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Comentários

Nome Localização Data Comentário

Andrew Roth-Seneff Jacona, México 2017-02-20 Apoyo los esfuerzos de la ABA en favor de las tierras indígenas y de los

Quilombolas

Rosalva Aida Hernandez

Castillo

Cambridge, Reino Unido 2017-02-20 Porque me parece terrible la campaña de desprestigio del gobierno de Tamer

contra los colegas antropólogos brasileños

Alejandro Frigerio Argentina 2017-02-20 La ABA es una asociación académica de primer nivel y está sin duda entre las

más prestigiosas y activas de la región. Participé en varios de sus congresos y

sigo sus actividades, con interés, desde hace muchos años...

Rachel Sieder Mexico, México 2017-02-20 Porque la campaña contra la ABA es parte del la campaña de despojo contra

los pueblos indígenas y afros y es inaceptable.

Lailson Ferreira da Silva Foratelza, Brasil 2017-02-20 Todos precisam ter seus direitos garantidos

Felipe Fernandes São Paulo, Brasil 2017-02-20 Porque esta CPI serve apenas para achacar as ONGs indigenistas e os

antropólogos que trabalham tanto nessas ONGs como nos órgãos estatais,

como a FUNAI e o INCRA, que realizam trabalhos técnicos, seguindo

rigorosos padrões de produção de pareceres e perícias.

Aurelio Mayorca Joinville, Brasil 2017-02-20 Salve os índios do Brasil.

Jorge Tibilletti de Lara Paranaguá, Brasil 2017-02-20 Apoio a causa

Maria Paula Fernandes Rio de Janeiro, Brasil 2017-02-20 Ao invés do diálogo, o governo brasileiro está adotando táticas de regime de

repressão para lidar com as questões indígenas. Isso é inadmissível.

Jorge Souza Brasília, Brasil 2017-02-20 Em defesa dos direitos indígenas, dos quilombolas e das comunidades

tradicionais.

Marcelo J de Paula

Paixao

Austin, TX 2017-02-20 Associate Professor - The University of Texas at Austin

Everaldo Dourado Fortaleza, Brasil 2017-02-20 O engajamento e ética da ABA deveria ser imitada por outras instituições

científicas que representam não só a Antropologia. Parabéns ABA e estamos

juntos!

Denise de Castro Pereira Belo Horizonte, Brasil 2017-02-20 Chega de usurpação de terras e massacre dos indígenas.

Ricardo rapoport França 2017-02-20 Porque é um absurdo.

Ricardo Antunes Pelotas, Brasil 2017-02-20 Sou estudante de graduação e tenho acompanhado com apreensão as

medidas do novo governo, principalmente pela criminalização dos movimento

sociais e minorias étnicas, o que constitui o eixo sobre o qual se construíram

todos os regimes autoritários desde o inicio do período republicano.  A forte

presença do setor ruralista força o governo a legitimar políticas publicas que

permitam o avanço do agro-negócio sobre as terras indígenas,  como alias tem

se feito incessantemente por 5017 anos, com pouquíssimos momentos de

auto-reflexão daqueles que se chamam de civilizados. O antropólogo é o laço

mais fraco das relações, um intermediário, que foi exaustivamente preparado,

acadêmica e empiricamente para exercer essa posição. Enfraquecer a posição

da antropologia na discussão do campo e das terras indígenas, demonstra

portanto um rompimento de laços, de dialogo, entre governo e populações

indígenas.

Lúcia cançado Belo horizonte, Brasil 2017-02-20 Em defesa das minorias.

maria heloisa martins da

rosa

Pelotas, Brasil 2017-02-20 Estou assinando porque acredito na seriedade do ofício de Antropóloga! É por

lutarmos pelos direitos humanos e buscar sempre a justiça social que somos

bombardeadas (os).



Nome Localização Data Comentário

Priscila  Faulhaber Rio de Janeiro, Brasil 2017-02-20 Estou assinando porque considero que    antes de tudo os posicionamentos de

antropólogos e da ABA têm se pautado na ética enquanto profissionais e

cidadãos construindo o reconhecimento da autodeterminação dos povos

indígenas e da importância de garantir seus territórios.

Alejandro Raul Gonzalez

Labale

Teresina-Piaui, Brasil 2017-02-20 Pelo histórico apoio a minorias, em especial povos índios e territórios

quilombolas, com seu labor técnico e científico.

María Cristina

guadagnino

Argentina 2017-02-20 basta con la discriminación !!!!!!!!

Nelissa Peralta Bezerra Cuiabá, Brasil 2017-02-20 Sou contra a criminalização da antropologia.

Reginaldo Araujo Cuiaba, Brasil 2017-02-20 Por entender que a ABA é uma organização histórica na busca de um país

justo para todos, inclusive os Povos indígenas. Fora golpistas !!!

Fernando García quito, Equador 2017-02-20 solidaridad total con ABA

Jamerson Bezerra João Pessoa, Brasil 2017-02-20 Considero um absurdo isso que estão querendo fazer com a ABA. Uma

instituição séria e que sempre trabalhou com transparência e de forma ilibada

em suas ações.

Isadora Lins Franca São Paulo, Brasil 2017-02-20 Em defesa do trabalho sério realizado por antropólogas e antropólogos e em

defesa dos direitos dos povos indígenas e de comunidades de quilombos.

Pedro Ivo Souza Belo Horizonte, Brasil 2017-02-20 Estou assinando porque essa CPI visa proteger os interesses do agronegócio

e outras atividades causadoras de grandes impactos sociais e ambientais,

além de ser uma afronta à efetivação dos direitos constitucionais das

populações indígenas do Brasil

Andréa de Lobo Brasília, Brasil 2017-02-20 Apoio total à ABA!

