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Recursos 
Nota: páginas da internet (URLs) e organizações podem mudar ou desaparecer 

repentinamente, ou endereços novos podem surgir. Se um endereço (link) não pode 

ser encontrado, tente acessar a home page, ou realize uma busca na internet pelo 

nome da organização. Ou então faça uma busca por assunto. Esta lista é de  Dezembro 

de 2015. 

Se estiver trabalhando online: Você pode abrir websites e email neste dofumento 

movendo seu mouse sobre o endereço e clicando. 

Para baixar este suplemento (ou utilizá-lo online), vá  para www.miningwatch.ca, 

selecione “Publications” ,  e pesquise por “supplement”. “Protecting your community” 

estará lá disponível também. 

*Este suplemento foi traduzido do original em inglês e talvez a versão em português 

ainda não esteja disponível no site www.miningwatch.ca 

Para cópias, escreva para mining-guide@riseup.net 

 

A. A mineração e seus impactos 

Os sites do Observatório Latino Americano de Conflitos relacionados à Mineração e do 

MiningWatch Canada possuem vários relatos de impactos ambientais e sociais: 

www.conflictosmineros.net/al/html/index.php www.miningwatch.ca 

Um resumo destes impactos ao redor do mundo pode ser encontrado no documento 

“Mineria impactos sociales y ambientales”. WRM/ Montevideo, Movimiento Mundial 

por los Bosques Tropicales, 2004. 180 páginas (Espanhol). 

www.wrm.org.uy/es/files/2013/04/Mineria_Impactos_sociales_y_ambientales.pdf 

Detalhes sobre o processo de mineração e seus impactos: Wikipedia 

(www.wikipedia.org) fornece descrições mais detalhadas sobre a mineração e outros 

processos extrativos. Algumas palavras para pesquisas seriam: resíduos, drenagem 

ácida de mina, fechamento de mina, recuperação de mina, ou mineração artesanal. O 

site também fornece descrições de impactos relacionados à mineração, tais como: 

Desastre da mina “Mount Polley” e desastre ambiental “OK Tedi”. (Disponível em 

diversas línguas) 
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B. Empresas, contratos, concessões e procedimentos 

Livro de bolso da Mineração na América Latina (Latin American Mining HandBook): 

Lista os procedimentos necessários para a mineração em alguns países da América 

Latina: www.bakermckenzie.com/chile/publications .Para outros países, procure na 

internet por “procedimentos para mineração em...”. 

Mapas para concessões de Mineração: existem organizações e redes em alguns países 

que fornecem mapas de concessões para ajudar comunidades a se organizarem em 

áreas atingidas. 

Equador: Acción Ecológica é uma excelente fonte de informação estratégica e tática e 

inspiração (Espanhol): www.accionecologica.org/mineria/multimedia/1492-mapas-de-

mineria 

Peru (detalhado e atualizado). Este é o grupo mais indicado para mais detalhes sobre o 

relacionamento entre uma determinada concessão de mineração e as comunidade 

atingidas (Espanhol): 

www.cooperaccion.org.pe/main/mapas 

Guatemala: (ver links na direta) (Espanhol): 

www.resistenciadlp.webcindario.com/mapas.html 

El Salvador e Panamá (em desenvolvimento) 

Equador: mapa oficial: www.geo.controlminero.gob.ec:1026/geo_visor 

México (em desenvolvimento) (Espanhol): 

www.cartografia.economia.gob.mx/cartografia/# 

 
Acordos Técnicos: Exemplos de contratos para extração: 
contracts.onecle.com/harken/cab.apa.1994.08.01.shtml  
 
Informações sobre empresas cujas ações são publicamente negociadas nos EUA: 
www.secinfo.com www.sec.gov/edgar.shtml www.tmxmoney.com: Research + listed 
company directory  
 
Informações sobre empresas que são publicamente negociadas no Canadá: SEDAR 
www.sedar.com, Toronto Stock Exchange: www.tsx.com  
 
Informações sobre empresas que são publicamente negociadas no Reino Unido: 
www.companieshouse.gov.uk  
 
Mines and Communities (MAC)  – “Minas e Comunidades” – Inglês e Espanhol 
(www.minesandcommunities.org)  
 
O Data Center – “Centro de dados” (www.datacenter.org)  
 
Essential Information – “Informação Essencial”(www.essential.org)  
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The Corporate Research Project – “Projeto de Pesquisa Corporativo”(www.corp-
research.org/)  
 
The Corporate Accountability Project – “Projeto de Responsabilidade Corporativa” 
(www.corporations.org)  
 
Minesite.com para notícias independentes e comentários sobre companhias:  
www.minesite.com/companies  
 
Multinational Monitor www.multinationalmonitor.org  
 
Centre for Research on Latin America and the Caribbean (este website contém muito 
conteúdo por companhia e por país): 
www.yorku.ca/cerlac/mining.htm  
 
O “Corpwatch” é uma boa fonte de informações sobre governos e práticas 
corporativas.  
www.corpwatch.org (Detalhes na Seção Q) 

Informação sobre empresas específicas: 

Quando estiver procurando informações sobre uma empresa específica, lembre-se que 

para camuflagem, as empresas geralmente operam sob um nome local em cada país 

ou se juntam a companhias locais. Na internet, é possível pesquisar pelo nome local, 

mas também busque informação sobre a empresa “mãe”. 

Algumas vezes a empresa de mineração possui listas de seus subsidiários, histórico de 

fusões e outros dados operacionais úteis. Além disso, o “Stock Exchanges” (mercado 

de ações) de Toronto, Londres ou Africa do Sul contém informação financeira, 

operacional e sobre projetos. 

C. Táticas de Empresas 

Este importante relatório de Robert Moran é rico em detalhes sobre falsas 

representações e táticas de empresas: 

A mina de Conga, Peru: Comentários sobre o Estudo de Impactos Ambientais (EIA) seus 

problemas - 2012 (Título original, “The Conga Mine, Peru: Comments on the 

Environmental Impact Assessment (EIA) and Related Issues”). 

www.denjustpeace.org/wordpress/wp-content/uploads/Peru-Conga-REM-

Rept_English-March-84.pdf (Inglês) 

www.scribd.com/doc/84774933/Presentacin-EIA-Conga-Robert-Moran-Ph-Dr  

(Espanhol) 

 

Outros relatórios de Moran que discutem os problemas da mineração: 
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www.pebblescience.org/Pebble-Mine/waters-impact.html 

www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/CAO-Marlin-

assessment-English-7Sep05.pdf 

www.aida-americas.org/sites/default/files/MARLIN MINE SPANISH FINAL 11-05-27 
LN.pdf  
www.issuu.com/albedrio/docs/informeprogresovii  
www.plazapublica.com.gt/content/entrevista-robert-moran-estudio-impacto-

ambiental 

D. Estudo de Impactos Ambientais 

Conselhos sobre Estudos de impactos Ambientais (EIAs): 

A maioria dos grupos ambientais de qualquer país pode ajudar a encontrar 

especialistas que o auxiliem a avaliar EIAs. Este é um bom site para começar a 

aprender a como avaliá-los: 

www.elaw.org/files/mining-eia-guidebook/Full-Guidebook.pdf (inglês)  
www.elaw.org/files/mining-eia-

guidebook/Guia%20%20para%20Evaluar%20EIAs%20de%20Proyectos%20Mineros.pdf 

(espanhol) 

Lembre-se de que, ao procurar por ajuda, o principal critério é que o grupo, instituição 

ou especialista atue de forma independente das empresas e do governo. Em outras 

palavras, é importante que eles não possuam laços ou conflitos de interesses com as 

empresas ou representantes públicos. Além disso, mantenha em mente que os EIAs 

devem incluir os impactos culturais e sociais na comunidade. A participação da 

comunidade e de outros defensores dos direitos humanos é essencial neste processo. 

Kit de Ferramentas do Grupo Técnico de Estudo de Ambientais das Primeiras Nações 

– “First Nations Environmental Assesment Technical Working Group Toolkit”. O 

propósito desse kit de ferramentas é fornecer assistência às Primeiras Nações (que é 

como eles referem a certos povos indígenas no Canadá) na Colúmbia Britânica, mas é 

aplicável em vários lugares. Ele foca em comunidades cujos direitos, títulos, e tratados 

possam ser afetados por um projeto sujeito a um EIA. 

www.fneatwg.org/toolkit.html 
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E. Direitos Humanos 

 

Centro de Recursos sobre Negócios e Direitos Humanos – “Business & Human Rights 

Resource Centre” – monitora as políticas de direitos humanos e o comportamento de 

mais de 6000 empresas em pelo menos 180 países, disponibilizando publicamente as 

informações. Eles se engajam a governos e empresas pressionando-os para que 

divulguem informações publicamente. 

www.business-humanrights.org 

 

Observatório de Corporações – “CorpWatch”. A Corpwatch investiga e expõe 

violações empresariais de direitos humanos, crimes ambientais, fraudes e corrupção 

ao redor do mundo. Eles trabalham para a promoção da justiça global, o ativismo 

independente na mídia e o controle democrático sobre as corporações.  

Página na web: www.corpwatch.org 

 

Centro de Defesa Legal Ambiental – “Environmental Defender Law Center (EDLC)”: 

Para a proteção dos direitos de defensores ambientais. A EDLC possui funcionários 

com experiência legal que trabalharam com ativistas ligados à mineração e projeto de 

barragens. EM casos em que esses defensores ambientais precisam de assistência 

legal, eles conseguem advogados de escritórios de advocacia de primeira que 

trabalham “pro bono” em suas defesas. Eles também trabalham com comunidades em 

defesa do “voto local” sobre propostas de desenvolvimento baseadas em recursos 

naturais. 

Telefone: (406) 586-8294 www.edlc.org (inglês e espanhol)  
Email: info@edlc.org   Recursos: www.edlc.org/resources/protecting-rights/ 
 

O “FIDH” lita 178 organizações de Direitos Humanos em todo o mundo (mais 

informações na seção Q). www.fidh.org 

Os Defensores da Linha de Frente - “Frontline Defenders”  fornecem suporte rápido e 

prático 24 horas a defensores dos direitos humanos em risco,  inclusive através da 

oferta de bolsas, treinamento, recursos materiais, defesa legal internacional, descanso 

e repouso, oportunidades para a construção de redes de contato, uma linha 

emergencial de telefone 24 horas, e realocação temporária. Sua página na internet 

possui uma excelente coleção de materiais. 

81 Main Street, Blackrock, Co Dublin, Irlanda  
Telefone: 353 (0)1 212 3750  
E-mail: mailto:info@frontlinedefenders.org www.frontlinedefenders.org (inglês e 
espanhol)  
Em caso de emergência: +353 (0) 1 21 00 489 ou vá para: 

www.frontlinedefenders.org/emergency 
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Brigada da Paz Internacional – “Peace Brigades International” oferece 

acompanhamento a ativistas ameaçados que buscam proteção. 

www.peacebrigades.org 

Centro Prodh: com base no México, sua missão é promover e defender os direitos 

humanos de vítimas, especialmente aquelas em situações de vulnerabilidade e 

pobreza. 

www.centroprodh.org.mx/en/?page_id=16 (inglês).  

www.centroprodh.org.mx/en/ (espanhol). 

