíveis
surtos.
Na Argentina, defensores do meio-ambiente
denunciaram a empresa canadense amana
old por se aproveitar do loc do n
instituído em todo o país para avançar seu
projeto de exploração inicial em Chubut,
província que baniu a mineração em 00
após ampla rejeição.1 Em

de maio,

comunidades foram às ruas para protestar a
decisão enquanto respeitavam o
distanciamento social.
ameaçados pela polícia.

uitos foram

“Chubut está sofrendo com uma
crise que foi criada para impor a
mega mineração, e a pandemia é
a cereja do bolo. As pessoas
continuam a gritar ’Não!’
enquanto as empresas de
mineração aperfeiçoam seus
estratagemas com novos
parceiros. Aa empresas estão
investindo em meio a uma
pandemia enquanto governos
corrompidos vendem a dignidade
de seus povos”.
Cristina Agüero vi in o a eta o e
e ro o oA a ina s e
No rasil, em 9 de março, só cinco dias
após o setor ter prometido uma doação de
milhões de testes para o governo federal , o
inistério das

inas e Energia aprovou a

resolução 1 5 0 0 que estabelece
extração, comercialização, transporte e
fornecimento de bens minerais como
atividades essenciais. Em

de abril, o

governo reafirmou essa resolução ministerial
com um decreto presidencial (10.

9 0 0).

A Conferência Nacional de ispos do rasil
e muitas outras organizações sociais
condenaram estas medidas.5 Como
resultado disso, as empresas de mineração
permitiram que centenas de milhares de
pessoas continuassem trabalhando em
proximidade, sujeitas a contaminação de
COVID-19, enquanto continuam a colher
seus lucros , além de receber novas
concessões e licenças ambientais para
manter e ampliar suas operações.
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As empresas alegam que seguem os
protocolos de saúde e segurança, apesar de
queixas dos trabalhadores. Dado que o
rasil é um dos países que menos realiza
testes para COVID-19, é difícil encontrar
números gerais confiáveis. Em Itabira, um
polo de mineração em

inas

erais, testes

de ampla escala só começaram no final de
maio. De acordo com a organização sindical
local, durante os primeiros dias da
campanha,

funcionários da Vale foram

testados e 1 (1

) tiveram um resultado

positivo para COVID-19. Nenhum destes
casos foram identificados pelo programa de
monitoramento de saúde da empresa. Em
Parauapebas, a principal cidade mineradora
do Pará, o número de mortes por doenças
respiratórias (que representam a gravidade
da pandemia de COVID-19) em abril de
0 0 foi 00

maior do que em abril de

019. A média geral do Pará aumentou em
. Considerando tais dados, o setor de
mineração se tornou um dos mais
importantes vetores de propagação do vírus
no país.

No Canadá, a mina ac des Iles palladium
(Impala Canada) ao norte de Ontário
continuou a operar quando a mineração foi
classificada como serviço essencial, mesmo
após registrarem um aumento de casos.
Agora a mina tem pelo menos 5
funcionários contaminados e 1 funcionário
que faleceu.9 A comunidade indígena
vizinha,

ull a

pelos menos

irst Nation, registrou10

pessoas contaminadas em

ligação com o surto na mina.
ecentemente, a empresa anunciou que
retomará suas operações no final de maio11,
uma decisão que deixou a

N

“apreensiva”1 . Em resposta aos surtos, a
Nes antaga irst Nation pediu ao governo
que suspendesse as licenças de exploração
para mineração (também consideradas um
“serviço essencial”), declarando que “as
comunidades estão sobrecarregadas e
exauridas”.1 No norte de Alberta, o
projeto de mineração de areias petrolíferas
em earl a e (Imperial Oil) foi considerado
um serviço essencial pelo governo da
província e também continuou suas
operações durante a pandemia. No total, o
resultado dos testes de 5 funcionários foi
positivo,1 enquanto muitos demonstravam

ace C
, nossos
l deres dão prioridade a
sa de e a segurança de
nossos membros acima de
tudo, até mesmo da
economia”, C e e a A

sintomas ao sair da mina para voltar às suas
casas em

outras províncias espalhadas

pelo país15 (da costa Atlântica até a
Pacífica). Após voltar para casa na ritish
Colombia, funcionários propagaram a
contaminação para pelo menos
pessoas.1

outras

Através destes funcionários, a

contaminação também se espalhou pelas
províncias de Nova Scotia e pelo norte de
Sas atche an, onde 15 casos foram
registrados e dois anciões do povo Dene,
da comunidade a oche, morreram devido
ao vírus.1
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No norte do

uebec e em abrador, a

Assembl of irst Nations

uebec- abrador

condenou a decisão do governo do

No noroeste do Equador, o polêmico
projeto lurimagua há décadas vem
sendo alvo de muitas lutas

uebec de classificar a mineração como

antimineração na floresta nublada,

“serviço essencial” depois das operações

região de Intag. Em 1 de março, o

terem sido suspensas por um mês sem que

governo deu sua autorização e assinou

fossem classificadas desta forma. A

um consórcio entre a companhia estatal

entidade alegou que que “estão expondo

de mineração, ENA I, e a CODE CO,

as comunidades indígenas a um grande

uma empresa de mineração de cobre

risco, sem qualquer

justificativa”.1

chilena. Posteriormente, o acordo foi
temporariamente suspenso quando

Na províncias de ualaba e

aut- atanga

da epública Democrática do Congo,
funcionários das minas industriais de cobre
e cobalto, muitas delas operadas e
controladas por multinacionais, tem sido
forçados a escolher entre ficarem
confinados no local da mina ou tirar uma
“licença técnica” em que recebem pouca
ou nenhuma remuneração.19 Os
funcionários que decidem ficar são
forçados a cumprir uma carga horária
exagerada e dormir em condições precárias
com comida insuficiente, em alguns casos
por meses a fio.
No Equador, empresas de mineração foram
liberados do loc do n imposto sobre o
resto da população. CODE CO, uma
empresa de cobre chilena, assim como a
ENA I, a empresa de mineração estatal do
Equador, aproveitaram o loc do n
imposto pelo governo para investir em
atividades de exploração indesejadas. No
noroeste do país, as empresas invadiram a
ancomunidade de Choco Andino com
máquinas e ferramentas para dar início a
mineração. 0 Comunidades indígenas nas
províncias de oja, Pichincha, Napo e
orona Santiago também condenaram as
empresas de exploração por promoverem
atividades indesejáveis durante a
pandemia.

1

surgiram acusações de tráfico de
influências.

Após a decisão, o governo

municipal de Cotacachi implorou ao
governo para que não usasse a crise
sanitária a favor da mineração, mas sim
para promover as atividades ecológicas
de pequena escala pelas quais a região
é famosa.

No sul da Amaz nia

Equatoriana, a Assembleia do Povo
Shuar Arutam (PS A) alertou o público
sobre um possível surto de COVID-19
nas comunidades isoladas de Shuar
Arutam conectado aos membros da
comunidade que visitaram a Prospectors
and Developers Association of Canada
(PDAC) a convite de uma empresa de
mineração canadense, a Solaris
esources. 5 Apenas uma semana antes
da pandemia global ser declarada, e
apesar de todos os avisos, a PDAC ou
“convenção do coronavírus”, como foi
apelidada por jornalistas,

continuou no

centro de oronto. Diversos
participantes tiveram resultados
positivos posteriormente. Depois de
voltar para sua casa no território Shuar
Arutam no sul do Ecuador, dois parentes
próximos de participantes da PDAC
morreram com sintomas compatíveis aos
de COVID e pelos menos outros
apresentaram sintomas.
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ais de 100 organizações declararam que as

No

éxico, apesar da mineração não ter

comunidades haviam sido postas em sério

sido classificada como uma atividade

risco pelas ações da empresa.

essencial até o dia 1

A P SA

também acusou a Solaris esources de ter
organizado a delegação que foi a oronto

de maio, as

principais mineradoras mexicanas
rupo

risco,

sem a presença de líderes devidamente

Pe oles

eleitos de seu órgão representativo e sem

atividades. Em

respeitar sua declarada aversão à presença da

na Ocampo

mineradora em seu território.

subsidiária do

resnillo e Industrias

jamais suspenderam suas
acatecas, por exemplo,
ining

a ahua, uma

rupo

risco cujo dono é

Carlos Slim, as organizações rurais e
trabalhistas censuraram a empresa por

“As mineradoras estão se
aproveitado da pandemia para
continuar a tentar instituir suas
atividades em nossos territ rios.
las não respeitam o stado de
merg ncia e continuam a se
infiltrar em nossas comunidades.
sso nos p e ainda mais em risco”
A

a or

continuar as atividades na mina
subterrânea, preferindo pagar uma multa
a suspender as atividades.