Helena Dolabela Belo Horizonte, Brasil 2017-02-20 Porque ser contra índio, é ser contra a nossa origem! Cpi do genocídio!

cristhyan kaline soares

da silva

Teresina, Brasil 2017-02-20 Estou assinando por que sou estudante de ciências sociais e não concordo

com a situação  que a ABA está sendo submetida.

Priscila Jacewicz Curitiba, Brasil 2017-02-20 É absurdo que, em pleno século XXI, o Governo Brasileiro não tenha

conseguido ainda acabar com o roubo e o genocídio dos índios brasileiros!

Ilana Magalhaes Barroso Teresina, Brasil 2017-02-20 Sou contra qualquer forma de intimidação, precarização, ilegitimidade a

antropologos que fazem um grande trabalho nas comunidades tradicionais,

quilombolas ou indígenas. #foraTemer

George Arruda de

Albuquerque

Pacatuba, Brasil 2017-02-20 Estou assinando porque acredito que essa perseguição a ABA tem como

intuito desestruturar qualquer instituição organizada que preserve os direitos

básicos das comunidades tradicionais do Brasil e a preservação do meio

ambiente por interesses escusos que visa favorecer um grupo de indivíduos

que explora o agronegócio.

Daniela Araujo São Paulo, Brasil 2017-02-20 "O espírito de vocês já está tão subjugado pela violação que se esquecem não

ser apenas seu direito, mas o seu dever moral eliminar esse sistema? Mas se

uma pessoa não encontrar mais forças para reivindicar seus direitos, então

necessariamente está fadada a sucumbir." Hans Scholl, no III Panfleto da

Resistência Antinazista Rosa Branca, é capaz de alertar melhor que eu, com o

benefício da perspectiva histórica, sobre os graves riscos do desrespeito

sistemático a direitos fundamentais, e de acusações infundadas que servem

de base a perseguições sistemáticas a minorias.

Maria Raquel Alves da

Rocha

Teresina, Brasil 2017-02-20 Os Antropólogos sempre lutaram pela sobrevivência de muitas culturas e os

governantes deveriam lutar com eles e não  contribuirem para o oposto, por

isso assino  a carta!

Valdemberg A.A. dos

Santos Santos

Natal, Brasil 2017-02-20 A favor dos antropólogos.
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Patrícia Monte-Mór Rio de Janeiro, Brasil 2017-02-20 Estou assinando porque acho o trabalho da ABA através de seus antropólogos

e pesquisadores de excelência e sou contra o desmonte que esse governo

está querendo fazer em relação as terras indígenas e comunidades

quilombolas.

Pâmela Lucia Leal da

Silva

Teresina, Brasil 2017-02-20 Todo apoio a ABA!!  Associação científica que desde sua fundação atua em

defesa das comunidades tradicionais. É inadmissível essa tentativa de

criminalizar a atuação dxs profissionais da Antropologia.

Eunice Ostrensky São Paulo, Brasil 2017-02-20 Respeito aos antropólogos!

Fca. Rosalia S. Menezes

Menezes

Fortaleza, Brasil 2017-02-21 As comunidDes indígenas devem ter seus direitos respeitados.

Kitah Soares Fortaleza, Brasil 2017-02-21 Acredito na causa indígena

Gilvanir Dias São Paulo, Brasil 2017-02-21 Eu quero a CPI do genocídio.

daniele regina de oliveira santo andré, Brasil 2017-02-21 pelo fim do genocidio dos povs indigenas!

Marília Lopes da Costa

Facó Soares Soares

Rio de Janeiro, Brasil 2017-02-21 Assino porque é imperioso que o trabalho técnico e profissional de

antropólogos e antropólogas possa prosseguir. Não à criminalização da ABA!

Sim ao reconhecimento das terras dos Povos Indígenas e de comunidades de

quilombos!

Antônio Carlos

Mendonça Viana

Rio de Janeiro, Brasil 2017-02-21 Acho que os Executivos do governo que deixam isso acontecer deveriam ser

presos inclusive porque a terra é deles.

MARIA BETÂNIA COSTA Recife, Brasil 2017-02-21 Por justiça

CARLOS NEVES Senador Canedo, Brasil 2017-02-21 Ignorar o direito dos povos indigenas é vergonhoso. Tudo em nome da entrega

de nossas terras e de nosso povo a exploração estrangeira. Não é parceria,

não traz benefício para o país... É usurpação...vergonha

Alcio Braz Rio de Janeiro, Brasil 2017-02-21 O trabalho dos profissionais representados pela ABA sempre foi ético e

competente. Mais um absurdo neste país de desmandos.

Vinícius Zanoli Lacona, Brasil 2017-02-21 Vamos apoiar. Estão tentando fazer criminalizar os indígenas, retirar seus

direitos a terra e de quebra criminalizar os antropólogos.

Que tempos são esses?

Ian Lopes Campinas, Brasil 2017-02-21 Todo apoio ao povo indíginea e quilombola!

Helenita Maria Teixeira Fortaleza, Brasil 2017-02-21 Estou assinando porque apoio esta causa.

Roberto Véras de

Oliveira

João Pessoa, Brasil 2017-02-21 Todo apoio ao trabalho dos antropólogos!

Raphael Radi Aparecida de Goiânia,

Brasil

2017-02-21 Porque sou descendente de quilombos.

Rosani Fernandes Marabá, Brasil 2017-02-21 Pa

Juan Carlos Cincunegui Argentina 2017-02-21 Brindo mi completo apoyo a la Brazilian Anthropological Association (ABA)

Ronny Roma México 2017-02-21 Penso que é uma vergonha o que os diputados fiz coisas que afeitan o

travalho dos antropólogos que trabalhan perto dos Povos Indígenas

Guillermo Delgado-P. Santa Cruz, CA 2017-02-21 Democradura is not Democracy. Let Anthropologists do their job.