 

Ação de Direitos – “Rights Action” (detalhes na Seção Q): PO Box 50887, Washington 

DC 20091 - 202-783-1123 ou Box 552, Toronto ON M5A-1T8 - info@rightsaction.org 

A Anistia Internacional  - Amnesty Internacional – e o Observatório de Direitos 

Humanos – Human Rights Watch – também são boas referências.  

Detalhes na Seção Q. 

 

F. Bancos e Instituições Financeiras 

O Centro de informações sobre bancos – “The Bank Information Center” (BIC) -  pode 

auxiliar a conseguir informações a respeito dos bancos que talvez forneçam 

empréstimos para as mineradoras que atuam em sua comunidade. O BIC também 

ajuda a pressionar bancos a negar empréstimos ou a reforçar padrões ambientais e 

sociais caso eles forneçam empréstimos às empresas de mineração em sua 

comunidade. 

1100 H Street NW, Suite 650, Washington D.C. 20005, USA  
Telefone: (202) 737-7752 email: info@bicusa.org www.bicusa.org 

A Rede Observatório de Bancos CEE – “CEE Bankwatch Network” – trabalha através 

das regiões central e leste europeu para monitorar as atividades de instituições 

financeiras e propor alternativas ambientais e sociais construtivas para as políticas e 

projetos que elas apoiam. 

CEE Bankwatch Network, Na Rozcesti 1434/6, 190 00 Praha 9 – Liben, Czech Republic 
Email: main@bankwatch.org www.bankwatch.org  
Telefone: +420 274 822 150 +420 274 782 208 

O site da Standard & Poor possui uma lista de empresas no mercado de ações dos 

EUA: www.tmxmoney.com/en/market_access_prog ram/index.html 

 

Informações sobre empresas específicas: embora muitas empresas adotem diferentes 

nomes em cada país, eles geralmente possuem uma empresa “mãe”.  



8 
 

Como parte da estratégia de camuflagem financeira e política, as empresas 

transnacionais que trabalham na América Latina ou Caribe geralmente se unem a 

empresas locais; portanto é mais difícil encontrar informações a respeito das empresas 

“mãe” e suas localizações. Você pode pesquisar sobre uma empresa no Google ou no 

Yahoo digitando seu nome local, mas procure também pelo nome e outras 

informações sobre a empresa “mãe”. Essa informação geralmente está disponível em 

seu país. 

A maioria das mineradoras estrangeiras - e também algumas mineradoras nacionais - 

disponibilizam porcentagens de participação no mercado de ações. Os mercados de 

Toronto (www.tsx.com), Londres  ou África do Sul possuem informações financeiras 

sobre suas operações e projetos (a maioria dessas informações está disponível em 

Inglês). 

Este site canadense possui uma lista de empresas que estão no mercado de ações de 

Toronto-Vancouver: 

www.tsx.com/listings/listing-with-us/listed-company-directory 

 

No Yahoo, Google ou outras ferramentas similares, você pode buscar informações 

sobre empresas “mães” : 

www.finance.yahoo.com (inglês)            

www.es-us.finanzas.yahoo.com (espanhol) 

Outra boa fonte de informações é: www.olca.cl/oca/mineras.htm (espanhol) 

 

G. Assistência Legal 

A primeira fonte de assistência legal podem ser grupos de direitos humanos em seu 

próprio país ou localidade. Organizações nativas também podem fornecer 

direcionamento para o uso da Convenção 169 da Organização Internacional do 

trabalho – “International Labor Organization” (ILO).  Um bom exemplo, que lista os 

diretórios destes grupos em cada país, embora não para todos os países, disponível 

em: www.fidh.org (inglês e espanhol) e www.indigena.nodo50.org/links.htm 

(espanhol). 

Grupos independentes de direito ambiental também podem fornecer assistência legal: 

Centro para a Lei Ambiental Internacional – “Center for International Environmental 

Law” (CIEL) 

A CIEL é uma organização sem fins lucrativos cujo trabalho utiliza as leis e instituições 

internacionais para proteger o meio ambiente, promover a saúde humana, e assegurar 

uma sociedade justa e sustentável.  A CIEL fornece uma gama ampla de serviços que 

incluem conselhos legais, pesquisa de políticas, análises, advocacia, educação, 

treinamento e capacitação. 
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1350 Connecticut Avenue, NW Suite #1100, Washington, DC 20036  
Telefone: (202) 785-8700 www.ciel.org email: Info@ciel.org 

 

Centro Legal de Defesa Ambiental – “Environment Defender Law Center” (EDLC). 

O EDLC trabalha com a proteção de direitos humanos de indivíduos e comunidades em 

países em desenvolvimento que estão lutando contra danos ao meio ambiente. O 

EDLC possui equipe com experiência legal em trabalhos com ativistas de todo o mundo 

contra projetos de mineração e construção de represas/barragens. O EDLC identifica 

casos em que estes defensores ambientais desejam e precisam de assistência legal, e 

então fornecem advogados de escritório de direito renomados para trabalharem “pro 

bono” em suas defesas. Eles também trabalham junto a comunidades em defesa da 

opção de “voto local” sobre propostas de desenvolvimento pautadas na exploração de 

recursos naturais. 

EDLC, 407 W. Koch St., Bozeman, MT 59715  
Telefone: (406) 586-8294, Info@edlc.org www.edlc.org (inglês e espanhol) 

H. Mídia 

Veja também a seção “Mídia” neste suplemento. Para assistência sobre como escrever 

um “Press Release” (comunicado para a imprensa): 

www.publicityinsider.com/release.asp 

 

Preparando o Pacote de imprensa – “Preparing the Press Packet” Publicado por EE e 

Media Gazette: este é um guia excelente que ajudará a fornecer à mídia documentos 

concisos, atraentes e dignos de notícias e informações a respeito da sua organização, 

seus temas e eventos sobre os quais você deseja receber cobertura da imprensa. 

www.uwsp.edu/cnr/neeap/Media/preparing_the_press_packet.htm. 

 

O Indy Media é uma website excelente para mídia alternativa sobre como conectar sua 

luta local ao trabalho de outros ao redor do mundo, e como divulgar seu trabalho.  

www.indymedia.org 

 

“NGO Media Outreach: utilizando a mídia como uma ferramenta de defesa legal” 

www.amicc.org/docs/NGO-media_training.pdf 

David Whiteman. “Utilizando Documentários de Base para a promoção de mudanças 

políticas” 26 de Junho, 2001: 

www.pantherfile.uwm.edu/type/www/FilmDept/Events/DanielsonFGU_White/UsingG

rassRootsDocs.htm 
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I.  Organizando um referendo local 

Uma descrição geral a respeito de consultas pode ser encontra em 

http://www.edlc.org/es/our-work/providing-resources/ (inglês e espanhol). 

Consultas em comunidade e participação democrática: www.redlar.org (espanhol) 

Rede Muqui - “Red Muqui” www.muqui.org: uma rede peruana profundamente 

envolvida em consultas locais sobre mineração (espanhol). 

http://www.muqui.org/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=0&Item

id=12 

Vídeos sobre o processo e sua organização estão disponíveis no YouTube, por 

exemplo: 

www.youtube.com/watch?v=6-hmX942t14  

J. Resistência Não Violenta e Ação Direta 

Estratégia de Campanha: como lançar campanhas de sucesso para promover 

mudanças sociais: 

www.campaignstrategy.org 

Bases de Dados sobre Estratégias e Táticas de Sucesso para o Bem Comum - 

“Database of Successful Strategies and Tatics for the Common Good: www.dbsst.org 

(Confira especialmente a página sobre “ideas”). 

A Terra Primeiro - “Earth First!”. Manual para a Ação Direta: Resistência Não Violenta 

Não Comprometedora em Defesa da Mãe Terra! (a seção “Ocupações de 

Estradas/Estados Livres” é de particular interesse). Primeira edição: 

www.wildidahorisingtidedotcom.files.wordpress.com/2011/03/earth-first-direct-

action-manual3.pdf  (inglês). 

Terceira edição disponível para compra em www.earthfirstjournal.org   

Escritos de Gandhi a respeito de suas estratégias (espanhol) 

 www.uaem.mx/sites/default/files/2-programa_constructivo_de_la_india.pdf  

Os 198 Métodos de Ação Não Violenta - “198 Methods of Nonviolent Action”, de Gene 

Sharp. 

www.peacemagazine.org/198.htm 

Base de Dados Global da Ação Não Violenta 
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Maneiras não Violentas para a promoção de mudanças progressivas em suas 

comunidades: 

 www.nvdatabase.swarthmore.edu/ (inglês) 

 Livro de Bolso para a Ação Não Violenta, de Sanderson Beck 

Goleta, Califórnia, World Peace Communications, 2002 (inglês).  

 www.san.beck.org/NAH1-Nonviolence.html  

 Não Violência (website): Muita informação boa aqui - três delas listadas abaixo 

(espanhol) 

www.noviolencia.org 

Ação Direta Não Violenta: Como preparar e organizar campanhas e ações, artigo: 

 www.noviolencia.org/publicaciones/accion_directa.pdf  (espanhol)  

20 Pontos para preparar a ação direta não violenta. (espanhol) 

 www.noviolencia.org/publicaciones/20puntos.pdf 

Métodos de Ação Não Violenta. Gene Sharp. (espanhol) 

www.noviolencia.org/publicaciones/metodos_sharp.pdf  

 Sobre o Uso de Ação Direta Agressiva por Carlos Zorrilla. Pode ser encontrado no site  

www.miningwatch.ca 

Road Raging: Um guia para opor invasões de representantes do governo ou de 

empresas à sua comunidade através da construção de estradas, que são a principal 

rota de acesso para a maioria das atividades de extração de recursos. Inclui informação 

legal e também sobre o uso da mídia. www.eco-action.org/rr/ 

The Ruckus Society. A Sociedade Ruckus oferece treinamento e outros recursos para 

organizações que planejam ações diretas. Os treinadores da Ruckus  possuem anos de 

experiência em treinamento, planejamento e desenvolvimento de ações diretas de 

sucesso. P.O. Box 28741, Oakland, CA 94604   

Telefone: 510-763-7078  www.ruckus.org  

SERAPAZ - serviços e conselhos para a paz - México - materiais importantes (espanhol): 

www.serapaz.org.mx 

SERPAJ: Teoria e método para ação não violenta em defesa dos direitos humanos. 

(espanhol) 
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www.serpajamericalatina.org 

Exemplos: Você pode encontrar vários exemplos no Observatório de Conflitos 

Minerários da América Latina 

www.conflictosmineros.net/al/html/index.php  

Você também pode encontrar exemplos latino americanos (especialmente da 

Argentina) no website “No a la Mina” (Não à mina!): www.noalamina.org (NOTA: esta 

URL muda periodicamente). 

K. Segurança 

Criptografia: Uma página excelente que oferece software gratuito e eficiente para 

criptografar seu computador e email: www.pgpi.org Outro bom site é o 

www.hushmail.com Além disso, procure na internet por criptografia de PDFs. 