0

Pelo menos

dois trabalhadores da mina tiveram
resultados positivos para COVID-19. Os
trabalhadores também tem protestado
contra os baixos salários.
em abril, o Sr.

1

Além disso,

oberto de la

osa

Dávila, uma liderança da comunidade
vizinha de Salaverna, foi ameaçado por
funcionários do

rupo

risco quando

insistiu que eles suspendessem as
atividades de exploração nas terras onde

No

ali, a

old Corp registrou um

funcionário com o vírus no campo de
exploração em e ola em 1 de abril.
Contudo, a empresa continuou a operar
como de costume. Agora, existem
informações de que dez trabalhadores
foram contaminados pelo COVID-19, nove
deles assintomáticos.

9

A mina de e ola

continua em pleno funcionamento.

ele trabalha.

al ação faz parte dos

esforços que a empresa tem
implementado para ampliar suas
operações em

a ahua com uma mina a

céu aberto, algo que o Sr. Dávila e
outros não estão dispostos aceitar.

A

empresa apresentou uma queixa contra o
Sr. Dávila e o promotor público fez uma
visita a sua casa para intimidá-lo,
solicitando que ele se apresentasse no
escritório deles. Isso levou ao receio de
que ele sofresse uma detenção arbitrária,
o que colocaria sua integridade física em
risco e daria início a um processo de
criminalização baseado em acusações
falsas. Organizações nacionais e
internacionais já expressaram
preocupação com a segurança e a
liberdade do Sr. Dávila.
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Na Irlanda do Norte, em

de abril, ativistas

No Peru, a grande mina de cobre de

da comunidade observaram e registraram

Antamina ( lencore

P ec ) recebeu

imagens em que funcionários da Dalradian

autorização do governo peruano para
continuar suas operações, porém, com

esources continuavam sua prática de
monitoramento apesar da mineração não

algumas modificações. Em 1 de março, a

ter sido considerada uma atividade

empresa registrou seus primeiros

essencial neste país. m conselheiro local

trabalhadores contaminados

relatou que os escritórios e o complexo da

abril, trabalhadores reclamaram que a

Dalradian continuaram abertos, e que o

empresa não estava levando o surto a sério

quadro de funcionários da empresa

e que muitos outros estavam apresentando

continuou adentrando propriedades

sintomas.

privadas, atravessando os terrenos de

só tomou providências para fechar a mina

fazendeiros e coletando amostras de água

em 1 de abril.

sem uso de EPI e sem respeitar o

notícias de um trabalhador morto

distanciamento social apesar do loc do n

contaminados. Na mina Constancia, da

positivos.

uantum

e 10

5

As autoridades sanitárias locais e

as comunidades afetadas temem que o

inerals, das medidas de loc do n
de março a

empresa anunciou que diversos membros
do seu pessoal haviam contraído o vírus.

5

Apesar disso, ela continuou a funcionar. Em
de abril, o primeiro trabalhador faleceu
devido ao vírus, mas a empresa continuou
inistro

da Saúde panamenho ordenou que a irst
uantum suspendesse suas atividades
as, o vírus já havia

espalhado por todo o pessoal. Em 19 de
abril, a empresa evacuou 00 trabalhadores
da mina e em 0 de abril, 10
trabalhadores

Até 0 de abril, havia

então, 1 trabalhadores tiveram resultados

mina Cobre Panama, operada pela

temporariamente.

Apesar destes avisos, a empresa

indivíduos contaminados entre eles. Desde

autoridades governamentais isentaram a

suas operações. m dia depois, o

de

alegações de trabalhadores de que havia

No Panamá, em 0 de março, as

impostas à população. Em

e, em

udba , a empresa inicialmente negou as

nacional instituído no eino nido.

empresa canadense irst

1

0

tiveram testes com

resultado positivo e 50 ficaram em
quarentena. Até a presente data, foram

surto se espalhe e exigem que a empresa
seja investigada por colocar a vida de
trabalhadores e da comunidade em risco ao
violar as medidas sanitárias estabelecidas .
Até

de maio, havia pelo menos 00

trabalhadores infectados e 1 morto em
todos os

polos de mineração distribuídos

pelo Peru.

A possível ligação entre estes

surtos e os casos em comunidades vizinhas
ainda não está clara. As organizações sociais
peruanas têm criticado a decisão do
governo de permitir que a mineração
continue, apontando os riscos que isso
apresenta para a saúde de comunidades
rurais e povos indígenas que já enfrentam
problemas médicos anteriores.

registradas cinco mortes de trabalhadores
pelo vírus.

9
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Na Sibéria, pelo menos

trabalhadores

Em

de março, o governo sul-africano

mineiros tiveram resultados positivos para o

ordenou que as mineradoras

COVID-19, e trabalhadores suspeitam que

interrompessem suas atividades por 1

muitos outros estejam contaminados.

dias.5 Depois, em 1 de abril, o governo

ais de

,000 pessoas trabalham na gigantesca mina

modificou as medidas de loc do n

de ouro de Olimpiada, na ússia, operada pela

isentando a mineração e permitindo que

Pol us, uma empresa russa. O número

as empresas lentamente retomassem suas

representa um salto colossal depois que 9

operações, uma decisão criticada pela

trabalhadores tiveram resultados positivos em

Associação de rabalhadores de

1 de maio.

9

ecentemente, o governo

Construção (A C

)5

inas e

. A A C diz que as

ordenou que militares criassem um hospital e

medidas de saúde e segurança para uma

colocassem a mina em quarentena, o que foi

retomada segura eram inadequadas e tem

criticado por alguns trabalhadores que veem

exigido testes para todos os trabalhadores

isso como uma forma de impedir que eles se

após grandes surtos em meados de

rebelem e expressem suas preocupações com

maio.5 A situação na mina de ouro

sua saúde e segurança.50 A mina continua a

subterrânea da Anglo

funcionar, apesar do número exorbitante de
trabalhadores contaminados.

poneng, onde 1

old Ashanti, a

trabalhadores tiveram

resultados positivos é particularmente
preocupante.55 A empresa alega que a
mina estava operando com 50

“ les trou eram a uarda
Nacional para que a gente não
comece um motim, nos cercando
ou pode colocar ponto depois de
motim e começar nova frase com
“nos cercam” como se
estivéssemos em uma prisão, com
patrulhas por todo lado” ineiro
n o i enti i a o e
i rensa

o

da sua

capacidade e continua a operar desta
maneira, mesmo depois que os primeiros
trabalhadores tiveram resultados positivos
uma semana antes do surto.5 Desde que a
paralisação do governo foi revogada, ao
menos 195 trabalhadores tiveram
resultados positivos e um morreu em
decorrência do COVID-19.

ni a o

9

Didipio, Filipinas. Foto: Julie Simongo, United People’s Organization of Didipio

B. GOVERNOS NO MUNDO INTEIRO
EST O TOMANDO MEDIDAS
E TRAORDIN RIAS PARA
SILENCIAR PROTESTOS LEG TIMOS
E PROMOVER O SETOR DA
MINERA O

onge da supervisão e da opinião
pública, os governos t m imposto
restrições s liberdades de associação e
de circulação para proteger a saúde
pública. as, essas medidas rigorosas,
e muitas vezes militarizadas, afetam a
capacidade das pessoas defenderem
seus territórios e suas vidas. s
guardiões destes territórios estão mais
vulneráveis a viol ncias dirigidas contra
eles e alguns seguem presos
injustamente, aumentando ainda mais o
risco de contaminação. s governos
tamb m se utilizaram das forças
estatais militar e policial para reprimir
protestos legítimos e seguros,
principalmente nos casos em que existe
um longo histórico de oposição s
atividades da empresa. Em alguns
casos, isso incluiu a implementação de
regulamentações ou barreiras que
impeçam o acesso ao sistema de
justiça, fortalecendo a impunidade,
assim como uma presença exacerbada
de militares e policiais nestes
territórios. Enquanto isso, as
mineradoras t m autorização para
continuar operando nestes mesmos
locais, e assim o fazem, apesar das
restrições. Essas e outras ações
beneficiam o setor extrativista de forma
cínica e injusta.