Cristina Oehmichen México 2017-02-21 La Asociación Brasileña de Antropologia, informa con veracidad sobre la

situación que afecta a los distintos sectores de la población

Baltazar Macaíba Sousa João Pessoa, Brasil 2017-02-21 Estou assinando porque sou contra a criminalização do trabalho dos

antropólogos.

Isabela Porto

Nascimento

Belo Horizonte, Brasil 2017-02-21 Defendo o trabalho ético de antropólogos que buscam agir com lisura e

coerência na sua prática profissional.
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Regina Abreu Rio de Janeiro, Brasil 2017-02-21 A ABA é uma associação íntegra e digna. Merece respeito.

Valdivino Rodrigues de

Souza

Uaua, Brasil 2017-02-21 Vejo como uma aberração, um absurdo insano destes bandidos, corruptos e

ainda por cima latifundiários, se escondendo por trás dá ganância, dá

exploração dá terra e dos recursos naturais, com esta investigação burra, que

não leva a lugar algum, a não a sonegação do direito constitucional das

populações indígenas e das comunidades Quilombolas, por esses mesmos

senhores escravizados num passado bem recente. São estes que investigam

a Funai e o INCRA que trazem em suas bagagens dá história a covardia de

um regime que jamais aceitamos na nossa sociedade.

Marcia Santa Bárbara Marau, Brasil 2017-02-21 Defendo os índios e desejos que seus direitos sejam respeitados

Heloísa Dias Rio de Janeiro, Brasil 2017-02-21 A causa é justa e os mais legítimos donos desse país devem ser respeitados.

Ruth Ribeiro Aracaju, Brasil 2017-02-21 Confio na expertise do antropólogo.

Ana Luiza Carvalho da

Rocha

Porto Alegre, Brasil 2017-02-21 Estou assinando este documento porque concordo integralmente com suas

reivindicações.

Maria do Céu de Lima Fortaleza, Brasil 2017-02-21 Pelo importância do trabalho realizado pelos profissionais que atuam, com zelo

e compromisso ético, pelo reconhecimento dos direitos das comunidades e

povos tradicionais.

João Pedro dos Anjos

Paixão

Viçosa, Brasil 2017-02-21 Em vista do absurdo desta intimação.  

Christian Silva Manaus, Brasil 2017-02-21 Sou graduando no curso de Ciências Sociais da Universidade Federal do

Amazonas, por isso tenho conhecimento do valor e da credibilidade dos

cientistas da área.

Ailton Lopes Maracanaú, Brasil 2017-02-21 A demarcação é apenas um dos direitos dos povos indígenas e o mínimo para

pensar o começo do exercício da dignidade daqueles povos que são os

originários desta terra que habitamos.

Maria Gabriela Hita Salvador, Brasil 2017-02-21 Porque sou anteopóloga e acho um absurdo

Amelia Regina Batista

Nogueira NOGUEIRA

Manaus, Brasil 2017-02-21 Porque apoio os profissionais que procuram fazer justiça as populaçoes

indíginas espalhadas pelo territorio brasileiro e que continuam sendo

expropriadas de suas terras e assassinadas.

John GLEDHILL Manchester, Reino Unido 2017-02-21 As a British anthropology professor I deplore the persecution of my Brazilian

colleagues for defending the rights of indigenous Brazilians, now gravely

threatened agribusiness interests in a profoundly reactionary congress,

supported by an illegitimate federal government brought to power by a coup.

Sergio Ferreira Silva Teofilo Otoni-Minas

Gerais, Brasil

2017-02-21 Estou apoiando. A Associação Brasileira de Antropologia.

Vandreza Amante

Gabriel

Brusque/SC, Brasil 2017-02-21 Demarcação de terras indígenas.

Alba Gomes de Paiva Rio de Janeiro, Brasil 2017-02-21 O agro negocio é institucionalização do genocidio não só indígena. ..

Marivaldo A de Carvalho

Carvalho

DIAMANTINA, Brasil 2017-02-21 Devemos enfrentar as formas de repressão institucionalizadas como o nosso

congresso.

Janaína Carla Da Silva Francisco Beltrão, Brasil 2017-02-21 Não concordo com isso!

Mona Lisa da Silva Fortaleza, Brasil 2017-02-21 Porque sou estudante de Antropologia e acho um absurdo essa intimidação

vinda de deputados e deputadas que representam os interesses do

agronegócio. Além disso, acredito na importância do trabalho realizado pelos

profissionais que atuam, com zelo e compromisso ético, pelo reconhecimento

dos direitos das comunidades e povos tradicionais.
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Rejane Jardim Pelotas, Brasil 2017-02-21 porque é o correto a ser feito...

Selma Virginia Gonzaga

da Silva

Brasília, Brasil 2017-02-21 Estou assinando  em solidariedade ao trabalho serio, responsável do trabalho

realizado por esses profissionais nessa região tão cobiçada necessário por

atividades econômicas descompromissada com as populações originárias e

tradicionais que la habitam. Fora o descompromisso de parte das autoridades

locais.

glecio isavo de araujo mucajai, Brasil 2017-02-21 Sou a favor da vida, repeito pela diferença racial e cultural...

Ângela. Maria Guerreira

de Medeiros

São Luís, Brasil 2017-02-21 Acredito na seriedade do trabalho do grupo de cientistas que estudam e

intervém nas comunidades indígenas.

Severina Garcia de

Araújo Garcia de Araújo

Natal, Brasil 2017-02-21 É um absu

ISABELLE OLIVEIRA

RODRIGUES

Brasília, Brasil 2017-02-21 É um absurdo isso. Vamos proteger o trabalho da Antropologia.