Privnote - E-mail seguro: Caso suspeite que seu e-mail está sendo vigiado, este 

programa permite que você envie mensagens sem criar um rastro de dados. É enviado 

uma URL para o receptor, em que sua mensagem pode ser lida e copiada caso assim 

ele deseje, e então tanto a mensagem quanto a URL desaparecem. Porém, não é 

permitido o envio de anexos. 

www.privnote.com/info/about 

Dicas de Segurança e Recursos da Sociedade Ruckus:   

www.ruckus.org/trainingmanuals/security-tips-resources/  

L. Assistência Técnica e Pesquisa 

O Instituto Canário – “The Canary Institute” – para Mineração, Ambiente e Saúde. A 

missão do Instituto Canário é promover o avanço da educação e da redução da 

pobreza no Canadá e em qualquer outro lugar em que a pobreza esteja relacionada à 

mineração ou seja resultado dos impactos do desenvolvimento mineral sobre os 

aspectos físicos, culturais, sociais emocionais de comunidades humanas e sobre a 

saúde de ambientes aquáticos e terrestres. Eles realizam projetos de pesquisa e 

educação sobre mineração e saúde humana e são uma boa fonte de informações 

sobre os efeitos das operações de mineração sobre a saúde. 

Suite 508, City Centre Building, 250 City Centre Avenue, Ottawa, Ontario K1R 6K7, 
Canadá  
tel. (613) 569-3439 e-mail: info@canaryinstitute.ca www.canaryinstitute.ca 

Centro para a Ciência na Participação Pública – “The Center for Science in Public 

Participation”. 
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O CSP2 fornece treinamento e conselho técnico para grupos de base a respeito de 

poluição de águas e assuntos relacionados a recursos naturais, especialmente aqueles 

ligados à mineração. O CSP2 procura focar os debates sobre fatos trazidos à tona por 

suas análises técnicas, e sempre que possível busca consensos e soluções do tipo 

“ganha-ganha” (que sejam boas para todos). O CSP2 também realiza trabalhos na área 

de políticas públicas em nível federal, estadual e agências de regulação tribal através 

da implementação de regulações sobre qualidade de água, descarte de rejeitos e 

reclamações ligadas à mineração. 224 North Church Avenue, Bozeman, Montana, USA 

59715 www.csp2.org  

e-mail Csp2@csp2.org 

Rights Action (detalhes na Seção Q): PO Box 50887, Washington DC 20091 - 202-783-

1123 o Box 552, Toronto ON M5A-1T8 - info@rightsaction.org 

 

M. Equipamentos de Teste 

Cole-Palmer: Telefone: 1-800-323-4340 Fax: 1-847-247-2929 E-mail: 
SALES@COLEPARMER.COM  
www.coleparmer.com/Category/Water_Quality_Test_Kits/7340  
Kit de testes de pH S-35634-80 PHTESTR 20 $156  
Medidor de condutividade elétrica S-35662-30 ECTESTER11 $87 (instruções disponíveis 

em Inglês e Espanhol) 

Outros fornecedores de equipamentos para análises de qualidade de água: 

CHEMetrics www.chemetrics.com 800 356 3072 (EE.UU., ligação gratuita), +1 540 788 
9026  
Hach Company www.hach.com 800 227 4224 (EE.UU., ligação gratuita), +1 970 669 
3050  
Hanna Instruments www.hannainst.com 800 426 6287 (EE.UU., ligação gratuita), 
consulte a página da internet para pedidos fora dos Estados Unidos  
Industrial Test Systems, Inc. www.sensafe.com 800 861 9712 (EE.UU., ligação 
gratuita), +44 1722 329502 (Europa)  
LaMotte Company www.lamotte.com 800 344 3100 (EE.UU., ligação gratuita), +1 410 
778 3100  
Orbeco-Hellige www.orbeco.com 800 922 5242 (EE.UU., ligação gratuita), +1 631 293 
4110  
Tintometer/Lovibond www.tintometer.com +44 1980 664800  
Water Monitoring Equipment & Supply www.watermonitoringequip.com +1 207 276 

5746 

Possível doação gratuita de kit para testes: 

www.monitorwater.org/Kit_Donations.aspx 

Teste da Qualidade do Ar 
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A Brigada de Baldes – “The Bucket Brigade” – é um método com validade científica 

para testar a qualidade do ar que permite a produção de dados pela comunidade que 

os habilita a exigir ar puro. Ele utiliza o conhecimento extenso sobre comunidades 

afetadas pela poluição e coloca dados científicos nas mãos dos cidadãos. As 

comunidades não mais dependerão de forasteiros para saber o que elas estão 

respirando. 

A Bucket Brigade permite que os vizinhos de indústrias coletem dados científicos 

válidos que podem ser utilizados para ganhar reduções impressionantes na poluição, 

melhoras na segurança e cumprimento das leis ambientais.  

www.gcmonitor.org/communities/start-a-bucket-brigade/  

N. Imagens 

Google Earth: Abra o “Google Earth” e clique em “ver” e em seguida “imagens 

históricas”. 

Imagens de satélite: Skytruth (peça a eles ajuda para montar o banco de imagens mais 

convincente). www.skytruth.org/ 

O. Livros, Artigos, Relatórios e Filmes 

Nota: Coleções extensas de materiais úteis podem ser encontradas em 

www.bankonhumanrights.org/advocacy/ (inglês), www.Muqui.org (espanhol), 

www.PopularResistance.org (inglês) y www.yestolifenotomining.org (inglês e 

espanhol). Veja a Seção Q para mais detalhes. 

Anistia International. Como utilizar o Teatro de Rua – “How to use Street Theater”.  

www.amnestyusa.org/get-activist-toolkit/plan-events-and-activities/how-to-use-
street-theater/page.do?id=1101327  
 
Mineração de ouro artesanal e de pequena escala sem mercúrio (inglês) 

www.epa.org, e busque por “mercury mining” 

Bebington, Anthony. 2007. Minería, movimientos sociales y respuestas campesinas. 

Una ecología política de transformaciones territoriales. IEP-CEPES, Lima, 2007, 349 

págs. 

www.seed.manchester.ac.uk/medialibrary/andes/publications/books/Mineria_y_Mov

_Soc_Caratula_Contenido.pdf (espanhol) 

Ciaran O’Faircheallaigh y Saleem Ali (Editores). 2008. Earth Matters: Indigenous 
Peoples, The Extractive Industries and Corporate Social Responsibility (Temas da 
Terra: Povos Indígenas, Indústrias Extrativas e Responsabilidade Social 
Empresarial).Greenleaf Publishing.  
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Tribunal Latinoamericano da Àgua. Documentos sobre as atividades e os veredictos  
www.tragua.com (espanhol)  
 
Community Resource Guide (Guia de Recursos para a Comunidade) (2013). 
Documento da índia:  
www.samataindia.org.in/mici/micidocuments/micicrgfinal.pdf  (inglês) 
 
A Community Guide to Environmental Health. (Guia comunitário para a saúde 
ambiental) 2008. Hesperian Foundation, Berkeley, California. 
www.en.hesperian.org/hhg/A_Community_Guide_to_Environmental_Health (baixar 
cada capítulo separadamente)  
 
Cuffe, Sandra (tradução de René Calderón). 2005. “Un Desarrollo Patas Arriba y al 
Revés” Actores Globales, Minería y Resistencia Comunitaria en Honduras y Guatemala. 
Derechos en Acción. (espanhol)  
www.copinh.org/document/un-desarrollo-patas-arriba-y-al-reves/ 

Dirty Metals: Mining, Communities and the Environment. (Metais sujos: a Mineração, 
as Comunidades e o Meio Ambiente) Por Oxfam e  Earthworks. 2004. 
(www.nodirtygold.org/pubs/DirtyMetals.pdf)  
 
Economic Emergency Kit (Kit para emergências econômicas) EXCELENTE! Um guia 
extremamente útil para adquirir e juntar forças e conseguir alcançar a mudança. 
Fornece um guia sobre a organização, definição de objetivos, a estratégia, as táticas, a 
formulação e a publicidade. Produzido no estado de Oregon, EUA. 
www.portlandsolidarity.org/economic-emergency-kit 

Guia para a proteção de Direitos Humanos (muita línguas) da Front Line Defenders. 

Um guia excelente e rico em detalhes para permanecer vivo e seguro em situações de 

alto risco. 

www.frontlinedefenders.org/manuals/protection  

Gedicks, Al. 2001. Resource Rebels: Native Challenges to Mining and Oil Corporations 
(Rebeldes dos recursos: desafios nativos das corporações de minas e petróleo). South 
End Press.  
 
Gedicks, Al. 1993. The New Resource Wars: Native and Environmental Struggles 
Against Multinational Corporations. (As Novas Guerras de Recursos: As lutas nativas e 
ambientais conta as corporações multinacionais) South End Press.  
 
“Guía de las Resistencias”(Estratégias Comunitárias para a Vida e Contra as Empresas 
Mineradoras Depredadoras) – 2014. ¡UM GUIA EXCELENTE! (espanhol)  
www.miningwatch.ca/sites/www.miningwatch.ca/files/guia_de_las_resistencias_com
unitarias.pdf  
ou:  
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www.source-international.org/wp-content/uploads/2014/12/Guia-de-las-
Resistencias.pdf  
 
How to save tropical rainforests (Como salvar floretas tropicais): possibilidades 
econômicas locais e sustentáveis:  
www.rainforests.mongabay.com/1001.htm (inglês, espanhol, francês, outros)  
 

International Human Rights Clinic. 2007. All that Glitters: Gold Mining in Guyana 

Human Rights Program, Harvard Law School. (Programa de Direitos Humanos, Escola 

de Direito de Harvard).  

www.hrp.law.harvard.edu/wp-

content/uploads/2013/02/959_file_AllThatGlitters_FINAL_.pdf 

IPCS INCHEM. Este grupo publica monografias importantes sobre produtos químicos e 

critérios de risco para a saúde ambiental como, por exemplo, sobre o cianeto. 

www.inchem.org/ 

Community-based human rights impact assessments: Practical lessons (2010). - 

Estudos de impactos em direitos humanos baseados na comunidade: Lições Práticas. O 

projeto de Investimento em Direitos humanos teve início em 2004 com o objetivo de 

assegurar que os direitos humanos sejam respeitados em projetos estrangeiros de 

investimento.  Esta URL fornece uma metodologia para consultar o impacto de 

empresas sobre os direitos humanos de comunidades 

www.oxfamamerica.org/static/media/files/community-based-human-rights-impact-

assessments-practical-lessons.pdf 

Mander, Jerry e Victoria Tauli-Corpuz (Editores) 2006. Paradigm Wars: Indigenous 
Peoples’ Resistance to Globalization. (Guerra de Paradigmas: A resistência dos povos 
indígenas a globalização) University of California Press.  
 