Na Col mbia, surgem preocupações com os
novos riscos que a pandemia de COVID-19
apresenta para as lideranças sociais,
defensores e comunidades ameaçadas pela
violência. As organizações sociais alertam
para o fato de que enquanto a circulação dos
defensores é limitada pelas medidas de
quarentena, grupos armados continuam a se
mobilizar contra eles. Desde que o primeiro
caso de COVID-19 foi identificado na
Col mbia, em

de março, a organização

INDEPA documentou o assassinato de
defensores dos direitos humanos.5

orge

Enrique Oramas foi o centésimo Defensor
morto este ano, em 1 de maio. Ele era um
ativista de causas ambientais que lutava
contra a mineração de ouro ilegal no Parque
Nacional de os arallones. A extração
supostamente se intensificou durante
pandemia.5

ma das muitas declarações

públicas sobre a violência que afligem os
defensores na Col mbia condena o governo
colombiano “pela sua falta de compromisso
com a sociedade colombiana para cumprir
seu papel de fomentar a paz e construir um
país justo”.59
No Equador, em 1 de maio, três membros
do governo municipal de amora foram
presos na província de amora Chinchipe, ao
sul, por tentar impedir a passagem de
caminhões que iam para a mina ruta del
Norte ( undin

old Ne crest) devido a

preocupações com o COVID-19 após o
governo liberar as operações.

0

ais de 15

pessoas, lideradas pelo prefeito, foram alvo
de gás lacrimogênio lançado pela polícia e
três autoridades locais (um bombeiro, um
policial e um conselheiro de
desenvolvimento sustentável) foram detidos.

1

Em 1 de maio, após a audiência, os

causa de sua objeção contra uma mina a

detidos foram acompanhados por uma

céu aberto de minério de ferro no

marcha ao redor da praça principal em

município de ocoa, propriedade da

protesto contra as prisões. Em uma

Pinares Investment, uma empresa

declaração à imprensa, o prefeito

hondurenha. A Pinares tem laços com uma

comentou, “Saúde em primeiro lugar,

das famílias mais poderosas do país, os

depois, o ouro”.

1

Em onduras, a gestão do presidente uan
Orlando

ernández, cujo governo é

amplamente desacreditado e condenado
pelos movimentos socias como uma
“narco-ditadura”, imp s um loc do n
rigoroso à sociedade hondurenha que teve
início em 15 de março e inclui um toque
de recolher e a suspenção de direitos
básicos, inclusive da liberdade de
expressão e reunião, implementados pela
polícia. Em todo o país, comunidades se
organizaram para criarem suas próprios
postos de verificação para controlar quem
pode entrar, tamanha a falta de confiança
na capacidade do governo conter a
pandemia. Entre essas comunidades estão
aquelas que se opõe à mineração e a
outros projetos extrativistas, que tem

acussé, cujos investimentos iniciais em
plantações de palmeiras geraram
confrontos e o assassinato de dúzias de
camponeses.

5

Os advogados dos oito

defensores das águas não receberam
qualquer resposta apesar de já terem
apresentados diversos recursos em busca
de sua liberdade. Enquanto isso, suas
famílias estão proibidas de visitá-los e as
prisões enfrentam uma grave falta de água,
entre outras condições precárias. m novo
código penal, que entrará em vigor em 5
de junho, deve agravar ainda mais a
situação com a criminalização de protestos
sociais, ameaçando ainda mais as
liberdades civis. Dúzias de grupos e
organizações de direitos humanos, da mídia
e de comunidades condenam o governo
central por essa “cristalização de sua
ditadura no contexto da pandemia .

experimentado uma intensificação da
intimidação e da repressão policial,

No

exacerbando conflitos territoriais, como

meses de medidas de distanciamento

vem sendo relatado pelo Centro de

social, dois jornalistas e quatro defensores

Promoção do Desenvolvimento

dos direitos humanos foram assassinados,

Comunitário

sendo que três deles estavam envolvidos

ondurenho (CE P ODEC).

éxico, durante os dois primeiros

Enquanto isso, as organizações ambientais

na defesa de terras e do meio ambiente.

e de direitos humanos não conseguem

Adán Vez ira, assassinado em

monitorar essas comunidades, nem

também tinha se envolvido na proteção dos

verificar e registrar suas queixas da devida

ecossistemas das terras úmidas e a

maneira. Ao mesmo tempo, oito

resistência contra os projetos de

defensores das águas enfrentam ainda

mineradoras canadenses no estado de

mais ameaças contra suas vidas e sua

Veracruz.

saúde devido a pandemia e seguem

trabalhista Oscar Ontiveros

presos em prisão preventiva ilegal.

também foi assassinado por uma milícia

Desde setembro de 019, os oito estão
presos com base em acusações falsas por

de abril,

Em 1 de maio, o ativista
artínez

1

ligada ao crime organizado que opera na
área em que se localiza a mina da
empresa canadense orex
município de Cocula,

assassinato de Ontiveros

9

tem alertado a comunidade internacional a
respeito da perseguição de defensores das

old, no

uerrero.

Nas ilipinas, organizações de direitos humanos

terras e do meio ambiente desde que a

O

artínez está

ligado ao seu envolvimento nas greves de
01 cuja participação contou com mais

pandemia foi declarada, com a prisão de pelo
menos dez e a morte de um.

No início de abril,

manifestantes pacíficos acampados em protesto

ou menos 00 trabalhadores que

a mina de Didipio da Oceana old foram

desejavam mudar de sindicato, uma luta

violentamente expulsos com base no

que, até a presente data, gerou pelo

COVID-19.

menos três assassinatos e um

locais e internacionais, condenaram a dispersão

desaparecimento. evelando a

violenta dos acampamentos de Didipio e

intensificação da violência durante a

apelaram ao

pandemia,

cancelar o pedido de renovação da licença da

agressões foram relatadas

ecanismo para Proteção de Defensores
umanos e ornalistas

dobro da média mensal.

o

abinete do Presidente para
m

relatório recente de especialistas das Nações
nidas disse que “O uso de força policial foi
desnecessário e desproporcional”, insistindo que

0

No Peru, o governo aprovou a “ ei de
Proteção Policial” que autoriza a polícia e
os militares a usarem força letal com total
impunidade, além de outras reformas
legislativas preocupantes.

ais de duzentos grupos solidários,

Oceana old de uma vez por todas.

até os meados de maio através do
dos Direitos

5

1

As

organizações civis peruanas definiram a
lei como “inconstitucional” e uma grave
ameaça à integridade da vida.

No Peru,

é amplamente sabido que a polícia, que
pode ser contratada para prestar serviços
de segurança para mineradoras,
ativamente reprime e criminaliza os
defensores das terras e territórios que se
organizam contra a mineração.

o governo não use a pandemia para discriminar
os povos indígenas.