Lourdes Laureano Cavalcante, GO,

República Federativa do

Brasil, Brasil

2017-02-21 A causa indígena é se rodas nós! Salve o povo indígena do Brasil. Salve as

mulheres indígenas!

Eric Sabourin BRASILIA, Brasil 2017-02-21 Solidariedade com os movimentos sociais do campo  e em contra da sua

criminalização por um governo e uma justiça federal que contam uma maioria

de corruptos.

Renata Menezes Rio de Janeiro, Brasil 2017-02-21 Contra a criminalização das ações pela justiça social.

LUCI RODRIGUES

ESPESCHIT

Belo horizonte, Brasil 2017-02-21 Porque acredito na importancia e seriedade dos trabalhos da ABA

Carlos Artur Felippe

Felippe

Uberlandia MG, Brasil 2017-02-21 Assinando, em oposição aos que estão assassinando.

Margarete Fagundes

Nunes

Novo Hamburgo, Brasil 2017-02-21 Em defesa da Antropologia brasileira

RICARDO VERDUM Imbituba, Brasil 2017-02-21 É um absurdo o que estão fazendo e querem fazer com a ABA e os direitos

dos povos indígenas no país.

Eudes Alves da Silva Natal, Brasil 2017-02-21 Porque acredito nos profissionais e pesquisadores da Antropologia, e

considero, está manobra do Congresso um desrespeito aos mencionados

profissionais, bem como, as comunidades envolvidas.

ARNALDO FERNANDEZ SALVADOR - BAHIA,

Brasil

2017-02-21 <a href="mailto:arnaldofernandez@terra.com.br"

rel="nofollow">arnaldofernandez@terra.com.br</a>

José Luis Cassupá

Cassupá

Vilhena, Brasil 2017-02-21 Estado Brasileiro promove a Violação dos nossos direitos indígenas....

Veronica Guedes OSASCO, Brasil 2017-02-21 Por respeito aos povos indígenas e não a bancada ruralista.

Maria Patrícia Lopes

Goldfarb

João Pessoa, Brasil 2017-02-21 Porque é legítima

Giovane Lessa Pelotas, Brasil 2017-02-21 Por que sou arqueólogo e antropólogo de coração

Lenilda Damasceno

Perpetuo

Brasília DF, Brasil 2017-02-21 Estou assinando porque como professora, trabalhadora e pesquisadora na

área de educação e de etnia de povos tradicionais, não suporto mais ter que

acordar todos os dias com esse bando de canalhas que se dizem

representante do povo, políticos nojentos e imundos querendo acabar com o

pouco que conseguimos construir com muita luta. Chegaaaa do desserviço

desses crápulas. Vamos reagir meu povo. Eles estão brincando com a nossa

cara. Que horror!!!

Carlos Joseph Campina Grandre, Brasil 2017-02-21 Contra os abusos contra a causa indígena
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Júlio Cezar Gaudêncio

da Silva

Maceió, Brasil 2017-02-21 Pela garantia dos direitos das comunidades tradicionais.

Maraisa Lisboa Muritiba, Brasil 2017-02-21 Sou cientista social e sou contra a CPI. Funai/Incra

Mísia Reesink Recife, Brasil 2017-02-21 Em defesa da profissão e da atuação dos antropólogos brasileiros,

reconhecidamente produtores de uma antropologia de qualidade,

comprometida com os direitos humanos e com o estado democrático

Djanilson (Ninno)

Amorim

João Pessoa, Brasil 2017-02-21 Apoiado. A ABA é uma associação científica respeitada no mundo inteiro.

mirian simonetti Marília, Brasil 2017-02-21 Faço questão de divulgar e de ajudar no que for preciso. Vou assinar a

petição.  

Obrigada.

Vamos a luta!

Luigi Zadra João Pessoa, Brasil 2017-02-21 Não é mais possível tolerar as injustiças no Brasil

Claudia Dupuis Rio de janeiro, Brasil 2017-02-21 Por um Brasil mais humano!

Sandra Nascimento Brasilia, Brasil 2017-02-21 Defendo a democracia e os direitos de livre atividade intelectual e cientifica na

defesa dos direitos dos povos indigenas

Robert Rowland Portugal 2017-02-21 Antigo Presidente da Associação Portuguesa de Antropologia

Luis Phellipe de Souza

Dantas

Araraquara, Brasil 2017-02-21 Acredito que a demarcação de terras indigenas deva ser realizadas por

pesquisadores do tema, e não "especialistas" determinado pela "in"justiça

nacional.

Cornelia Eckert Porto Alegre, Brasil 2017-02-21 Vida longa aos nossos índios

Delaine Costa Rio de Janeiro, Brasil 2017-02-21 A presença da ABA é imprescindível.

Sergio Schendier Dois Irmãos, RS, Brasil 2017-02-21 Por favor, estamos numa democracia e todas as organizaçõe sdevem ter sua

voz respeitada. Parem de cercear os mais pobres e oprimidos...

Camila Luciana Goes

Capiberibe

Brasilia, Brasil 2017-02-21 Sou contra a perseguição aos índios e ao trabalho dos antropólogos no Brasil

Edson Elito São Paulo, Brasil 2017-02-22 O trabalho dos antropólogos é importante.

Maila Gioia Sobradinho, Brasil 2017-02-22 Pelos direitos dos povos indígenas e comunidades tradicionais. Pelo trabalho

que viabiliza o reconhecimento desses direitos.

Jacyara Costa Maciel João Pessoa, Brasil 2017-02-22 Sou a favor da justiça;  que seja feito uma cpi dos massacres indígenas; das

violações dos direito, a CF garante a atuação dos antropólogos.