Declaração de Manila da Conferência Internacional sobre Indústrias Extrativas e povos 
Indígenas. Março, 2009.  
www.forestpeoples.org/topics/extractive-industries/publication/2010/manila-

declaration-international-conference-extractive 

Manual para el radialista anti minero: www.movimientom4.org/wp-
content/docs/m4-manualito-radialistas-antimineros.pdf  
 
Moran, R. E., 2001, Um olhar alternativo para a Mineração em Tambogrande, Perú. 
Informativo preparado pela Oxfam America, Centro de Políticas Minerais, e para o 
Conselho Ambiental de Mineração da Columbia Britânica. 
www.earthworksaction.org/publications.cfm?pubID=68]  
Una Mirada Alternativa a la Propuesta de Minería en Tambogrande, Perú: (espanhol)  
www.earthworksaction.org/files/publications/Tamboespañol.PDF  
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Moran, Robert E., 2002, Quellaveco: ¿agua libre de costo para la minería en el 
desierto más seco del Perú? Informativo preparado pela Asociación Civil "Trabajo", 
Lima, com recursos da Oxfam America / Friends of the Earth Int'l. / Global Green 
Grants. (espanhol)  
www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd27/quellaveco.pdf  
 
Moran, Robert E., 2003, Esquel, Argentina: As previsões e promessas de um EIA 
deficiente. Preparado pelo Greenpeace da Argentina e o Centro de Políticas Minerais 
(inglês e espanhol) 
www.earthworksaction.org/files/publications/PredictionsPromisesFINAL.pdf  
 
Moran, Robert E., 2003, Hydrogeologic and Water Quality Predictive Models as 
Political Rather Than Technical Tools. (Modelos preditivos da qualidade 
hidrogeológica e hídrica como ferramentas mais políticas do que técnicas) Reunião 
Anual da Sociedade Geológica da América do Norte, (Sessão sobre Modelação 
Matemática dos Processos da Superfície da Terra: O bom, o mau e o feio, 2-5 
novembro 2003, Seattle, WA). Resumos GSA com os Programas, Vol. 35, No.6, 
(Setembro, 2003), 
www.gsa.confex.com/gsa/2003AM/finalprogram/abstract_65036.htm  
 
Moran, Robert E., 2005 (fevereiro), Novo país, a Mesma História: Revisão do EIA do 
projeto Glamis Gold Marlin, Guatemala: Preparado pelo Colectivo Madre Selva, Cidade 
de Guatemala, Guatemala. Disponível em:  
www.miningwatch.ca/sites/www.miningwatch.ca/files/Moran_Marlin_rpt_Feb_2005_
0.pdf (inglês)  
www.miningwatch.ca/files/Moran_Marlin_rpt_sp.pdf (espanhol)  
 
Moran, Robert E., 2005, CAO Marlin Mine Assessment: Technical Responses 
(Avaliação da Mina de CAO Marlin: Respostas Técnicas). Disponível em: 
www.miningwatch.ca/sites/www.miningwatch.ca/files/Marlin_CAO_Response_0.pdf  
 
Moran, Robert E., 2005, Revisião Técnica do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do 
Projeto de Mineração El Dorado, El Salvador; preparado para a Associação de 
Desenvolvimento Social Santa Marta (ADES), El Salvador.  
www.votb.org/elsalvador/Reports/Technical_Review_El_Dorado_EIA.pdf (inglês)  
www.miningwatch.ca/sites/www.miningwatch.ca/files/Revision_Tecnica_de_El_Dorad
o_EIA.pdf (espanhol) 
  
Moran, Robert, 2006, Avaliação do Relatório do EIA Rosia Montana, Romênia: 
Elaborado pela Alburnus Maior; financiada por Staples Trust, U.K. e Open Society 
Foundation, Romênia. Disponível em: 
www.miningwatch.ca/sites/www.miningwatch.ca/files/rosia_montana_rem_exec_su
mm_2006.pdf 
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Moran, Robert, A. Reichelt-Brushett, Roy Young, 2009, Out of Sight, Out of Mine: 
Ocean Dumping of Mine Wastes (Fora da vista, for da mina: o despejo de rejeitos da 
mineração no mar). World Watch, março/abril 2009, p. 30-34. Disponível en:  
www.english.jatam.org/content/view/45/20/  
 
Oxfam America, Fundação para o Desenvolvimento do Sahel, e Robert Moran, 2004 
(fevereiro), Tarnished Legacy: A Social and Environmental Analysis of Mali's Syama 
Gold Mine (Legado maculado: a análise ambiental e social da mina de ouro de Syama 
de Malí): Oxfam America, Washington, D.C. Disponível em: 
www.oxfamamerica.org/static/oa3/files/OA-Syama_Analysis.pdf  
 
Resistencia a la minería en Centroamérica. 2007. Coleção de trabalhos sobre o 
desenvolvimento da mineração na América Central. Editorial Atrapasueños. SODePAZ 
Cuaderno 2(07). (espanhol)  
www.biblioteca2012.hegoa.efaber.net/system/ebooks/18560/original/Resistencia_a_l
a_Miner_a_en_Centroam_rica.pdf?1311757693  
 
Ruckus Action Planning Manual: um breve guia de planejamento para ação rápida. 
www.ruckus.org/downloads/RuckusActionPlanningManual.pdf  
 
Russell, Grahame. 2009. ¿Quién es Emeterio Pérez? Y porqué los accionistas e 
inversionistas de Goldcorp Inc Deben saber. (espanhol)  
www.upsidedownworld.org/main/en-espatopmenu-81/1726-iqui-es-emeterio-perez-
y-por-que-los-accionistas-e-inversionistas-de-goldcorp-inc-deben-saber  
 
“Towards environmental justice success in mining conflicts: An empirical 
investigation,” 2015 (Rumo ao êxito da justiça ambiental nos conflitos minerários: 
uma investigação empírica). EJOLT Reporte No. 14. Disponível em: 
www.ejolt.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/04/EJOLT_14_Towards-EJ-
success-mining-low.pdf (Também é possível buscar a publicação em 
www.ejolt.org/tag/mining/~~V)  
 
Troubled Waters (Águas turbulentas), relatório da Earthworks e MiningWatch Canadá. 
Analisa o impacto da mineração sobre a água, possíveis soluções, e informações 
detalhadas sobre os piores infratores corporativos.   
/www.earthworksaction.org/files/publications/Troubled-Waters_FINAL.pdf  
 
Grupo de Trabalho sobre a Mineração e os Direitos Humanos na América Latina. “The 
impact of Canadian Mining in Latin America and Canada’s Responsibility.” (O impacto 
das mineradoras canadenses na América Latina e a responsabilidade do Canadá)  
www.dplf.org/sites/default/files/report_canadian_mining_executive_summary.pdf  
 
Banco Mundial (2005) As indústrias extrativas e o desenvolvimento sustentável. 
Avaliação da Experiência do Grupo Banco Mundial. Washington DC: Banco Mundial,  
IFC, MIGA.  
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Organização Mundial de Saúde (OMS). 2009. Guías para la calidad del agua potable. 
(espanhol)  

www.who.int/water_sanitation_health/dwq/gdwq3rev/es/ 

Filmes:  
“From the Ground Up” (Das bases para cima)  
Um excelente documentário sobre o impacto da mineração de cobre e zinco de 
Noranda Minerals sobre o Norte de Wisconsin. Focado também no que as pessoas 
comuns podem fazer para se defender. Direção: Rob Danielson. Ano: 1993. Duração: 
40 minutos. Idioma: inglês.  
Para obter uma cópia, envie um cheque de $ 9.00 em nome de From the Ground Up, P. 
O. Box 16471, Milwaukee, WI 53216.  
 
“Mountain Top Removal”(Remoção do topo de Montanhas)  
hawriverfilms.com/id10.html  
Um filme premiado sobre a controvertida prática de remover a parte de cima de uma 
montanha para a mineração de carvão e produção de eletricidade na região dos 
Apalaches nos Estados Unidos.  
Direção: Michael C. O'Connell. Ano: 2007. Idioma: inglês  
Para pedir o filme, dirija-se a página hawriverfilms.com/id10.html ou envie um cheque 
em nome de Haw River Films P.O. Box 1658 Pittsboro, NC 27312. O preço é  $21.50 U.S 
  
“Sipakapa is Not for Sale”(Sipakapa não está a venda)  
Um filme premiado sobre a população indígena de Sipakapa, Guatemala e seus 
esforços para utilizar a Convenção169 da OIT para rechaçar una mina de ouro a céu 
aberto proposta por uma filial da empresa Glamis Gold. A comunidade enviou um 
"não" sonoro para empresa e defendeu o direito de tomar decisões autônomas sobre 
o desenvolvimento econômico e o uso de recursos naturais locais.   
Direção: Álvaro Revenga. Ano: 2005. Duração: 55 minutos. Idioma: espanhol com 
legendas em inglês. mdistribution@twn.org  
 
“Under Rich Earth” (Sob a rica Terra)  
underrichearth.ryecinema.com/?page_id=3  
Este filme conta a história da luta entre as famílias de agricultores da floresta nebular 
do Equador e Ascendant Copper, uma poderosa empresa mineradora global e suas 
forças de apoio paramilitares.   
Diretor: Malcolm Rogge. Ano: 2008. Idioma: espanhol e inglês. 92 minutos.  
 
Há diversos filmes documentais de boa qualidade que tratam da mineração e de 

outros temas relacionados disponíveis nas páginas da internet a seguir: 

www.topdocumentaryfilms.com/ e www.cultureunplugged.com 
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P. Possíveis Fontes de Recursos 

Aveda Foundation.  Através do Fundo Terra, a Aveda dirige uma porção significante de 

suas doações para culturas indígenas e grupos comunitários.  É oferecido auxílio a 

programas que criem atividades econômicas sustentáveis e auxiliem a proteção de 

tradições culturais, qualidade ambiental e saúde comunitária. 

www.aveda.com/cms/discover_aveda/acting_responsibly/popup_earthfund.tmplAved

a Earth Fund Program, 4000 Pheasant Ridge Drive, Minneapolis, Minnesota  55449-

7106, USA.  avedaearthfund@aveda.com  

Caritas América Latina. Presidente: Obispo Fernando Bargalló Sabana Sur, San José, 

5160-1000, Costa Rica.  Telefone: +506 291 0154/ 506 291 4286  Email: 

caritaslac@caritas.org.ar www.caritaslac.org/ Coordinador Regional: Fr José Antonio 

Sandoval, Teléfono: +52 (777) 31 78 824 Email: selacc@gmail.com 

www.caritas.org/worldmap/latin_america/ind ex.html   

Charles Stewart Mott Foundation. A missão da Fundação Charles Stewart Mott é 

apoiar esforços que promovam uma sociedade justa, igualitária e sustentável. Esta têm 

financiado projetos de justiça ambiental no mundo todo.  www.mott.org Endereço:  

Columbia Center, 201 West Big Beaver Road, Suite 900, Troy, Michigan 48084  USA 

Telefone: +1 248-519-2011  Info@mott.org  

 The Christensen Fund. A missão deste fundo é fortalecer esforços de pessoas e 

instituições que acreditam em um mundo biodiverso infundido de expressão artística e 

trabalham para assegurar formas de vida e de paisagem que sejam belas, generosas e 

resilientes. O Fundo busca essa missão através de trabalhos pautados em regiões 

escolhidas por conta de seus potenciais de resistir e se recuperar da erosão global de 

diversidade. Seu foco é apoiar esforços de comunidades reconhecidas que tomam 

conta dessa herança, e suas alianças com acadêmicos, artistas, advogados, entre 

outros. Eles também financiam esforços internacionais para construir uma 

compreensão global sobre estes assuntos. Endereço: 394 University Avenue, Palo Alto, 

CA 94301, USA Telefone: 650-323 8700  www.christensenfund.org   

email:  info@christensenfund.org    

 

A Ford Foundation apoia trabalhos em comunidades no mundo todo que são 

ameaçadas pela injustiça ambiental, que são resultado de padrões ambientais de 

poluição, desenvolvimento insustentável, e excesso de consumo. A ford fornece 

suporte para a gestão de recursos naturais e estratégias de justiça ambiental que 

ajudam comunidades humildes a superarem estes desafios, assim como a exclusão 

econômica e marginalização social que estão na base dessas situações. Seus donatários 

promovem direitos integrados e a criação de empreendimentos rurais ambientalmente 

sustentáveis. Endereço: 320 East 43rd Street, New York, N.Y. 10017 USA Telefone: 212-

573-5000  office-of-communications@fordfound.org  www.fordfound.org  
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A Global Greengrants Fund é líder mundial na concessão de pequenas quantias de 

recursos a grupos ecologistas de base no mundo todo. A GGF forneceu mais de 3.000 

doações em 120 países, pois acredita que os grupos de base são a chave para resolver 

os difíceis problemas da pobreza, a impotência e a destruição do meio ambiente. 