Pouco após a sociedade

civil ter condenado a persistente perseguição do
governo aos defensores das terras e alertar que
matanças extrajudiciais continuam com morte do
ativista or Porquia, morto a tiros em 0 de
abril. Ele era membro o

ovimento Ecológico

adia-es, que desempenhou um papel crucial
na aprovação de uma interdição da mineração
por décadas na província de Capiz e em
campanhas vitoriosas contra a mineração de
ampla escala, termoelétricas a carvão e grandes
represas na região. ogo antes de morrer, or
encontrava-se envolvido com uma cozinha
comunitária e auxílio alimentar em Iloilo Cit , em
resposta a pandemia de COVID-19. Após seu
assassinato, colegas e
foram presos.

de seus familiares

Em sua declaração à imprensa, a

ede Ambiental do Povo de ali asan disse,

1

“ esmo durante a pandemia de COVID-19,
matanças extrajudiciais e outras violações
dos direitos humanos continuam no regime
despótico do presidente odrigo Duterte”.
Na urquia, pessoas acampadas em protesto
contra a mina de irazli da Alamos

old

foram violentamente expulsas pelas
autoridades que citaram o COVID-19 como
razão para as remoções coercitivas.

9

Ativistas condenaram a ação, apontando
para o fato de que a empresa ainda tem
agentes de segurança e pessoal no local. Em
seguida, os ativistas receberam multas que
somam mais de

mil dólares enquanto as

autoridades alegam desobediência às
medidas sanitárias do COVID-19.

0

Os

empreendimentos de mineração estão
suspensos desde outubro de 019, quando o
governo turco não renovou a concessão para
minas da empresa após amplos protestos
para impedir que as montanhas, águas e
terras de az fossem contaminadas pela
mineração. Ativistas estavam acampados
pacificamente para garantir que a empresa
não entraria novamente na mina. Agora que
foram forçados a partir, eles temem que o
governo possa autorizar as licenças a
qualquer momento.

1

ontanhas de Sperrin, Irlanda do Norte. oto

atin American Solidarit Centre

Neste momento, em que países
inteiros lutam para obter um mínimo
de kits de teste para a COVID-19, as
mineradoras se orgulham de
oferecer milhões de testes de fontes
privadas para as comunidades e
trabalhadores afetados. Esta é uma
tentativa precária de mascarar os
impactos de longo prazo sobre a
saúde, frequentemente gerados
pelas atividades de mineração, e as
muitas deslealdades cometidas por
essas empresas. Isso também é uma
afronta aos interesses da sociedade
como um todo e aos esforços
coletivos de muitos estados e
comunidades que buscam garantir
acesso aos testes, frisando o
gritante desequilíbrio de forças
entre as corporações multinacionais
e os estados do hemisfério sul. Em
alguns casos, empresas estão
distribuindo comida diretamente
para as pessoas, criando uma
segmentação social e
enfraquecendo as resistências
pacíficas enquanto as pessoas não
conseguem se mobilizar em meio a
pandemia.

impactos reais de suas atividades,
mas também representam um
risco de corrupção, o que fica
evidente quando vemos governos
dispostos a enfraquecer medidas
de emergência, ou permitir o
descumprimento destas, ou
simplesmente isentar as
mineradoras de cumpri-las.

Algumas mineradoras estabeleceram
fundos de auxílio ou fizeram
doações significativas para os
ministérios. Essas "doações" diretas
em dinheiro não estão apenas longe
de serem proporcionais aos

uiné, eles são acusados de consumir água

Na Austrália, a Ne crest

ining doou 1

milhão de dólares australianos para que a
niversidade de

ueensland desenvolvesse

uma vacina para o
COVID-19, 0 milhões de dólares a um
“fundo de ajuda à comunidade” para lutar
contra o vírus,

1

e conseguiu 55.000 its de

testagem para serem utilizados em suas
atividades. Apesar destas tentativas de se
pintarem como líderes durante a pandemia,
a Ne crest foi acusada de cometer graves
violações

à saúde pública da comunidade,

o meio ambiente e os diretos humanos.
Entre elas existem sérias preocupações
quanto aos efeitos sobre a saúde da
comunidade causados pela reabertura da
mina ruta del Norte

e resistência

generalizada devido aos possíveis danos
ambientais do projeto Cascabel, , ambos no
Equador. Na Costa do

arfim, a empresa é

acusada de envenenar a água potável da
população com cianeto na mina de
oni ro.

5

Enquanto isso, na Papua Nova

excessivamente e descartar rejeitos tóxicos
da mina de ouro de ihir em um ambiente
marinho, o que significa que as comunidades
locais não estão mais consumindo a água.

1

De acordo com as declarações escritas que

les bombeiam água todos os
dias para a mineração de ouro, e
eles causam tantos danos. s
ve es a água seca e os pei es e
tudo mais na água foram
morrendo. Ao mesmo tempo, n s
não usamos mais a água para
beber nem para co inhar. ra Ara
e

a

a entrevista ara

orna ista

foram anexadas às minutas oficiais da
reunião,90 a empresa se recusou a atender
o pedido do Promotor que pedia que gel
sanitário e outros equipamentos de
proteção fossem fornecidos aos povos
indígenas, citando “obstáculos logísticos”.
ambém no rasil, em resposta a questão
da Anglo American e suas atividades que
continuam na mina
Conceição do

inas io, em

ato Dentro, apesar de um

decreto municipal que exige que todas as
atividades essenciais sejam encerradas, a
empresa disse que “já havia investido mais
No rasil, a gigante da mineração Vale
S.A., conhecida pelos catastróficos erros
das suas barragens de rejeitos e crimes
contra a população e o meio-ambiente,
anunciou em março que iria adquirir 5
milhões de its de testagem de COVID-19
para suas operações.

embros do seu

pessoal, assim como organizações da
campanha como uma forma de criar uma
cortina de fumaça para acobertar os
abusos cometidos contra o meio ambiente,
as comunidades afetadas e a força de
suspendeu seu Programa de Saúde
Indígena para os povos Pataxó que vivem
nas margens do rio Paraopeba, destruído
com o desmoronamento da barragem de
inas

erais, em janeiros de 019. Essa, assim
como outras queixas, foram apresentadas
empresa em 0 de abril.

respiradores, EPIs e testes de COVID-19 no
rasil”. A Anglo American também tentou
justificar a continuação de suas atividades
na mina de

inas

ederal No. 10.

erais citando o decreto
9, publicado um mês

após a ordem municipal, que designava a
Parece que a Anglo American não
suspendeu suas atividades, seguindo o
decreto municipal, mas alega que
“adaptou” suas atividades para que elas se
adequassem ao decreto federal.91

trabalho. 9 Ao mesmo tempo, a Vale

na eunião Anual de Acionistas da

equipamentos médicos, incluindo

mineração como “atividade essencial”.

sociedade civil, condenaram esta

rejeitos tóxicos de rumadinho, em

de 15 milhões de reais na compra de

Na Colombia, a Anglo American, a
illiton e a

P

lencore são proprietárias da

mina de carvão de Cerrejón na região de
a

uajira. Cerrejón tem fornecido água

para quase 00.000 pessoas durante a
pandemia de COVID-199 e doou 1.5
milhões de dólares para iniciativas de ajuda
humanitária e segurança alimentar.9

1

Entretanto, a empresa é acusada de ter
causado muitos destes problemas
estruturais. A mina já foi ligada a
expulsão e destruição da subsistência de
pelo menos

5 comunidades rurais,

indígenas, afro-colombianas.9 Cerrejón
usa 1

milhões de litros de água por dia

em uma região que sofre com secas, e
suas atividades tiveram um impacto
negativo sobre os 19 rios e planícies
aluviais na região, pondo em risco o já
ameaçado ecossistema de florestas
tropicas secas.95

ecentemente, a

empresa desviou o Arro o

runo, um

afluente do único grande rio da região, o
ancheria, para poder explorar o carvão
sob seu leito. A empresa ignorou
repetidos pedidos das comunidades para
que respeitassem a decisão