Laura Juliani Piúma, Brasil 2017-02-22 Chega de genocídio!

Eloi Bruno Neuhaus Três de maio, Brasil 2017-02-22 Vamos dar um basta na criminalização que os movimentos sociais estão

sofrendo da bancada ruralista.

Adeliani Campos Fortaleza, Brasil 2017-02-22 Os índios cuidam da natureza. Eles estavam aqui antes de nós. Eles têm

direito  à terra. O agronegócio destrói a natureza. Usa agrotóxicos e polui a

terra a água e os alimentos. Eles vão destruir a vida. Temo por nossa geração

e pelas gerações futuras. Quanto mais terras ficarem com os índios melhor

para todos nós.  Mais natureza limpa. Mais oxigênio para respirarmos. Mais

saúde. Mais vida. Melhor futuro. Mais justiça!
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Paulo Brack Porto Alegre, Brasil 2017-02-22 A bancada do agronegócio é responsável pela destruição da legislação

socioambiental protetiva no Brasil. Vários políticos deste grupo foram multados

por desmatamento,  degradação ambiental e por isso mudaram o Código

Florestal para receber anistia. Agora retomam o processo genocida contra

povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. Este crime

organizado é financiado por empresas doadoras de campanhas eleitorais. Um

Tribunal Internacional deve ser aberto para averiguar casos de ataques aos

direitos de populações vulneráveis. Políticos corruptos estão por trás disso e

lideram este movimento reacionário e fascista contra os mais desvalidos. Se a

Justiça for séria neste pais, deveria processar estes políticos operadores dos

saques de direitos socioambientais.

ciça fittipaldi Goiânia, Brasil 2017-02-22 Acho correto, justo, necessário

Jaime Rodrigues Porto Alegre, Brasil 2017-02-22 É necessário respeitar os índios que são dá terra e já sofreram diversos

genocídios.

Izabela Costa Brochado 71680-608, Brasil 2017-02-22 porquê a criminalização de entidades de direitos humanos é a porta de entrada

dos regimes de exceção. 

Ivaneide Bandeira

Cardozo

Porto Velho, Brasil 2017-02-22 Apoio o trabalho de demarcação de terras indígenas

Alexandre Barbosa

Pereira

São Paulo, Brasil 2017-02-22 Estou assinando porque não concordo com a política de criminalização de

instituições que defendem os direitos indígenas e a ciência nacional.

Paulo Delgado Cuiabá, Brasil 2017-02-22 ... Pelo respeito aos direitos dos povos indígenas  constitucionalmente

reconhecidos pelo Estado brasileiro... pela liberdade da ciência...

Gustavo Pimentel São Paulo, Brasil 2017-02-22 Basta de violência

ana maia niteroi, Brasil 2017-02-22 É imprescindível e pára respeitarde os direitos indígenas.

Emanuelle Rocha Codó Ma, Brasil 2017-02-22 Não concordo com essa ação política.

Cinthia dos Santos

Moreira Bispo

Santarém, Brasil 2017-02-22 As pesquisas nao devem e não podem sofrer interferência política de

quaisquer que sejam os interessados e interessadas em resultados contrários

daqueles obtidos a partir de análises científicas.  A ética é fundamental, o

direito a pesquisa e a divulgação dos resultados são imprescindíveis, apoio a

luta da ABA.

Luciene Guimaraes de

Souza

Juiz de Fora, Brasil 2017-02-22 Compartilho esta demanda.

José Paulo Carvalho Niterói, Brasil 2017-02-22 Chega de violência contra os índios e afro brasileiros.

juliana Cardoso Fidelis Santarem, Brasil 2017-02-22 Confio inteiramente na ética dessa associação.

Iane Petrovich Gouveia Porto seguro, Brasil 2017-02-22 Admiro o papel técnico e de controle social exercido pela ABA e me solidarizo

com a causa indígena

Cristino Cabreira

Machado

Paraty, Brasil 2017-02-22 Pelos direitos dos povos. Tradicionais .

Ednajara Pesca de Jesus

Deocleciano

Prado, Brasil 2017-02-22 Acho injusto a negação aos povos tradicionais o seu território

MIRIAN CARVALHO DE

SOUZA

rio de Janeiro, Brasil 2017-02-22 Acredito nos altos padrões da prática antropológica no Brasil.

José Romari Dutra

Fonseca

porto alegre, Brasil 2017-02-22 Em defesa das comunidades indígenas.



Nome Localização Data Comentário

Elisa Cotta de Araujo Montes claros, Brasil 2017-02-22 O trabalho técnico e científico do antropólogo relacionado aos processos de

reconhecimento de direitos indígenas é fundamental e não deve ser interditado

por interesses escusos e alheios aos princípios democráticos presentes na

Constituição.

Joares Ribeiro de

Oliveira

Guaranta do Norte, Brasil 2017-02-22 Não se pode permitir que se limite o papel do trabalho da antropologia, tão

importante para que sejam assegurados o direitos de comunidades

tradicionais como indígenas e quilombolas, já há muito marginalizados pelas

políticas públicas e pela expansão predatória e insaciável do agronegócio.

Doraci Masiero Jacobus São Leopoldo, Brasil 2017-02-22 Acredito na necessidade urgente da sociedade brasileira dar atenção à

questão indígena

Fernando Araujo Belo Horizonte, Brasil 2017-02-22 Sou antropólogo, conheço a seriedade da ABA e, como todos, sei dos

interesses escusos do agronegócio.

Alberto Banal João Pessoa, Brasil 2017-02-22 Em defesa do direito a existir das comunidades tradicionais!