Endereço: 2840 Wilderness Place, Suite A, Boulder, CO 80301 USA Telefone: 

303.939.9866  info@greengrants.org  www.greengrants.org  

 The Gordon and Betty Moore Foundation talvez seja a maior fornecedora de fundos 

privados para a conservação da floresta Amazônica.  www.moore.org   

The International Development Research Centre (IDRC) é uma empresa pública criada 

pelo parlamento do Canadá em 1970 para ajudar países em desenvolvimento a utilizar 

a ciência e a tecnologia para encontrar soluções práticas de longo prazo para os 

problemas sociais, econômicos e ambientais que enfrentam. O apoio do IDRC se dirige 

a criação de uma comunidade local de investigação cujo trabalho ajudará a construir 

sociedades mais prósperas, saudáveis e justas. www.idrc.ca IDRC, PO Box 8500, 

Ottawa, ON, Canada K1G 3H9.  Web: Info@idrc.ca  

 InterPares.  A Inter Pares trabalha com organizações de transformação social em todo 

o mundo que compartilham do pensamento que a pobreza e a injustiça são causadas 

pelas desigualdades estruturais dentro e entre as nações, e trabalham para promover 

a justiça social e econômica de suas comunidades. InterPares, 221 Laurier Avenue East, 

Ottawa ON, Canada KlN 6P1 Telefone: (613) 563-4801, Linha gratuita: (866) 563-4801 

E-mail: info@interpares.ca  www.interpares.ca  

Laidlaw Foundation.  A Fundação Laidlaw possui a visão de uma sociedade inclusiva 

que valoriza e apoia a participação plena de seus jovens na vida civil, social, econômica 

e cultural de comunidades diversas e ambientalmente saudáveis. A fundação investe 

em ideias inovadoras, convoca as partes interessadas, compartilha seu aprendizado e 

advoga por transformações no apoio a jovens para que estes se tornem cidadãos 

saudáveis, criativos e plenamente engajados. Embora foque seu apoio principalmente 

no Canadá, a fundação dá apoio a muitos trabalhos em comunidades indígenas. 

www.laidlawfdn.org  365 Bloor Street East Suite 2000, Toronto ON  M4W 3L4  

Telefone: (416) 964-3614  E-mail:  mail@laidlawfdn.org  

 Misereor: organização de desenvolvimento da Igreja Católica Alemã. Postfach 10 15 

45, 52015 Aachen, Germany Telefone: +49 (0)241-4420  E-Mail: 

postmaster@misereor.de É possível baixar um guiar para a apresentação de projetos 

aqui: 

www.misereor.org/fileadmin/redaktion/Guia_para_la_presentacion_de_proyectos_a_

MISEREOR.pdf  

Network for Social Change. A Rede para Transformação social financia projetos que  

buscam transformar situações de conflito - e abordam as causas, não os sintomas. Não 
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possui um conjunto formal de critério de financiamento. No entanto, uma lista recente 

de objetivos, fruto de uma chuva de ideias, inclui: a preservação da diversidade 

cultural e a tolerância; a descentralização do poder; a mudança das atitudes em 

relação ao dinheiro e ao consumismo; a remediação das violações dos direitos 

humanos; a restauração do respeito pela diversidade de todas as formas de vida. 

fNetwork For Social Change, BM 2063, London, UK, WC1N 3XX 

www.thenetworkforsocialchange.org.uk/  

 OXFAM.  Uma ONG internacional comprometida em apoiar as comunidades com o 

objetivo de assegurar água limpa, a resiliência perante as mudanças climáticas, os 

direitos da mulher, os direitos humanos, e as vias para sair da pobreza. Trabalha na 

Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru. www.Oxfam.org.uk  +44 (0) 1865 47 

3727  email sudamerica@oxfam.org.pe   

 The Polden Puckham Charitable Trust. A PPCF tem como objetivo apoiar projetos que 

transformem valores e atitudes e promovam a equidade e a justiça social, e que 

desenvolvam alternativas radicais para as estruturas econômicas e sociais atuais. 

Financia a promoção de direitos humanos, projetos de sustentabilidade ambiental, e 

esforços para proteger os direitos da mulher. www.polden-puckham.org.uk/ Polden-

Puckham Charitable Foundation, BM PPCF, London WC1N 3XX UK  Email: 

ppcf@polden-puckham.org.uk  

Rights Action (detalhes na Seção Q): PO Box 50887, Washington DC 20091 - 202-783-

1123 o Box 552, Toronto ON M5A-1T8 - info@rightsaction.org    

 Rockefeller Brothers Fund. Esta fundação financia uma variedade de projetos no 

mundo todo focados na construção de um mundo socialmente mais justo, 

ecologicamente sustentável e pacífico.   www.rbf.org/about/ 437 Madison Avenue 

37th floor, New York, New York 10022-7001, USA Telefone: 212.812.4200  EMAIL: 

grants@rbf.org  

 The Ryklow Charitable Trust. A fundação realiza doações para organizações que 

trabalham para a conservação de espécies, da paisagem e dos recursos naturais.  

dwww.charitychoice.co.uk/ryklow-charitable-trust-1992-111042  Endereço:  Mr. 

Stephen Marshall. Robinsons Solicitors, 10-11 St. James Court, Friar Gate, Derby DE1 

1BT, UK Telefone (01332) 291431  

 The Sigrid Rausing Trust. Esta fundação foi estabelecida com o objetivo de apoiar o 

movimento internacional pelos direitos humanos. Possui programas e financiamentos 

para os direitos da mulher, os direitos das minorias, os direitos civis e políticos, e a 

justiça social e ambiental. Endereço: Eardley House, 4 Uxbridge Street, London W8 

7SY, UK Telefone: +44(0)207 908 9870  www.sigrid-rausing-trust.org  Email: 

info@srtrust.org  
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 Tides Foundation. A Tides Center é a organização fundadora da Tides Foundation. A 

Tides Center se associa a pessoas, grupos e provedores de recursos para implementar 

programas que aceleram mudanças sociais positivas. Proporciona serviços de apoio 

operacionais e administrativos, marco legal, e suporte de capacitação para projetos 

que compartilhem de sua visão para um mundo justo, saudável e sustentável.   

www.tides.org Endereço:  Tides, P.O. Box 29198, San Francisco, CA 94129-0198 USA 

Telefone: 415.561.6400   email: info@tides.org  

 The Tula Foundation utiliza seus recursos financeiros para promover a saúde, a 

produtividade e a diversidade das comunidades, incluindo as pessoas e o ambiente 

natural.  Apoia iniciativas na Colúmbia Britânica, mas também é ativa na América 

Central. Endereço: P.O. Box 309, Heriot Bay, Quadra Island, British Columbia Canada 

V0P 1H0 www.tula.ca  

 Wallace Global Fund. A missão do WGF é promover a cidadania informada e 

comprometida na luta contra a injustiça, a proteção da diversidade da natureza e dos 

sistemas naturais de que todo ser vivo depende. As áreas do programa incluem: as 

mulheres, os direitos humanos, a justiça, os meios de comunicação e a liderança, e os 

recursos naturais. Endereço: Wallace Global Fund, 1990 M Street, NW, Suite 250, 

Washington, DC 20036 USA telefone (202)452-1530  email:  tkroll@wgf.org  

www.wgf.org  

Q. Organizações Não Governamentais 

NOTA: Vale a pena conferir especialmente as seguintes ONGs: Acción Ecológica, 

Earthworks, Grufides, MiningWatch Canada, e Yes to Life, No to Mining (Sim à vida, 

Não à Mineração). 

Acción Ecológica é uma das principais organizações ambientais do Equador. Organiza 
campanhas sobre diversos temas, incluindo a extração, exploração e transporte de 
petróleo por oleodutos, a proteção da floresta Amazônica, a soberania alimentar, os 
biocombustíveis e as plantações para a compensação de carbono. É uma boa fonte de 
informação e inspiração estratégica e tática na luta contra as indústrias de extração. 
(espanhol) www.accionecologica.org. Telefone: 593 - (2) 254 - 7516  
 
Action for Peace and Development in the Philippines (APDP) (Ação para a Paz e o 
Desenvolvimento nas Filipinas): Notícias atualizadas sobre problemas e protestos 
relacionados à mineração nas Filipinas. www.apdp.org.au/, busque "mining.”  
 
Amazon Watch trabalha com as comunidades indígenas para a capacitação e avanço 
na proteção em longo prazo de suas terras.  Educam e negociam com tomadores de 
decisões da área financeira, corporativa e governamental, e treinam comunidades 
locais em habilidades legais, advocacia, mídia e tecnologia.  
www.amazonwatch.org/  
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Anistia Internacional. Esta organização trabalha com uma rede global de indivíduos e 
grupos para salvaguardar e defender os direitos humanos de presidiários e de pessoas 
em situações vulneráveis em todo o mundo  
contactus@amnesty.org  
Telefone: +44-20-74135500  
 
Programa Regional de Anistia Internacional para a América Latina:  
Secretariado Internacional, 1 Easton St, London, WC1X 0DW UK  
Telefone: +44 (0)20 74135855; +44 (0)20 74135699; +44 (0)20 79561157  
www.amnesty.org/es (inglês, espanhol, francês, árabe) email: ngarcia@amnesty.org  
 
Coalização para os Direitos Humanos Humanos em Desenvolvimento (no passado, foi 
o Bank on Human Rights) é uma coalização mundial de movimentos sociais, 
organizações da sociedade civil e grupos de base que trabalham para assegurar que as 
instituições financeiras de desenvolvimento respeitem os direitos humanos.  
www.bankonhumanrights.org (agora www.rightsindevelopment.org) (muitos idiomas)  
 
Business & Human Rights Resource Centre (Centro de Recursos de Negócios e Direitos 
Humanos) monitora a políticas de direitos humanos e o comportamento de pelo 
menos 6000 empresas em mais de 180 países, tornando essas informações disponíveis 
publicamente. Elas se engajam junto a empresas e governo para pressioná-los a 
compartilhar publicamente informações. 
www.business-humanrights.org (muitos idiomas) 
 
Conservation International (CI) é uma grande fundação americana sem fins lucrativos 
focada na ciência, política e associação com as empresas e comunidades. Ajudou a 
estabelecer mais de 1.000 áreas protegidas em 77 países que protegem mais de 612 
milhões de hectares de áreas terrestres, marinhas e costeiras.  www.conservation.org  
 