- 9

do

ribunal Constitucional para que
removessem a barragem do Arro o

runo

e o devolvessem ao seu curso original.9

1

erre on, olom ia. Foto: nez Perez

urante a C

, Cerrej n tem se mostrado uma empresa realmente irresponsável

no que di respeito a sa de aqui no territ rio. stá claro que o povo

a uu está

entre os e postos e enfrentamos sérios riscos devido a linha de trem que corta
m do nosso territ rio. As pessoas estão vindo de fora sem nenhum controle. Como
podemos garantir que essas pessoas chegando pelo porto olivar, onde cargueiros
do mundo todo vem buscar carvão, não transmitirão o C
carvão, fica

trem, cheio de

horas por dia passando. As contaminaç es continuam a nos matar,

assim como a irresponsabilidade da empresa.

todos n s que estamos reclamando,

que estamos nos pronunciando, somos imediatamente ameaçados para que paremos
de condenar as aç es deles.

pior é que o governo é um governo que fica se ajoelha
perante a empresa.

is

isae

o arras

ana

er a e

eres

a

Na

uatemala, o parlamento do povo

indígena in a condenou as ações da Pan
American Silver, que reagiu a pandemia
com a distribuição de suprimentos e
produtos alimentares e coletou assinaturas
dos moradores, o que pode por em risco o
processo de consulta popular que está
acontecendo por ordem judicial,
disseminando a divisão na sociedade.9 Os
in a temem que a empresa possa usar as

A an American ilver deveria
di er aos seus empregados que
fiquem em casa e parem de tentar
comprar apoio para a mina
durante essa crise de sa de
e pressiva”, isse is ernan o
ar a onro a an o e
ar a ento in a

no e o

assinaturas recolhidas como prova de apoio
à mina de prata de Escobal. A empresa
nega que fará isso.9 Por quase três anos,
acampamentos pacíficos e uma suspenção

Em

onduras, Pinares Investment doou

por ordem judicial tem mantido a grande

produtos de necessidade básica para

mina subterrânea fechada. Em maio,

famílias do município de ocoa, onde seu

apoiadores enviaram milhares de e-mails à

projeto de uma mina de óxido de ferro a

empresa perguntando por que eles

céu aberto enfrenta uma oposição ruidosa.

insistiam em um projeto indesejado, assim

Simultaneamente, a empresa tem mantido

como para esclarecer suas intenções com

uma campanha de difamação contra

as intervenções relacionadas ao

defensores das águas que vem sendo

COVID-19.99

detidos ou ameaçados com detenções em
uma tentativa de causar cisão nas
comunidades e enfraquecer organizações,

“C
não é a nica crise de
sa de que estamos enfrentando.
or décadas, as comunidades ao
redor da mina scobal tem lutado
para proteger sua sa de da
mineração. s tribunais
guatemaltecos ordenaram que a
an American ilver suspendesse
suas atividades durante a consulta
p blica, e isso inclui aç es sociais,
que geram tens es e conflitam.

como a undação San Alonzo odríguez,
que oferece apoio às famílias da região. Em
019, uma reunião pública do conselho, no
município de ocoa, aprovou a decisão de
se opor a mineração. Oito pessoas foram
presas por resistir a esse projeto em defesa
das águas.100

No

éxico, entre outros, a mineradora

canadense Alamos

old fez doações de

luvas e máscaras para hospitais locais, assim
como produtos alimentares básicos para
famílias vizinhas ao controverso projeto
Esperanza no estado de

orelos. Esse

uma consequência dos trabalhos da
ovement Against Precious

etal

ining Consessions e outros que lutam
para proteger as águas e a saúde deste
projeto de mineração de ouro a céu
aberto.101 O local proposto para a mina fica
a1

m da cidade de Cuernavaca e a uma

distância muito curta do sítio arqueológico
de ochimilco, que foi declarado um
Patrim nio da

umanidade pela NESCO

em 1999.

alertaram para a doação de mais de
50.000, feita pela empresa Dalradian
esources, para a entidade de combate ao
arie Curie em

de

maio.10

A

empresa privada canadense, cujo projeto
Curraginhault planejado para as montanhas
de Sperrin enfrenta oposição ferrenha e
generalizada, também doou a essa
entidade 150 litros de higienizador para as
mãos. A organização de moradores locais,
Save Our Sperrins, escreveu para a

arie

Curie destacando o conflito de interesses
que surge por uma entidade que luta pela
saúde humana aceitar uma doação de uma
empresa que participa da mineração de
ouro

espera extrair da mina nas montanhas
Sperrin contem a mais alta concentração de
rádon

um gás radioativo incolor e inodoro

formado pelo deterioração radioativa do
urânio

é tido como cancerígeno pela

Agência Internacional de Pesquisa sobre o
Câncer (IA C).10 O local previsto para a
mina da Dalradian fica a apenas 1 00
metros de uma escola primária e um
parquinho, e ainda mais próximo de uma
igreja, um centro comunitário, um clube pra
jovens e campos para prática esportiva, na
comunidade de
A arric

Na Irlanda do Norte, ativistas comunitários

câncer

fato de que os minérios que Dalradian

gás rádon em todo o eino nido.10 O

projeto foi finalmente suspenso em 01 ,
orelos

A Save Our Sperrins também salienta o

uma grande fonte de problemas de

saúde em muitas partes do mundo.

reencastle.105

old, uma empresa canadense,

fez diversas “doações” consideráveis para
vários países africanos no começo de abril,
para combater a epidemia de COVID-19.
No Senegal, na presença do

inistro de

inas, a empresa apresentou quase um
milhão de dólares para o ministro de
finanças.10 Na DC, a arric doou 1.5
milhão de dólares para um fundo de
emergência para a COVID-19 criado pelo
governo central.10 Na anzânia, em meio a
alegações10 de graves violações aos
direitos humanos em sua mina de North
ara, a empresa doou 1. milhão de
dólares para várias esferas do governo.109
O mais preocupante foi a doação
considerável de 1. milhão de dólares feita
diretamente para o
Costa do

arfim.110

inistério de

inas da

A Anglo American é uma empresa que, de

curioso que nenhuma parte deste

acordo com o esponsible

dinheiro tenha sido doada diretamente

0

para os respectivos ministérios da saúde,

0,11

ining Index de

, não consegue atingir nem as mais

dada a sua suposta finalidade. Essas

mínimas metas sociais em nenhuma área

doações geram dúvidas quanto a quem irá

onde atua, incluindo África do Sul, Peru,

garantir que este dinheiro não será usado

ots ana e Chile.11

ma grande parte da

para atar as mãos dos países, permitindo

alardeada ajuda envolvia o fornecimento de

que as mineradoras continuem

respiradores de origem privada, EPI e its

funcionando durante a pandemia ou

de testagem, enquanto a empresa alegava

tenham certos privilégios durante o

ter distribuído 500.000 its de testagem

período de recuperação que virá.

rápida só no Peru. A empresa diz estar
disponibilizando rações emergenciais de

Em 1 de abril, a empresa canadense ec
esources anunciou que doaria 0 milhões

comida e tanques de água em
comunidades onde atua, além de fornecer

de dólares divididos por todos seus centros

apoio emergencial às forças militares e

de atuação no Canadá, Chile e Peru, para

policiais em países como o Peru, onde

“proteger a saúde e o bem estar das

essas forças antes foram utilizadas para

comunidades”.111 Entretanto, o anúncio

encerrar protestos anti-mineração legítimos

não foi acompanhado pela suspenção de

por meio do emprego de violência.119

suas atividades no Peru, Chile11 ou
Canadá,11 onde a empresa foi acusada de
ser incapaz de proteger a saúde de seus
funcionários e da comunidade em meio a
pandemia de COVID-19. ambém não
impediu um grave surto que ocorreu na sua
mina de Antamina, onde os testes de 00
funcionários foram positivos.11 Em carta
aberta115 ao jornal canadense

lobe

ail

respondendo à supostas ações tidas como
falta de cuidado com seus
colaboradores,11 publicada em 9 de abril,
ec deu uma declaração enganosa ao
dizer que “não existia nenhum caso
positivo nas nossas atividades”. Entretanto,
os primeiros casos em Antamina foram
confirmados em 1 de março.