ANDRÉA BRASIL

TEIXEIRA MARTINS

BRASÍLIA, Brasil 2017-02-22 É absurdo e totalmente infundado a política de criminalização da ABA,

importante instituição em defesa dos direitos humanos

Leila Cecchetti Niteroi, Brasil 2017-02-22 Acredito no trabalho dos antropólogos brasileiros

Joni Jonas da Silva Duque de Caxias, Brasil 2017-02-22 Estou assinado porque somos indígenas sempre os brancos violaram nossos

direitos! Por falta de respeitar esse CPI foi criado para discriminação

indígenas.

Marley Tupã Rosa Paraty, rj, Brasil 2017-02-22 Sou filho e neto de índios e estou ciente desta manobra desde governo anti-

povo e os direitos já constituído sendo usurpado .

Albertino de Souza

Carvalho

Manaus, Brasil 2017-02-22 Concordo com o pleito integralmente....

Maria Helena Barata Belém, Brasil 2017-02-22 Sou antropóloga e isso é genocídio disfarçado.

Laurindo Elias Pedrosa

Pedrosa

Catalão GO, Brasil 2017-02-22 Em respeito a vida e a dignidade dos povos indígenas.

Guilherme Correia Garopaba, Brasil 2017-02-22 Estudo e convivo com comunidades tradicionais

Regina Monteiro Lessines, Bélgica 2017-02-22 Estão dizimando os indios brasileiros.

Eberson Garcia Pelotas, Brasil 2017-02-22 Apoio as iniciativas da ABA em defesa dos direitos originários indígenas,

quilombolas e do patrimônio cultural brasileiro.

Ronaldo de Queiroz Lima Maracanaú, Brasil 2017-02-22 É necessário defender o exercício livre e de excelência da Antropologia no

Brasil sem censura, intimidação e preservar a relação ética e profissional entre

os profissionais de Antropologia e os públicos com quem trabalham.

Veridiana Fraga Garopa SC, Brasil 2017-02-22 Assino consciênte este abaixo assinado

Martha Radice Halifax, NS, Canadá 2017-02-22 The ABA anthropologists are researchers of integrity.

Anayde Palmela Cardoso

Cardoso

Manaus, Brasil 2017-02-22 Apoio

Donna Patrick Ottawa, Canadá 2017-02-22 Canadian Anthropologists offer our support to our Brazilian colleagues and

attest to the high quality and importance of their research .

Chang Maia Niteroi, Brasil 2017-02-22 Assinei e repasso

Bruce Miller Vancouver, Canadá 2017-02-22 ABA must be allowed to continue its important work.

Renee De la Torre Cleveland, OH 2017-02-22 la defensa de la ciencia y no a los radicalismos

arao da providência

araujo filho araujo

Rio de Janeiro, Brasil 2017-02-22 O objetivo é prejudicar os direitos indigenas e dificultar a demarcação das

terras.

claudi c.jacomel Curitiba, Brasil 2017-02-22 Acho uma injustiça sem cabimento!
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raniely araújo silva

moraes

BARRA DO CORDA -

MA, Brasil

2017-02-22 Reconheço a causa!

Thiago Halley Santos de

Lima

Caucaia - CE, Brasil 2017-02-22 Não a criminalização de todos os que são comprometidos com a defesa dos

direitos indígenas!

André Simões Salvador, Brasil 2017-02-22 Justiça!!!

Flávia Biroli Brasília, Brasil 2017-02-22 É preciso fazer frente à criminalização da atividade acadêmica e do

pensamento crítico. Em defesa do trabalho sério de antropólogas e

antropólogos brasileiros.

Martiniano Neto Brasília, Brasil 2017-02-22 Sou antropólogo e a favor da liberdade de ação científica dos últimos.

MIGUEL ROBLES Argentina 2017-02-22 APOYO LA LUCHA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE

BRASIL..

george marques belem, Brasil 2017-02-22 APOIO A CAUSA

matheus ribeiro sao paulo, Brasil 2017-02-23 O capitalismo está matando nossa cultura

Rodolfo Fonseca Belo Horizonte, Brasil 2017-02-23 Em defesa dá vida é dá antropologia

ines Nascimento Florianópolis, Brasil 2017-02-23 Por ser favorável a investigação dos fatos que dizem respeito aos povos

nativos

Francisco Oliveira Florianópolis, sc, Brasil 2017-02-23 Porque quero um Brasil onde haja justiça com igualdade para todos!

ANTONIO ZACARIAS

LINDOSO FILHO

Brasília, Brasil 2017-02-23 Precisamos de fiscalização.

Cacilda de Sousa Reis

Sousa Reis

Imperatriz Maranhão,

Brasil

2017-02-23 Estou assinando porque entendo que o agronegocio , de forma irresponsável,

vai destruir nossas matas, ou melhor, desertificar o Brasil.

Luiz Augusto Passos Cuiabá, Brasil 2017-02-23 Fundamental que o ESTADO brasileiros assuma os processos de genocídio

claro das populações indígenas, pois as normatizações e remendos mostram-

se perversas e canalhas: é extermínio. Luiz Augusto Passos,

Aurita Maria Duarte

Braga

Niteroi, Brasil 2017-02-23 Os índios  são  nossa ajuda na proteção  da vida e bem-estar. E são  os

verdadeiros  amigos  e donos das terras do Brasil.

Bruna Luiza Amante Florianópolis, Brasil 2017-02-23 Impedir a criminalização da associação brasileira de antropologia

Antonio de Pádua de

Freitas Araujo

Fortaleza, Brasil 2017-02-23 Sou solidário a causa indígena.