Corpwatch investiga e expõe violações de direitos humanos, delitos ambientais, fraude 
e corrupção cometidas por empresas no mundo todo. Trabalha para fomentar a justiça 
global, o ativismo jornalista independente, o controle democrático sobre as empresas, 
e é uma boa fonte de informações sobre os governos e as práticas corporativas.  
www.corpwatch.org  
1611 Telegraph Avenue, #720, Oakland, CA 94612 USA  
Telefone: 510-271-8080  
 
Cultural Survival advoga pelos direitos dos povos indígenas e apoia a 
autodeterminação, as culturas e a resiliência política das comunidades indígenas.  
Organizam publicações que expõe problemas dos povos indígenas; realizam 
campanhas de envio de cartas e outras atividades para deter a destruição do meio 
ambiente e a violação dos direitos dos povos nativos; e trabalha sobre a questão de 
terras nas comunidades indígenas, sempre após serem convidados. Seu trabalho se 
baseia na Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas 
(DNUDPI – sigla original em inglês).  
www.culturalsurvival.org  
2067 Massachusetts Avenue, Cambridge, Massachusetts 02140 USA  
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Email: culturalsurvival@culturalsurvival.org Telefone: (617) 441-5400  
 
DECOIN (Defesa e Conservação Ecológica de Intag). A DECOIN trabalha para proteger 
as pessoas e os ecossistemas de Intag, Equador, contra a mineração e outras ameaças. 
Em seu trabalho com aliados locais e internacionais, esta organização teve muito êxito 
na luta contra as corporações multinacionais e na busca de alternativas econômicas 
sustentáveis para a população local. A DECOIN está vinculada a muitas outras 
organizações não governamentais em todo o mundo e é uma grande fonte de 
informações sobre a defesa das comunidades contra as grandes mineradoras.  
www.decoin.org  
Endereço: DECOIN, PO Box 144, Otavalo, Imbabura, Ecuador  
Telefone/Fax: (593 6 648 593)Email: decoin@hoy.net  
 
Development and Peace (Desenvolvimento e Paz): A organização de desenvolvimento 
da Igreja Católica Canadense apoia aos sócios do Hemisfério Sul em busca de 
alternativas para estruturas sociais, políticas e econômicas injustas. Educa aos 
canadenses e mobiliza ações para a mudança. Apoia as mulheres em sua busca por 
justiça social e econômica. 
 10 St. Mary Street, Suite 420, Toronto, Ontario CANADA M4Y 1P9  
Telefone: +416922-1592 Email: ccodp@devp.org www.devp.org www.devp.org/en 
(inglês e francês)  
 
EarthWorks se dedica a proteção das comunidades e do meio ambiente dos impactos 
destrutivos da exploração mineral nos EUA e no mundo. A  EarthWorks  pode ajudar a 
trabalhar na reforma de políticas governamentais de desenvolvimento baseadas na 
exploração de recursos naturais e ajudar a influenciar nas decisões de investimento 
por parte das empresas.  
Endereço: 1612 K St., NW, Suite 808, Washington, D.C., USA 20006  
Telefone: 202.887.1872 info@earthworksaction.org www.earthworksaction.org 
 
Environmental Justice, Organizations, Liability and Trade (EJOLT) (Justiça Ambiental, 
Organizações, Responsabilidade e Comércio). Trata-se de um projeto de investigação 
global que une a ciência e a sociedade para catalogar e analisar a distribuição de 
conflitos ecológicos e confrontar a injustiça social. Também publica um atlas detalhado 
que descreve os conflitos ambientais em todo o mundo. wejatlas.org.  
 
Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW) (Aliança Mundial de Direito 
Ambiental) ajuda as comunidades a falar a favor do ar limpo, a água limpa, e um 
planeta saudável, e proporciona apoio legal e científico para desafios os abusos 
ambientais. www.elaw.org  
 
Friends of the Earth. (Amigos da Terra) A FOE luta por um mundo são e justo. A FOE 
trabalha para proteger os direitos de todas as essoas a viver em um ambiente seguro e 
saudável. A Amigos da terra já impediu a construção de grandes barragens, 
impulsionou regulações contra a mineração a céu aberto e obrigou o Banco Mundial a 
abordas questões de Direitos Humanos e meio ambiente.  A FOE funciona em 77 
países e é um grande aliado em qualquer luta que se possa ter contra as indústrias de 
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extração. FOE, 1717 Massachusetts Avenue, Suite 600, Washington, DC 20036 USA 
www.foe.org  
 
Friends of the Earth International. Rede ambiental com a maior base no mundo todo, 
com mais de 75 membros nacionais e em torno de 5.000 grupos locais de ativistas em 
todos os continentes. Com mais de dois milhões de membros e apoiadores no mundo 
todo, faz campanhas sobre os temas ambientais e sociais mais urgentes da atualidade. 
Desafia o modelo atual de globalização econômica e empresarial e promove soluções 
que ajudarão a criar sociedades ambientalmente sustentáveis e socialmente justas. 
Focada nos direitos humanos, na justiça alimentar, na justiça climática e na justiça 
econômica, nas florestas e na biodiversidade.  
Friends of the Earth Secretariat, PO Box 19199, 1000 gd, Ámsterdam, Holanda  
Telefone: +31 20 622 1369; www.foei.org (inglês, espanhol, francês)  
Para localizar e entrar em contato com essa organização em vários países: 
www.foei.org - "member groups"  
 
Global Witness. Durante mais de duas décadas, a Global Witness têm trabalhado para 
expor as conexões ocultas entre a demanda de recursos naturais, a corrupção, os 
conflitos armados e a destruição ambiental. Têm realizado campanhas pela 
transparência total nos setores de mineração, exploração florestal, petróleo e gás, 
para que os cidadãos donos destes recursos possam se beneficiar igualmente tanto 
agora como no futuro.   
Lloyds Chambers, 1 Portsoken Street, London, E1 8BT UK  
Telefone: +44 (0)207 4925820 www.globalwitness.org  
 
GRR – Grupo de Reflexão Rural – Argentina: Uma organização ambiental dedicada à 
luta contra o modelo agroindustrial exportador na Argentina e a destruição das 
florestas pelas plantações de soja. www.grr.org.ar/  
 
Grufides É um grupo que defende o desenvolvimento econômico sustentável e os 
direitos humanos baseado em Cajamarca, Peru. Eles integram em seu trabalho um 
enfoque na tolerância religiosa e cultural e a justiça social com uma perspectiva 
macrorregional. (espanhol) www.grufides.org/  
 
Human Rights Watch é conhecido por suas reportagens imparciais precisas que 
desencobrem fatos, pelo uso eficiente da mídia e advocacia dirigida, frequentemente 
associada a grupos locais de direitos humanos. Publica informes e comunicações sobre 
as condições de direitos humanos, e gera uma ampla cobertura dos meios de 
comunicação local e internacional. Eles se encontram com governos, com as Nações 
Unidas, grupos regionais como a União Africana e a União Europeia, instituições 
financeira, e corporações para pressionar mudanças sobre políticas e práticas que 
promovam os direitos humanos e a justiça ao redor do mundo.  
350 Fifth Avenue, 34th Floor, New York, NY 10118-3299 USA  
Telefone: +1(212) 290-4700; email: hrwnyc@hrw.org www.hrw.org (muitos idiomas)  
 
Indigenous Environmental Network (Rede ambiental indígena) IEN é uma rede 
internacional de povos indígenas que impulsiona as nações e comunidades indígenas 
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para meios de vida sustentáveis e a exigência de justiça ambiental. A IEN ajuda a 
fortalecer as capacidades políticas e técnicas das comunidades indígenas de toda a 
América do Norte e a nível internacional, para que essas comunidades possam chegar 
a ser sustentáveis em nível econômico, cultural e ambiental. A IEN é uma excelente 
fonte de  notícias e informações sobre as empresas de mineração e as campanhas de 
ONGs. Endereço: PO Box 485, Bemidji, MN 56619 USA;  Telefone: (218) 751-4967  
www.ienearth.org  
 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos A CIDH é um órgão principal e 
autônomo da Organização dos Estados Americanos ("OEA"), cuja missão é promover e 
proteger os direitos humanos no hemisfério americano. É formada por sete membros 
independentes que atuam de forma individual. A Comissão foi criada pela OEA em 
1959, e possui sede em Washington, DC. Junto à Corte Interamericana de Direitos 
Humanos, que foi estabelecida em 1979, a Comissão é uma das Instituições do sistema 
Interamericano para a proteção dos direitos humanos (“SIDH”). CIDH, OEA, 1889 F St 
NW, Washington, D.C., 20006, USA Telefone: 202 370 9000;  E-mail: cidhoea@oas.org  
www.oas.org (inglês, espanhol, francês,  português)  
  
Federação Internacional de Direitos Humanos (FIDH) é uma ONG internacional de 
direitos humanos que reúne  178 organizações de 120 países.   17 passage de la main 
d'or, 75011, París-Francia Telefono: +33 (0) 1 43 55 25 18; www.fidh.org  (inglês, 
espanhol, francês, árabe)  
  
JATAM (Mining Advocacy Network) é uma rede de organizações não governamentais 
(ONG) e organizações pautadas em comunidades que enfrentam questões 
relacionadas aos direitos humanos, gênero, meio ambiente, povos indígenas e a justiça 
social ligada às indústrias de mineração, petróleo e gás. A JATAM está baseada na 
Indonésia e é focada nas comunidades deste país, porém é uma excelente fonte de 
notícias e informação sobre as mineradoras multinacionais e as estratégias de 
enfrentamento. Endereço: J l. Mampang Prapatan II/ 30, South Jakarta, Indonesia 
12790 Telefone:  +62 21 7941559   www.english.jatam.org (outros idiomas também 
estão disponíveis) E-mail: jatam@jatam.org  
  
Observatório Latino-americano de Conflitos Ambientais(OLCA): assessora as 
comunidades em conflito para melhorar suas habilidades na luta por seus direitos 
ambientais. Proporciona assistência técnica e jurídica a comunidades em conflito 
ambiental. (espanhol)  www.olca.cl/oca/  
  
Life Mosaic apoia povos indígenas na defesa de seus direitos. Uma excelente fonte de 
recursos - produz e distribui recursos educacionais para povos indígenas. Eles 
apresentam temas complexos de forma acessível e engajadora, apoiam o direito dos 
povos indígenas ao consentimento livre, prévio e informado. Treinam praticantes na 
construção de movimentos em proteção de suas terras, culturas e florestas. 
http://www.lifemosaic.net/eng (inglês) http://www.lifemosaic.net/esp/ (espanhol) – 
existe também en francês e bahasa. Possuem uma série excelente de vídeos em sua 
página da internet:  “Territories of Life” (Territórios da Vida), um conjunto de 
ferramentas de vídeo para os povos indígenas sobre a terra e os seus direitos.   
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 London Mining Network: é uma aliança de grupos de direitos humanos, 
desenvolvimento, meio ambiente e solidariedade que trabalham para apoiar as 
comunidades atingidas pela mineração. Investigam e monitoram abusos e publicam 
notícias e informes. London Mining Network, 225-229 Seven Sisters Road, London N4 
2DA. Telefone: 07903 851695  www.londonminingnetwork.org  
  
Movimiento Mesoamericano contra el Modelo de Minería Extractiva (M4) É um 
excelente site e recurso para encontrar informação sobre as lutas contra a extração de 
recursos na América Latina (espanhol) www.movimientom4.org/  
  
Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) é uma rede de comunidades, 
organizações e indivíduos preocupados com os impactos da mineração no México . 
www.remamx.org (espanhol)  
  
Midwest Treaty Network  A MTNé uma aliança de grupos indígenas e não indígenas 
que apoia a soberania dos nativos norte americanos. A MTN é um excelente exemplo 
de criação de coalização entre as culturas e oferece educação pública para a proteção 
contra a mineração e outras práticas destrutivas às culturas e ao meio ambiente.  
www.treaty.indigenousnative.org, o www.treatyland.com Endereço: MTN, P.O. Box 43, 
Oneida, WI 54155 USA Telefone. 920-496-5360 ou 715-295-0018 E-mail: mtn@igc.org  
  
Mineral Policy Institute (MPI), é uma organização com sede na Austrália que oferece 
sua experiência e assist~encia a comunidades e a sociedades civis atingidas pela 
mineração., principalmente quando se trata de empresas australianas. Charles Roche, 
Diretor Executivo, MPI, PO Box 6043, Girrawheen WA 6064, AUSTRALIA T: +61 [0]8 
9343 0151   email: charles.roche@mpi.org.au   web:  www.mpi.org.au  
  

Minas e Comunidades (MAC) - inglês e espanhol (www.minesandcommunities.org)  

MiningWatch Canada MiningWatch Canada (MWC) é uma iniciativa canadense 

apoiada por organizações do meio ambiente, justiça social, indígenas e trabalhistas de 

todo o país. A MWC pode ajudar a assegurar que os projetos de desenvolvimento de 

seu país adotem a sustentabilidade ecológica e cultural; e também pode ajudar a deter 

esses tipos de projetos que não cumpram com as normas. A MWC também oferece 

habilidades técnicas e estratégicas para as comunidades que enfrentam a exploração 

de minérios no Canadá e em todo o mundo.  Suite 508, City Centre Building, 250 City 

Centre Avenue, Ottawa, Ontario K1R 6K7 Canada tel. (613) 569-3439    e-mail: 

info@miningwatch.ca    www.miningwatch.ca (inglês, espanhol, francês)  

 No a la Mina é um site de boas notícias e formação de redes. Nota: às vezes é 

necessário copiar e colar a URL em seu navegador. (espanhol) www.noalamina.org  

 Observatório de Conflitos Minerários da América Latina (OCMAL) Inclui um mapa de 

busca detalhado. (espanhol):  www.conflictosmineros.net    
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A OXFAM América trabalha com comunidades, governos e empresas para garantir que 

os projetos de petróleo, gás e minério avancem apenas quando os cidadãos tenham 

voz no processo de tomada de decisões para o desenvolvimento baseado na 

exploração de recursos naturais.   Telefone: 800-776-9326   www.oxfamamerica.org 

Oxfam America, Policy and Advocacy Office, 1100 15th St., NW, Suite 600, Washington, 

DC 20005  

OXFAM INTERNATIONAL:  Oxfam House, John Smith Drive, Oxford OX4 2JY, Reino 

Unido.   Telefone: +44 1865 780 100  www.oxfam.org  

PopularResistance oferece uma magnífica coleção completa de guias para a 

organização, educação e resistência. É focada nos EUA, mas inclui uma boa seleção de 

notícias do mundo todo. É possível acessar mais informação ao adicionar 

"international" ou "mining" na caixa de buscas. Este site possui o objetivo de ajudar a 

unir os movimentos pela paz, justiça, igualdade econômica e de proteção ao meio 

ambiente em um movimento independente, não violento e diverso que possa acabar 

com a concentração de riquezas, transferir o poder para as pessoas e colocar as 

necessidades humanas acima da avareza corporativa.  www.popularresistance.org  

 Rainforest Alliance apoia a agricultura, a silvicultura e as empresas de turismo 

sustentáveis, e as conecta a mercados do mundo todo. www.rainforest-alliance.org  

 O Rainforest Information Centre possui sede na Austrália.  

www.rainforestinfo.org.au/  

 Rainforest Rescue apóia parceiros e comunidades locais para proteger, manter e 

restaurar as florestas tropicais. www.rainforestrescue.org.au/  

 Red Muqui (Rede Muqui): é uma rede que está amplamente envolvida nas consultas 

locais sobre a mineração (espanhol).  www.muqui.org/ Oferecem uma seleção 

excelente de publicações:  

www.muqui.org/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=0&Itemid=12  

REMA (Rede Mexicana dos Afetados pela Mineração): uma rede de comunidades, 

movimentos, organizações, redes e indivíduos preocupados com os impactos sociais e 

ambientais da mineração no México. (espanhol) www.remamx.org (algumas páginas 

ainda estão incompletas) Para buscar artigos sobre um tema (exemplo: a vitória):  

www.remamx.org/?s=triunfo&submit=Search    

Rights Action: Fornece fundos e apoio técnico às organizações comunitárias, 

acompanha os ativistas em situações de risco, encoraja o ativismo contra empresas 

responsáveis por danos e constrói alianças entre as organizações. P PO Box 50887, 

Washington DC 20091 - 202-783-1123 o Box 552, Toronto ON M5A-1T8 - 

info@rightsaction.org.  Web: www.rightsaction.org    
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 Samataindia: Um bom site sobre a mineração na India. TPossui várias publicações 

úteis.  www.samataindia.org.in/publications.html    

 Sí a la Vida, No a la Minería (Sim à Vida, Não à Mineração) é um movimento mundial 

baseado na internet que encoraja as comunidades que dizem NÃO à mineração a se 

conectarem, colaborarem mutuamente e fortalecerem sua confiança através da 

solidariedade mútua, e a apoiarem-se mutuamente para permanecerem firmes. A 

seção "kits de herramientas" da página oferece uma excelente coleção de material útil, 

e a seção "historias" fornece um espaço através no qual é possível compartilhar 

histórias de resistência e luta.  (inglês e espanhol)  www.yestolifenotomining.org   

 Western Mining Action Network: Cerca de 100 organizações de comunidades 

economicamente e etnicamente diversas participam na WMAN- Rede Ocidental de 

Ação Minerária. A WMAN proporciona oportunidades para que os grupos de cidadãos 

locais dos EUA e Canadá eduquem a si mesmos, influam na tomada de decisões e 

cooperem para criar mudanças sociais positivas que ultrapassem as limitações de 

qualquer lugar ou desafio. 220 South 27th Street, Suite B, Billings, Montana 59101 

Telefone: (360) 969-2028   Email: Infom@wman-info.org  www.wman-info.org/  

 Western Shoshone Defense Project  A missão do WSDP é afirmar a jurisdição Nde 

ewe Sogobia (Shoshone Ocidental) protegendo, preservando e restaurando os direitos 

e as terras Newe para as gerações futuras baseado nas tradições culturais e espirituais. 

A WSDP também trabalha para dar ênfase a lutas similares de povos nativos nas 

Américas. Endereço: WSDP, P.O. Box 211308, Crescent Valley, NV 89821 Telefone: 

775-468-0230 email:wsdp@igc.org  www.wsdp.indigenousnative.org/   

 Wildlife Conservation Society trabalha para proteger a vida silvestre dentro de seus 

redutos mais importantes assim como os corredores que os conectam. www.wcs.org  

R. Caso as Operações de Mineração Avancem 

Para obter informações a respeito de movimentos de resistência à mineração ou 

estratégias de sucesso para desafiar grandes empresas veja o guia escrito por Jeff 

Conant e Pam Fadem, de 2008: “A Community Guide to Environmental Health” (Um 

Guia comunitário para a Saúde Ambiental), Hesperian Foundation, Berkeley, Califórnia. 

www.hesperian.org/publications_download_EHB.php 

O Capítulo 21 contêm informações valiosas sobre como proteger e restaurar a saúde 

de pessoas e ecossistemas após o início das operações de mineração na sua 

comunidade e depois que elas terminarem. 

Para informações excelentes a respeito dos custos econômicos e benefícios da 

mineração veja o teto da Oxfam America, de 2009, “Metals Mining and Sustainable 

Development in Central America: An Assessment of Benefits and Costs” (Mineração de 
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metais e desenvolvimento sustentável na América Central: Um estudo dos benefícios e 

custos). 

www.oxfamamerica.org/static/media/files/metals-mining-and-sustainable-

development-in-central-america.pdf 

S. Recursos Úteis Adicionais 

Free Prior and Informed consent (FPIC) (Consentimento Livre, Prévio e Informado): 
um guia disponível para download sobre este princípio para proteger a sua 
comunidade.  
www.culturalsurvival.org/news/oxfam-guide-free-prior-and-informed-consent  
 
www.change.org. A partir deste site você pode lançar suas próprias petições e obter o 
apoio de pessoas do mundo todo! 
 
Cornstarch (Maizena): Um novo substituto barato e não tóxico para o cianeto nas 
minas de ouro www.gizmag.com/corn-starch-gold-sequestration/27504/ 
www.popsci.com/science/article/2013-05/cornstarch-replaces-cyanide-clean-new-
gold-extraction-method  
 
EJ Atlas Um atlas detalhado que descreve os conflitos ambientais no mundo todo: 
www.ejatlas.org  
 
Global Alliance for the Rights of Nature (Aliança Global para os direitos da Natureza) é 
uma rede de organizações e indivíduos comprometidos com a implementação de 
sistemas legais que reconheçam, respeitem, e façam cumprir os “Direitos da 
Natureza”. Os seres humanos devem reconstruir a sua relação com o ambiente, e 
reorientarem-se de uma relação de exploração e autodestruição para uma relação que 
respeite a inter-relação de toda a vida. Um passo essencial para atingir este objetivo é  
a criação de um sistema de jurisprudência que trate a natureza como uma entidade 
fundamental com direitos e não como uma mera propriedade a ser livremente 
explorada.  www.therightsofnature.org  
 
www.organizingforpower.org Esta página da internet oferece uma ampla variedade 

de ferramentas de planejamento e implementação para a organização e ação. (inglês e 

espanhol) 
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Dicas de Organização 
Para ser eficiente, o movimento precisa de uma boa organização. É necessário atenção 

tanto para a visão geral quanto para os pequenos detalhes.  É preciso ter pensamento 

estratégico, habilidade com pessoas e persistência. Aqui estão algumas dicas úteis: 

1. Defina uma ou duas metas baseado no que as pessoas afirmam querer. 

Então determine um passo pequeno o bastante para ser realizado em 

um prazo curto de tempo. 

2. Espalhe a palavra para o maior número de pessoas confiáveis ao alcance. 

Aprenda a delegar. 

3. Evite estereotipar ou dispensar pessoas baseado em seus estilos de vida 

ou qualquer primeira impressão que você possa ter. Saia da sua zona de 

conforto e trate as pessoas como indivíduos. Você não conseguirá ter 

conversas produtivas se todos sempre concordarem com você. 

4. Uma pessoa confiável vale por 12 que não cumprem com os seus 

compromissos. 

5. Esteja sempre alerta para jovens que possam levar a luta à diante. 

6. Humildade, respeito e a valorização dos outros é a base das relações. 

Dificuldades, batalhas e as alegrias compartilhadas são o que cimenta 

esses laços. Construa amizades e relações afetuosas com as pessoas que 

fazem parte do seu movimento. 