2

Esquel, Argentina. oto Nicolas Palacios

Enquanto classificam a
mineração como uma
atividade essêncial, não s
agora, mas para a
recuperação econ mica
global p s COVID-19, as
mineradoras continuam
pressionando contra
medidas á limitadas que
buscam lidar com os
impactos sociais, culturais,
ambientais e econ micos de
suas atividades. Impactos
que á afetam as
comunidades, mas pelos
quais as empresas não são
responsabilizadas ou
questionadas. Isso está
sendo feito tanto
explicitamente,
suspendendo a pouca
supervisão e monitoramento
ambiental que havia para o
setor, quanto
implicitamente, dificultando
a obtenção de informações e
intervenção na concessão de
licenças por parte das
comunidades afetadas.
Diferentes governos fizeram
profundas concessões ao
setor da mineração, e as
empresas agora estão
pressionando os governos
para que tornem essa
desregulamentação
permanente.

Na Austrália, o parlamento foi suspenso até
agosto e substituído pela Comissão
Nacional de Coordenação do Covid,1

0

repleto de membros com passagens pelas
indústrias da mineração, gás e energia, e
capitaneado pelo ex-CEO da ortescue,
Nev Po er, apesar de inquietudes quanto
aos conflitos de interesses, falta de
transparência, governança e
responsabilidade.1

1

As mudanças de diretrizes e solicitações
atendidas pelo governos desde o começo
de março incluem “1 solicitações para que
importantes regulamentações ambientais e
empresariais sejam cortadas, 11 solicitações
para reduções de impostos e concessões
financeiras, e 1 solicitações para que
análises de projetos sejam aceleradas”.1
As solicitações incluem privar a
comunidade do seu direito de contestar
judicialmente os projetos de mineração
danosos ao meio-ambiente suspender a
moratória sobre o frac ing de gás em
Victoria classificar a mineração como
serviço essencial e manter atividades em
áreas remotas com mão de obra
transportada por via aérea até o local de
trabalho extração de carvão de três novos
long alls, dois dos quais passariam sob o
reservatório de água potável da região
metropolitana de Sidne

um acordo entre a

Common ealth e o governo de Ne

South

ales para apoiar geradores elétricos
movidos a carvão um acordo para a
exploração de petróleo na

rande aía

Australiana remoção das proteções
ambientais sob a ei de Proteção do

eio

Ambiente e Conservação da iodiversidade
(EP C) adiar a implementação de uma nova
regulamentação que incentive a adoção de
tecnologias limpas eliminação de leis

2

ambientais que protegem espécies
ameaçadas para que as análises de
projetos de mineração possam ser
aceleradas, entre outras. O governo
contornou o parlamento e aprovou 1
leis, sendo que

delas não poderão

sofrer emendas quando o parlamento
retornar.1
Em

de maio, a Suprema Corte rasileira

liberou um vídeo de uma reunião pública
entre o presidente air olsonaro e seus
ministros, ocorrida há um mês. Na reunião,
o

inistro do

eio Ambiente, icardo

Salles, diz que a pandemia é uma
oportunidade para aprovar
desregulamentações de políticas
ambientais, dado que a atenção da mídia e
das instituições estão voltadas para a
pandemia.1

Desde então, os comentários

do ministro se concretizaram. Em 1 de
abril, o governo demitiu dois dos principais
funcionários da agência federal de
fiscalização do meio ambiente, o I A A1
(parte do

inistério do

5

eio Ambiente)

depois que apareceram em uma
reportagem televisiva1 que os mostrava
no cumprimento de suas tarefas para
combater a mineração ilegal e a invasão de
terras indígenas na Amaz nia, que está

esde que air olsonaro
assumiu o governo brasileiro, as
terras ind genas estão cada ve
mais ameaçadas por atividades
econ micas predat rias que
ameaçam a integridade dos
nossos territ rios ancestrais e os
recursos naturais para a nossa
sobreviv ncia. Com a crise do
Covid , a ação de garimpeiros,
madeireiros, missionários,
narcotraficantes e outros
invasores representa uma ameaça
ainda maior, pois podem levar o
v rus aos nossos territ rios e
comunidades. or isso, e igimos
que toda e qualquer atividade
econ mica em nossos territ rios
seja paralisada imediatamente,
garantindo, assim, a proteção de
todas as nossas crianças,
mulheres, homens, jovens, sábios
anci es e dos nossos parentes em
isolamento voluntário”. ara
ar
oor ena ora Coor ena
e rgani a es n genas a
A a nia rasi eira C A

expondo comunidades indígenas ao
vírus.1

A Associação Nacional de

Servidores Públicos fez duras críticas ao
inistro.1

2

o

No início deste ano ( 0 0), investigações

Em

de jornalistas brasileiros revelaram que a

sofreu as consequências socio ambientais

Anglo American e suas duas subsidiárias

do rompimento de duas barragens de

brasileiras já encaminharam quase 00

rejeitos contendo resíduos tóxicos de

solicitações para explorar ouro e outros

mineração, uma reunião virtual do Conselho

minerais na Amaz nia brasileira

de Política Ambiental foi realizada no

um

ecossistema de importância global na luta
contra a mudança

climática.1 0

As

inas

erais, o estado brasileiro que

de

maio e recebeu pouca atenção. A reunião
fez com que licenças ambientais fossem

investigações revelam que a empresa

concedidas a 11 projetos de mineração no

que se recusou a responder as perguntas

estado. O

dos jornalistas

tem áreas de interesse

inas

ovimento de Serras e Águas de

erais ( ovSA ) publicou uma nota

que coincidem com territórios de povos

de repúdio ao ato,1

indígenas.1

organizações sociais.1

1

Estes mesmos povos vem

assinada por 55

sofrendo uma violenta repressão por parte
do governo de olsonaro, que busca abrir

No Canadá, o governo de Alberta, citando

a Amaz nia para indústrias extrativistas.1

o COVID-19, suspendeu pelo menos 19

Para fazer isso, o governo de olsonaro

exigências para a mineração de areias

está engendrando uma nova lei, uma

petrolíferas que dizem respeito ao

violação à Constituição rasileira, para

monitoramento e regulamentações,

permitir que a Anglo American e outras

inclusive qualidade do ar no local de

mineradoras recebam licenças para

trabalho e monitoramento da água.1

exploração nestes territórios.1

esta decisão, o chefe da nação indígena de
ort

O Projeto de ei 191 0 (P 191 0) foi
apresentado pelo presidente air
olsonaro à Câmara dos Deputados em
fevereiro de 0 0 e propõe abrir os
territórios indígenas para a exploração de
recursos minerais, hídricos e para a
agricultura.1 A proposta vai diretamente
contra o artigo

1 da Constituição

ederal rasileira e a Convenção 1 9 da
Organização Internacional do rabalho, da
qual o rasil é signatário. Entretanto, esta
lei ainda aguarda a criação de uma
Comissão Especial pela
Câmara de

Deputados.1 5

esa Diretora da

Após

cCa criticou o governo por não ter

consultado os povos indígenas.1

9

Em um

comunicado à imprensa, a nação indígena
Athabasca Chipe

an disse que “o

monitoramento ambiental jamais deve ser
opcional”.1

0

Em Putaendo, Chile, uma das primeiras
comunidades do país que declararam seu
território “livre da mineração”, o governo se
aproveitou das medidas de loc do n1