Dora Costa Araraquara, Brasil 2017-02-23 Sou contra

WAGNER ANTONIO DE

J BRITO

Pacujá, Brasil 2017-02-23 Sou a favor da defesa dos direitos dos indígenas e contra o estímulo de

práticas genocidas.

graça grauna recife, Brasil 2017-02-24 pelo fortalecimento dos povos indígenas

Sonia Martuscelli São paulo, Brasil 2017-02-24 Absurdo desmando das forças mais retrógradas do país. Total repúdio

rubens monteiro Recife, Brasil 2017-02-24 Cidadania dos povos indígenas

marlene Oliveira Londrina, Brasil 2017-02-24 Porque é um absurdo essa investida criminalizadora da CPI FUNAI e

INCRA,buscando atingir os antropólogos e a extinção de vez das garantias de

demarcação dos territórios indígenas.

jose antonio junior

gomes

viçosa, Brasil 2017-02-24 pesquisador e militante junto ao campesinato
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Elisete Souza Velha Boipeba, Brasil 2017-02-24 O extermínio dos povos indígenas não é algo dos séculos XVI e XVII. O tempo

passa... mas a violência vai se atualizando através da continuidade do

assassinato e expulsão destes povos de suas terras para favorecer o

agronegócio, muitas vezes, com ações diretas do governo federal. O ataque

aos povos indígenas está intrinsecamente ligado ao ataque aos direitos sociais

do povo brasileiro e, portanto, diz respeito a todas as pessoas defensoras dos

direitos humanos. Todo apoio à ABA !

tucker sharon Portland, OR 2017-02-24 I support unencumbered, rigorous research, free of political intimidation.

Gustavo Marín México 2017-02-24 Rechacemos la criminalización de la defensa de los grupos vulnerables.

Rechacemos la criminalización de la crítica y la protesta social.

Poliana Dallabrida

Wisentainer

São Paulo, Brasil 2017-02-24 Porque sou contra os retrocessos na garantia dos direitos dos povos

indígenas!

Francisco Edison Sousa Santarém, Brasil 2017-02-25 Sou contra o massacre às minorias e sou estudante de Antropologia

Renato Mateus de

Barros

Florianópolis, Brasil 2017-02-25 Primeiramente: FORA TEMER! Estou assinando porque os direitos dos povos

indígenas é inegociável. Todo repúdio e luta contra este governo ilegítimo terá

o meu apoio. É uma criminalização num momento histórico de fortalecimento

do autoritarismo do Estado e da sociedade brasileira. E por fim: FORA

TEMER!

Gerlane Dantas da Silva SAO RAIMUNDO

NONATO, Brasil

2017-02-25 Não concordo com as atitudes do congresso em favorecer o agronegócio em

detrimento dos indígenas e dos quilombolas que têm seus direitos fragilizados.

Luis Gustavo de Paiva

Faria

Viçosa, Brasil 2017-02-25 O sertanismo já deveria ter acabado há muito tempo.

Maggie Bolton Kingsbarns, Reino Unido 2017-02-25 Para ayudar a los colegas brasilieros.

Cristián Simonetti Santiago, Chile 2017-02-25 Los estandares de la antropología brasileña y de la ABA en particular son

reconocidos por sus altos estándares alrededor del mundo!

Camila Oliveira Viçosa, Brasil 2017-02-25 Como sempre a Bancada Ruralista querendo dominar o Brasil, é

imprescindível não tolerar esse tipo de poder.

carina almeida oiapoque, Brasil 2017-02-26 Apoio à defesa dos direitos dos povos indígenas!

Maria Lídia Medeiros de

Noronha Pessoa

Teresina, Brasil 2017-02-27 Sou a favor dos Povos Indígenas das comunidades quilombolas

marc higgin Aberdeen, Reino Unido 2017-02-27 I am signing because this attack on both indingenous communities and the

anthropologists working with them is wrong, ultimately short-sighted and should

stop immediately,

Miguel CABANZO Bogotá, Colômbia 2017-02-27 Ninguna profesión debe ser objeto de criminalización or parte del estado !!'n

Otavio Oliveira RIO DE JANEIRO, Brasil 2017-02-27 Estou assinando pois a prática antropológica, em toda sua importância para o

bom entendimento do social e da cultura, não deve ter seus membros

amputados. Pelo bem da boa prática científica e pelo avanço dos estudos em

cultura!

Claudia Gouveia RECIFE, NE 2017-02-27 É uma vergonha a forma como os índios são tratados neste país! Eu apoio

toda iniciativa da ABA porque sei que é para o bem da cultura brasileira.

Maria Eliza Leite São Paulo, Brasil 2017-02-27 Pelos direitos indígenas

Ricardo Neves Romcy

Pereira

Brasília, Brasil 2017-02-28 Em defesa dos diretos coletivos à terra dos povos indígenas e tradicionais
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Maya Mazzoldi Diaz Bogotá, Colômbia 2017-02-28 Considero indispensable para alcanzar la democracia de una nación defender

la existencia de estas instituciones así como los aportes realizados por

antropólog@s de la ABA quienes velan, controlan las ocupaciones (de

colonos, mineros y otras economías) en territorios que están protegidos por

sus habitantes ancestrales indígenas y comunidades quilombolas de

afrodescendientes.  Hay que detener el avance de la agricultura industrializada

y de la economía agraria intensivas que causan más dependencia, dejan al

campesino excluido de su vínculo con la tierra y también se empobrecen los

suelos..

Rodrigo Sepulveda Santiago, Chile 2017-03-01 Expreso la solidaridad del Colegio de Antropólogos de Chile con la Asociación

Brasileña y los pueblos originarios de Brasil

Kenny Low Andrade Santiago, Región

Metropolitana de

Santiago de Chil, Chile

2017-03-01 No solo como antropóloga sino como ciudadana insisto en que se debe

resguardar e integrar el patrimonio territorial y cultural de todos los grupos para

proteger la necesaria diversidad cultural  de nuestras sociedades.

robinson pinheiro pelotas, Brasil 2017-03-02 por justica social. em defesa dos diteitos indigenas.