7. Peça ajuda quando você precisar. As pessoas geralmente respondem 

bem a solicitações individuais. Por exemplo: eu notei que você leva jeito 

com... Você poderia nos ajudar com...? 

8. Detalhes são importantes. Pequenos problemas podem crescer. Preste 

muita atenção ao que estiver acontecendo em torno de sua comunidade. 

Mas não se deixe abater ou incomodar com coisas pequenas. 

9. Construa coalizações e relacionamentos com uma ampla variedade de 

pessoas e comunidades. Você pode se surpreender com quem está 

disposto a prestar auxílio. Dê ênfase a ligações entre diferentes 

movimentos e foque nas visões compartilhadas que permeiam seu 

raciocínio.  

10. Dê seguimento a compromissos e responsabilidades. Apenas dê a sua 

palavra caso possa de fato cumprir. 

11. Dê a si mesmo tempo para recarregar as baterias. Ativistas esgotados e 

que trabalharam demais são inúteis ao movimento. Dê a si mesmo 

tempo para relaxar e recuperar após períodos intensos, para si mesmo e 

para os outros. 

12. Foque na luta de longo prazo. Assegure-se de que cada ação, evento, e 

campanha em que você se engajar deixem o seu grupo mais forte e mais 
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engajado do que antes. Busque manter a energia positiva, e ao mesmo 

tempo compreenda que a luta é valiosa independentemente de suas 

vitórias ou derrotas. Nós lutamos, pois é a coisa certa a se fazer. A justiça 

está do nosso lado. Consiga a sua coragem na boa energia da 

comunidade que se une contra a injustiça. 

13. Seja tão teimoso que eles nunca passam te deter. Nunca desista! 

Evite o Esgotamento 
O esgotamento pode ocorrer quando se trabalha demais ou em situações de estresse 

elevado. Os sintomas incluem fadiga, irritabilidade, desilusão, dificuldade para tomar 

decisões, dificuldade para manter o foco, atitudes negativas em relação a si mesmo, o 

trabalho, as pessoas e a vida. Aqui estão algumas formas para que você e as pessoass a 

sua volta possam prevenir ou lidar com o esgotamento. 

Seja gentil consigo mesmo. Descanse adequadamente, coma alimentos saudáveis e 

tome tempo para atividades que lhe dão prazer. E encoraje outras pessoas a fazerem o 

mesmo. 

Dê a si mesmo momentos de pausa e alimente a sua alma: meditação, caminhadas, 

exercício, música, tempo com um amigo, viagens, férias curtas, etc. Ria. Tenha uma 

atividade de lazer. Qualquer coisa que afaste os seus pensamentos das atividades – 

muitas vezes angustiantes – do trabalho ativista. Passe tempo com crianças – 

redescubra sua espontaneidade, e aprenda a viver o presente assim como elas. A auto 

renovação é essencial para o seu trabalho. 

Reduza a sua carga de trabalho e seus compromissos quando possível – defina 

prioridades e elimine atividades e projetos menos essenciais. Aprenda a delegar. 

Repare no que deu certo. O que deu energia a comunidade e aos seus apoiadores? O 

que pode ter deixado a empresa desconfortável? Que pedras fundamentais podem ter 

sido postas no lugar que possuem o potencial de levar a sucessos futuros: Quem você 

talvez tenha inspirado e que levará a ação adiante? Esses são motivos para esperança 

e confiança. 

Celebre as vitórias. Além disso, recompense a si mesmo e aos outros a sua volta pelo 

trabalho que vocês estão realizando, independentemente dos resultados. 

Mantenha boas relações com companheiros ativistas, e tenha pessoas com quem você 

possa conversar e expressar seus sentimentos. 

Separe a si mesmo dos resultados de seus esforços. Cumpra seus compromissos, faça o 

trabalho, acompanhe as atividades conforme necessário, então permita que os 

eventos sigam conforme houver de acontecer. Aja, pois esta é a coisa certa a se fazer. 
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Esta é a maneira mais leve, livre e eficiente. Quer você atinja ou não sucesso imediato, 

seu trabalho também pode inspirar outros, e certamente irá expandir as suas próprias 

habilidades e sabedoria. 

Veja as coisas em longo prazo. Os humanos podem fazer uma grande bagunça e causar 

grande sofrimento e destruição, mas a Terra eventualmente irá se recuperar de tudo o 

que fizermos, e a vida irá continuar. 

Siga em frente. Mesmo quando parecer que não adiante, a persistência geralmente 

paga no final - algumas vezes quando menos se espera, e muitas vezes de formas 

surpreendentes.  Lembre-se que grandes mudanças geralmente se desenvolvem como 

correntes menores com pouca visibilidade. Nossas ações podem parecer fúteis, mas se 

continuarmos nossos esforços, as coisas podem mudar abruptamente, aparentemente 

do nada. Exemplos: a queda do muro de Berlim, e a transformação de Nelson Mandela 

de prisioneiro a Presidente. 

Mantenha o desespero afastado. À medida que encontramos em nosso caminho a 

corrupção, ganância e a destruição, é fácil se sentir desencorajado e cair em 

desespero. O desespero pode se tornar raiva, que pode prejudicar relacionamentos e a 

sua eficiência. Ou então levar a depressão, drenando as suas ações, e levando a mais 

desespero. Aqui vão alguns antídotos: 

Permita a si mesmo ficar triste. Aceite a dor, raiva e desespero sobre as coisas 

que estão acontecendo. É um passo necessário para a cura e seguir em frente. 

Contudo, não fique paralisado em desespero – mantenha as suas esperanças 

lembrando-se de vitórias e reconhecendo os impactos de longo prazo do que 

você faz. 

Aja. A ação é o melhor antídoto para o desespero. Faça alguma coisa. Escolha 

ações que irão contribuir para o avanço da luta, e utilize as suas melhores 

habilidades, e as coisas que você gosta de fazer.  

Utilizando a Mídia 
A mídia, especialmente local e regional, é vital para uma campanha de sucesso. Eles 

são influentes demais para serem ignorados. Ativistas locais podem fazer uma grande 

diferença ao ter uma estratégia coerente de abordagem à mídia em sua área. Não se 

preocupe caso nunca tenha trabalhado com a mídia anteriormente  - aqui você 

encontra algumas dicas para você começar. (Veja também Recursos H: Mídia) 

Estabeleça uma prioridade para a mídia. Ao torna-la central desde o começo, você 

pode ser muito mais eficiente. 
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Ofereça notícias. Algo somente será notícia se for novo. Discussões de opiniões, não 

importa o quão importante, não são notícias, mas é possível transformá-las em 

notícias. Seja criativo! Lembre-se de ser sempre honesto e não exagerar. É muito mais 

provável que a mídia divulgue sua história se tiver 100% de certeza de ela é baseada 

em fatos. 

Mantenha sua mensagem simples e objetiva. Decida o que você quer dizer e diga da 

forma mais simples possível. Mantenha em foco os seus argumentos e continue os 

repetindo. Assegure-se de que todos os membros de seu grupo estejam transmitindo a 

mesma mensagem. Foque em apenas um ou dois argumentos – não os enfraqueça 

adicionando argumentos mais fracos. 

Escolha um ângulo que tenha pegada. Apresente os dramas e conflitos – essas são as 

coisas de que as notícias se alimentam. As batalhas entre opressores e oprimidos 

podem adicionar uma excitação ao texto no estilo “Davi versus Golias”. Utilize ângulos 

peculiares ou poucos usuais que apelem à imaginação do leitor. Faça com que eles 

pensem: “isso é interessante – eu nunca ouvi alguma coisa assim antes”. Utilize o 

suspense, coisas que poderiam ter acontecido, mas não aconteceram. Evite detalhes 

em importância. Desenvolva um ângulo relevante para os leitores, por exemplo, como 

isso poderia afetá-los diretamente. Utilize fotografias que irão engajar os leitores. 

Faça com que seja local para a mídia local. A maioria dos jornais locais não se 

preocupa com nada além de sua própria área. 

Mantenha o lado humano. Encontrar um ângulo humano vale o esforço. Há alguma 

pessoa improvável envolvida no processo? Alguma celebridade dá apoio à campanha? 

Traga as vozes e experiências das pessoas utilizando citações diretas. Descreva 

cenários e arredores.  

Mantenha o controle da sua mensagem. Não permita que ninguém o leve a becos 

sem saída ou trivialidades. Seja calmo e conciso. Ensaie para entrevistas de antemão, e 

tenha respostas para perguntas difíceis esperadas. 

Utilize a imprensa, mas não confie neles.  Envie um relato para a imprensa sempre que 

seu grupo agir ou responder a eventos. Deve ser sobre algo que aconteceu, e não 

apenas uma opinião. Utilize “o grupo declarou que é ultrajante” ao invés de “é um 

ultraje”. Veja a seção Recursos para mais informações sobre kits de imprensa. 

Converse com jornalistas. E-mails não constroem conexões tão bem quanto 

conversas. Após enviar algo para a imprensa, dê seguimento com uma ligação para 

cada jornalista, mas esteja preparado para decepções. Alguns deles podem afirmar 

não ter recebido o material, e muitos outros podem simplesmente não se interessar. 

Siga em frente. As probabilidades são que uma hora você encontrará alguém que 
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queira saber mais sobre o assunto.  E se você ligar após cada interação virtual, eles se 

irão se acostumar com você. 

Construa contatos. Permaneça em contato, principalmente com aqueles que se 

interessam. É mais provável que eles deem cobertura depois de você ter falado com 

eles algumas vezes. Posteriormente, eles até ligarão para fazer comentários. Uma boa 

relação com um ou dois jornalistas vale por centenas de textos enviados para a 

imprensa. 

Seja conciso. Editar textos longos leva tempo que muitos jornalistas e editores não 

possuem. A extensão do texto deve caber no espaço em que ele irá ocupar. 

Seja disponível. Os jornalistas frequentemente precisam de citações em prazos curtos. 

Se eles puderem confiar em você para fornecer essa citação, eles continuarão te 

ligando. Tente assegurar que um representante da campanha esteja disponível em 

curto prazo sempre que possível. Não precisa ser sempre a mesma pessoa. Uma boa 

solução envolve utilizar celulares para ligações da mídia. 

Siga em frente. Agir como o agente de ligações com a mídia é trabalho duro, 

especialmente quando é uma coisa nova para você. Não desista! Quanto mais você 

persistir, mais contatos você irá adquirir e mais fácil irá se tornar. Mantenha o fluxo de 

informações e telefonemas para a mídia. 

Filme/Vídeos Dicas sobre como utilizar filmes para mudanças sociais incluem: 

1. Utilize filmes para educar membros da sua organização e para 

conseguir novos membros e outras formas de apoio. 

2. Seja criativo ao encontrar espaços públicos para a exibição de filmes 

curtos, incluindo restaurantes e bares, igrejas, centros comunitários, 

mercados, shoppings e livrarias. 

3. Colabore com outros grupos e organizações para exibir filmes e 

construir suporte de coalização. 

4. Envolva instituições educacionais e culturais,  tais como escolas, 

livrarias, museus, centros culturais cujos diretores fiquem felizes de 

exibir filmes e, no processo, aumentar a visibilidade para seu próprio 

trabalho. 

5. Utilize filmes como uma oportunidade de atrair maior atenção da 

mídia. 

6. Utilize filmes para criar as bases para futuras atividades de ativismo e 

construção de redes de contato. 

 