1

e

aprovou a licença ambiental para o projeto
“Vizcachitas” da empresa canadense os
Andes Copper através de uma reunião por
vídeo que excluiu a participação dos
cidadãos,1 apesar de pedidos da
sociedade civil para que todos os
licenciamentos ambientais fossem
suspensos durante a pandemia.1

2

O governo enviou tropas militares1

à

cidade para reprimir cidadãos que foram às
ruas protestar contra a ação.1

5

Organizações canadenses promoveram
uma campanha1

pedindo que o governo

canadense retire seu apoio diplomático à
empresa em virtude destas violações. Em

tem poucas oportunidades
para pressionar, receber
assessoria ou reagir
Agr

a ion

decisão

taen o esiste

um relatório recente, o Observatório atino
Americano de Conflitos Ambientais (O CA)
mostra que o número de Análises de
Impacto Ambiental encaminhadas às

Na Col mbia, o governo resolveu dar

autoridades chilenas quase que dobrou

andamento ao processo sem uma consulta

durante a pandemia quando comparado

online prévia, supostamente para “impedir

ao ano passado. Eles tomam isso como um

a propagação do COVID-19”. Esta jogada

abuso do processo democrático nas

foi publicamente condenada por muitas

circunstâncias vigentes, e uma tentativa de

organizações indígenas da Col mbia

afastar a participação da

população.1

como um grave risco à transparência e a
imparcialidade destas deliberações.1

9

Eles

exigiram que a decisão seja anulada. O

a concessão da licença
ambiental demonstra a
aus ncia de garantias no que se
refere

transpar ncia do

processo e o devido acesso
informação e

participação

governo também decidiu realizar as
audiências públicas para licenças
ambientais virtualmente. Em
ucaramanga, o Comitê em Defesa da
Água e o Santurbán Páramo (Comitê para
Defesa da Água e dos Páramos de
Santurbán) apresentou uma solicitação de
medidas de proteção após essa decisão,
dado que ela permitirá a realização do

que as comunidades precisam

Soto Norte ( INESA), um projeto de

para tomar decis es ambientais

após uma consulta online. Eles

exploração de ouro amplamente rejeitado,

que terão um impacto

conseguiram que o Procurador

eral

permanente sobre o futuro de

do povo a uma participação ativa e

declarasse que a decisão violaria o direito

seus territ rios. m um

dinâmica, e que os mecanismos de

conte to de emerg ncia

temporariamente suspensos.150 Ainda

sanitária, nossas comunidades

consultas virtuais deveriam ser
assim, o governo avançará com seu plano
de realizar essas audiências virtualmente.

2

A medida tinha o propósito de garantir

“As audi ncias virtuais terão
um impacto negativo sobre o
direito

participação das

suas atividades completamente logo em
meados de maio, acompanhadas por
comboios militares,15 uma atitude que
preocupa muitos governos locais da

comunidades, especialmente
aquelas que são mais

Amaz nia.

Em

vulneráveis e enfrentam graves
limitaç es tecnol gicas e de
cone ão

que as mineradoras poderiam retomar

onduras, o governo anunciou, em

de março, o lançamento de uma
plataforma digital coordenada pelo
inistério de ecursos Naturais e

eio

Ambiente que continuaria a dinamizar os

internet nos

licenciamentos de projetos extrativistas

territ rios da nossa região.

durante a emergência de saúde pública.15

pr prio governo colombiano

ambiental expirou, ou que ainda não

Projetos, obras ou atividades cuja licença
obtiveram sua licença final, poderão

tem comprovado estas

continuar operando. Empresas terão um

limitaç es, mas, ainda assim,

período carência de 0 dias após a

deseja avançar a proposta de

para dar entrada no processo de

participação virtual. Co it
ara

e esa a g a e os

e ant r

ra os

declaração do fim da emergência nacional
renovação ou na licença final. Desde 01 ,
devido aos diversos conflitos
socioambientais no país, especialmente os
relacionados a mineração, hidroelétricas e

n

outros projetos extrativistas, o governo
hondurenho tem mantido decisões sobre

No Equador, o presidente enin

oreno e

seus ministros têm usado a pandemia para
justificar um agressivo avanço da
controversa mineração de metais no país
como forma de “reavivar a economia.”151
No início de maio, o governo desenvolveu
um plano implementado através de
decreto presidencial que forçaria os
governos locais a suspender qualquer
restrição imposta sobre o transporte de

licenças ambientais sob sigilo.155 Além do
mais, devido a uma lei especial de
aceleração econ mica e proteção no
contexto do COVID-19, a
responsabilidade pela aprovação de
atividades de mineração, como o
transporte e exportação de minerais, foi
transferida para Secretaria de
Desenvolvimento Econ mico em 0 de
março.

minerais.15

2

“ sso é igual a
, quando as
leis de mineração foram
aprovadas logo ap s o uracão
itch, um dos maiores
desastres que já atingiu
onduras e tirou a vida de
mil pessoas e dei ou milh es
desabrigados, com um impacto
econ mico que nos atrasou
anos. oje, em meio a uma
emerg ncia humanitária global
causada pelo C
,o
governo ileg timo de uan
rlando ernánde está se
aproveitando da crise para
implementar medidas corruptas
a favor da mineração”. e ro
an a
i o e e e i n
nvestiga i n Co ni a i n
e e tion nvestigation an
Co
ni ation ea
C
on ras

Na Indonésia, uma disputada lei de
mineração foi aprovada em meio a
pandemia.15 Essa votação parlamentar da
lei estava prevista para o ano passado, mas
não aconteceu devido a grandes protestos

Ao invés disso, permite que empresas
privadas renovem contratos
automaticamente e elimina o limite ao
tamanho das concessões.

“ ssa nova lei de mineração na
ndonésia permitirá que as
áreas de mineração sejam
ampliadas, e isso levará a
desmatamento, forçará as
pessoas a penetrarem ainda
mais profundamente as
florestas para sobreviver, e
elas entrarão em contato com a
vida selvagem cujos animais
apresentam novos v rus aos
humanos, aumentando o risco
de novas doenças infecciosas”.
i s
ea

inting

oor ena or a A

o ogia e

ovo A

an i a

o o

ita o e a

onga a

populares. Este ano, sem a participação do
público, o parlamento indonésio aprovou a
lei, que não aborda as urgentes questões
ambientais e de direitos humanos
enfrentadas pelas comunidades afetadas
pela mineração

2

o

No Peru, o

inistério das

inas e Energia

declarou que não descarta a possibilidade
de reativar o altamente contestado projeto
das minas ia

aria e Conga, dada a

“necessidade de reanimar a economia”
após a pandemia.15 Ambos projetos foram
suspensos devido a esmagadora oposição
referente às questões ambientais. Nos dois
casos, manifestantes foram mortos pela
polícia durante confrontos violentos. No
caso de ia

aria, o ed

uqui nota que o

fértil vale agrícola já tem um futuro
produtivo baseado na agricultura, e não na
mineração, e que ele deveria ser apoiado
para a retomada pós-COVID-19.15 As
autoridades peruanas também aprovaram o
Decreto 1500 que transfere as consultas
para o ambiente virtual e enfraquece os

“As comunidades não podem
deliberar sobre as
consequ ncias de muitos
projetos durante a fase de
licenciamento devido a falta
de encontros presenciais e
acesso aos documentos,
técnicos ou não, que descrevem
o projeto e analisam o
impacto da mina na
comunidade e no meio
ambiente”. - o n a er reat
asin eso r e

at

eva a

processos de monitoramento ambiental da
indústria minera, o que tem sido criticado
pelas organizações ambientais e de direitos

Ao mesmo tempo, as empresas estão usando

humanos.159

os mecanismos supranacionais de Arbitragem
de itígios Investidor-Estado (ISDS) cada vez

Nos Estados nidos, A pandemia reduziu

mais, estando estes presentes em milhares

severamente a capacidade das agências

de contratos bilaterais ou multilaterais, para

ederais e Estaduais responsáveis pela

processar governos, especialmente no

proteção ambiental, o monitoramento e

hemisfério sul. Eles continuam impetrando

aplicação das regulamentações para

processos, ou ameaçando processos, de

mineração. Enquanto isso, as empresas

centenas de milhões ou até bilhões de

foram informadas que a Agência de

dólares devido a decisões tomadas por

Proteção Ambiental não irá exigir ações

governos, tribunais ou mesmo órgãos de

punitivas por descumprimento de medidas

direitos humanos, enfraquecendo a soberania

ambientais “devido à pandemia”. odavia,

nacional na tomada de decisões que visam

os processos de licenciamento ambiental

proteger a saúde pública e atacando o

continuam, apesar da ausência de consultas

direito de autodeterminação dos povos que

públicas.1

lutam para proteger seu bem-estar de

0

projetos extrativistas.