Fabiano Campelo

Bechelany

Brasília, Brasil 2017-03-02 Trata-se de perseguição

Emília Leite São Luis Gonzaga do

Maranhão, Brasil

2017-03-02 Por morar em comunidade quilombola

Rachel Silva Rio de Janeiro, Brasil 2017-03-02 Concordo integralmente com os termos do abaixo assinado.

Javier Taks Donas Montevideo, Uruguai 2017-03-03 Brazilian anthropologists are committed to defend the rights of indigenous and

other communities against powerful corporations who dream with a world

without diversity and fully commoditized, by using the most serious research

methods and ethically sound interventions.

Patrick O'Hare Cambridge, Reino Unido 2017-03-03 I express solidarity and support from Cambridge to my Brazilian colleagues

under attack. Their work is rigorous, international respected and invaluable and

they must be defended.

Joni Jonas da Silva Duque de Caxias, Brasil 2017-03-04 Quero der ao fora de todos deputados antindigenas!

Osvaldo Martins de

Oliveira

Vitória, Brasil 2017-03-05 Estou assinando porque confio na seriedade do trabalho dos antropólogos.

EDLUZA MARIA

SOARES DE OLIVEIRA

Maceió, Brasil 2017-03-05 Sou cidadã e estudante de ciências sociais e compartilho do pleito objetivo

desse abaixo-assinado.

Milli Cátia Regina Serra, Brasil 2017-03-05 Estou assistindo porque sou pesquisadora da área de Antropologia

Zélide K. B. Vieira Uberlandia, Brasil 2017-03-06 Eu não posso aceitar que interesses políticos tendenciosos interfiram nos

trabalhos que os antropólogos (as) vem prestando a sociedade brasileira, com

relevante importância no  bem estar e proteção dos direitos dos irmãos  e

irmãs que historicamente vem sendo desrespeitados!!

isabele De Castro salvador, Brasil 2017-03-06 Sou indígena também.

Leomar Rekel da Silva Linhares, Brasil 2017-03-07 Apoio todos movimentos sociais

Guilherme Martins de

Macedo

Rio de Janeiro, Brasil 2017-03-07 O governo quer prejudicar o trabalho dá Funai e os povos indígenas.

Zanoni Eustáquio Roque

Neves

Belo Horizonte, Brasil 2017-03-10 ... porque  a ABA é uma entidade respeitável ao contrário de muitos de seus

detratores com suas propostas que tendem a usurpar territórios indígenas.

fernando ariel enriquez Buenos Aires, Argentina 2017-03-10 Para que se mantenha a lei sobre terras indígenas.

Cristiane Martins Niterói, Brasil 2017-03-10 ao reconhecimento das terras dos Povos Indígenas e de comunidades de

quilombos.
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Virgílio Bomfim Recife, Brasil 2017-03-10 Assino porque atitudes assim representam um retrocesso na compreensão do

que é a antropológia e seu papel na contemporaneidade, uma ciência que

esclarecendo promove melhor convivência.

Maria Marize Duarte Bel�m, Brasil 2017-03-10 MARIA MARIZE DUARTE

Tony Leão da Costa Belém, Brasil 2017-03-10 Em defesa dos povos indígenas e da antropologia independente dos poderes

políticos!!

Marcelo Carvalho Ananindeua, Brasil 2017-03-10 Em favor das populações tradicionais e da liberdade de expressão científica.

Marcos Amaral Redentora, Brasil 2017-03-10 Estou assinando por que sou um indígena do povo kaingang e luto pela

garantia dos nossos direitos

Alves Nogueira Rio de Janeiro, Brasil 2017-03-10 Quero crer que o placard já teria ultrapassado os 1.599 por vocês registrados.

De qq. modo, acho que não devemos nos limitar aos 2500. Se possível, irmos

além!

Hermano Jose Honorio

de Melo

Campo Grande, MS,

Brasil

2017-03-10 Concordo com a CPI em gênero, número e grau.

Peter Schröder Recife, Brasil 2017-03-10 Apenas um cego não percebe que a finalidade da quebra do sigilo de uma

associação profissional serve exclusivamente para desmoralizá-la e manchar

sua imagem, porque ela defende os direitos constitucionalmente garantidos de

minorias étnicas. O fato de a proposta ter sido apresentada por um deputado

acusado de corrupção é escárnio da sociedade civil por parte de seus

representantes eleitos.

Wellington Jesus Bomfim Aracaju, Brasil 2017-03-11 Para registrar na história meu protesto ao retrocesso social dos últimos anos, e

que infelizmente aponta para um avanço contra as conquistas em torno da

"justiça social".

Reijane Pinheiro da Silva Palmas, TO, Brasil 2017-03-12 A Associação Brasileira de Antropologia é uma entidade que tem compromisso

histórico com o direito dos povos indígenas no Brasil e por isso está sendo

perseguida.

Gustavo Galvão Uberlândia, Brasil 2017-03-13 Assino em defesa do trabalho antropológico no país.

Edmundo Alves Gomes

Filho Edmundo Alves

Belo Horizonte - MG,

Brasil

2017-03-14 A criminalização da ABA e dos Antropólogos no Brasil tem como primeiro

objetivo avançar contra os direitos dos Índios e dos Quilombolas. Junto com

isto, pretende-se instalar a caça às bruxas!

Fernando Rial campo grande, Brasil 2017-03-14 A devolução das terras aos seus propietarios historicos .