As reivindicações de mineradoras divulgadas
onde estas informações estão disponíveis

Essas ações são possibilitadas por milhares
de Acordos Internacionais de

atualmente somam 5.5 bilhões de dólares,

Investimentos e são desproporcionalmente

sendo que o valor final pode ser muito maior.

movidas contra governos no hemisfério sul,

ememos que as medidas tomadas durante a
pandemia trarão mais intimidação.

especialmente na América atina.
Atualmente, tem-se conhecimento de
ações de arbitragem de litígio que

Nos últimos anos, as mineradoras têm usado

mineradoras moveram contra governos ao

a arbitragem internacional de forma crescente

redor do mundo. Essas ações somam pelo

para processar governos em casos onde os

menos 5 bilhões de dólares. O valor real

investidores enfrentam a resistência de

pode ser muito maior, dado que o valor

comunidades locais devido a preocupações

exigido em 1 ações é desconhecido

com o impacto da mineração sobre a saúde

(informações liberadas perante solicitação).

das pessoas e o meio

ambiente.1 1 Por

exemplo, a appes, Cassid

Esses valores são ainda mais onerosos em

Associates,

um momento em que os governos

baseada em Nevada, atualmente está

acumulam dívidas gigantescas em resposta

processando a

a pandemia e seria preferível investir tais

uatemala por um valor de

50 milhões de dólares por uma decisão

valores em esforços para que as pessoas

judicial que suspendeu sua mina de ouro por

tenham acesso à água, saúde, comida

não terem consultado comunidades que há

nutritiva e ar limpo. Ainda assim, os

anos se opõe ao

projeto.1

m consórcio

chinês ameaçou processar o Equador em

escritórios de advocacia preveem que as
0

medidas tomadas pelos governos para

milhões de dólares depois de sua mina de

impedir o avanço do coronavírus, e o seu

ouro ter sido suspensa por motivos similares.

impacto econ mico, podem originar toda

A Col mbia está sendo processada em mais

uma nova leva de ações ISDS.

de 1 bilhão de dólares canadenses por três

el ISDS.1

mineradoras canadenses contrariadas por
medidas que buscam proteger as delicadas
terras úmidas de um projeto de mineração de
ouro que foi ruidosamente rejeitado pelas
comunidades. Enquanto isso, no
empresa norte-americana Od sse

éxico, a
arine

Explorations move um processo de . 5
bilhões de dólares por não ter conseguido as
licenças necessárias para dar continuidade ao
projeto de uma mina de fosfato offshore na
costa de aja California Sur.

“As v timas econ micas do C

não serão as mineradoras, mas os

trabalhadores e as comunidades mais pobres e vulneráveis espalhados por
todo o mundo. m um momento em que os pa ses estão lutando por recursos
para enfrentar uma pandemia global, os governos do mundo deveriam se
unir e suspender imediatamente todas as aç es investidor

stado

e

os pagamentos de d vidas judiciais milionárias e bilionárias s corporaç es,
especialmente as mineradoras. A longo pra o, os poderes e cessivos dos
investidores estrangeiros devem ser totalmente dissolvidos”.
an e

re

o

a

es

isa or asso ia o nstit te or o i
as ington

C

t

ies

CONCLUSÃO

Putaendo,

ile. Foto: Putaendo esiste

Este relatório rápido oferece exemplos
de como a indústria da mineração
global e seus investidores estão se
aproveitando da pandemia de
COVID-19. Eles continuam a
mineração, apesar dos riscos para os
trabalhadores e comunidades, assim
como desenvolvem projetos
indesejados, indo contra a vontade das
pessoas afetadas, enquanto
pressionam para aprovar mudanças
regulatórias que aumentarão seus
lucros a longo prazo. As reformas que
eles conquistarem agora podem ser
cristalizadas por um sistema
supranacional de arbitragem
internacional que permite que as
corporações entrem com ações
onerosas contra os governos, um
recurso que também podem usar para
lutar contra qualquer medida que afete
seus lucros.

uando imaginamos um caminho para um
futuro com comida de qualidade, ar e água
limpos, comunidades saudáveis e a
sobrevivência do planeta, não devemos nos
confiar nas mineradoras e em seus
investidores, que são movidos por sua
implacável busca por lucro. Entretanto, as
lutas em torno da saúde e as abordagens
coletivas das comunidades e povos indígenas
vítimas da mineração podem nos ajudar a
ajustar o foco sobre o que é verdadeiramente
essencial em um futuro para todos.

Estes exemplos também ilustram como os
defensores de territórios e águas, forçados a
ficar em casa para proteger sua saúde e a de
suas comunidades, enfrentam um risco ainda
maior de agressões, perseguição judicial e
repressão dirigidas a eles. As histórias deles
revelam diversas pandemias a da saúde, da
economia, da violência, da militarização e da
influência desmedida das corporações que
estão sendo agravadas conforme a pandemia
de COVID-19 é atravessada pela indústria
predatória da mineração, que eles continuam
a enfrentar em defesa de sua terra, água,
saúde e subsistência.
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R ÇÃO

O

Solidariedade global para com
as comunidades, povos
indígenas e trabalhadores
ameaçados pelos oportunistas
da mineração em tempos de
pandemia

Dois: Governos no mundo inteiro estão
tomando medidas extraordinárias para
silenciar protestos legítimos e promover
o setor da mineração.

A
A

OV D

O

O
A

E

E
E

E

OV D

Três: As mineradoras estão usando a
pandemia como uma oportunidade para
encobrir seus históricos maculados e se
apresentarem como salvadores
preocupados com os interesses
públicos

.

Um: As empresas de mineração estão
ignorando a ameaça real da pandemia e
continuam a funcionar usando qualquer
meio para este fim.

OV D
E

A

A
E

E
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A
E

A
SDS

E

E
A
E

A

T
uatro: mpresas mineradoras e
governos estão usando a crise para
promover mudanças regulatórias que
favoreçam o setor s custas da vida
das pessoas e do planeta

ondenamos essas respostas
pandemia da
D

E
OV D
e eitamos a alegação central de que a
mineração representa um serviço
essencial, se a agora ou no período de
recuperação econ mica

xortamos os governos nacionais
D

3

seus esfor os s o itais para proteger a
sa de de suas omunidades e o meio
am iente, e para garantir a so erania
alimentar das popula es rurais e ur anas
por meio da produ o agr ola em pe uena
es ala e outras ati idades rela ionadas.
retomada e on mi a n o de e promo er
mais minera o, mas re on e er e
fortale er as ini iati as omunit rias.
Apelamos às organizações
internacionais de direitos humanos para
que prestem muita atenção e condenem
ativamente iola es de direitos umanos
ometidas por go ernos e empresas
mineradoras durante a pandemia e o
per odo de re upera o ue se segue.
Manifestamos solidariedade às
comunidades da linha de frente, aos
Povos Indígenas e aos trabalhadores
mais afetados pela crise da COVID-19 e
as respostas do setor da minera o.
pedimos a ada um para apoi los em suas
itais ampan as por usti a.
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