
 

Organizações Não Governamentais – ONGs   
As Organizações não governamentais também conhecidas por ONGs, são associações do terceiro 
setor, da sociedade civil, que se declaram com finalidades públicas e sem fins lucrativos, que 
desenvolvem ações em diferentes áreas e que, geralmente, mobilizam a opinião pública e o apoio da 
população para modificar determinados aspectos da sociedade. 

Estas organizações podem ainda complementar o trabalho do Estado, realizando ações onde ele não 
consegue chegar, podendo receber financiamentos e doações do mesmo, e também de entidades 
privadas, para tal fim. É importante ressaltar que ONG não tem valor jurídico.  

 

 

 

No Brasil, três figuras jurídicas correspondentes no novo Código Civil compõem o Terceiro Setor: 
1) Associações, 2) Fundações e 3) Organizações religiosas (que foram recentemente consideradas 
como uma terceira categoria). 

Será que as ONGs fazerm a devida prestação de contas a quem de direiro das vultuosas verbas que 
recebem? Por que não tem ONGs no Nordeste seco?  

 

Vítimas da seca:  

Quantos? 10 milhões. 

Sujeitos à fome? Sim.  

Passam sede? Sim.  

Subnutrição? Sim.  

ONGs estrangeiras ajudando: Nenhuma. 

 

Índios da Amazônia: Quantos? 230 mil. 

Sujeitos à fome? Não.  

Passam sede? Não.  

Subnutrição? Não.  

ONGs estrangeiras ajudando: 350!... 

 



Provável explicação.  

A Amazônia tem: ouro, nióbio, petróleo, as maiores jazidas de manganês e ferro do mundo, 
diamante, esmeraldas, rubis, cobre, zinco, prata, a maior biodiversidade do planeta (o que pode 
gerar grandes lucros aos laboratórios estrangeiros) e outras inúmeras riquezas que somam 14 
trilhões de dólares. 

O Nordeste não tem tanta riqueza, por isso lá não há ONGs estrangeiras ajudando os necessitados.. 
Tente entender: Há mais ONGs estrangeiras indigenistas e ambientalistas na Amazônia brasileira do 
que em todo o continente africano, que sofre com a fome, a sede, as guerras civis, as epidemias de 
AIDS e Ebola, os massacres e as minas terrestres.  

 No lado de dentro da Selva     Gélio Fregapani e a escritora e acadêmica Branca Bakaj 

      

 

O coronel Gélio Fregapani, um dos maiores conhecedores da Amazônia. Foi com o intuito de 
mostrar a Amazônia aos brasileiros que acaba de publicar o livro “No lado de dentro da 
Selva” pela Thesaurus Editora de Brasília. 

Recentemente o Cel. Gelio Fregapani fez a seguinte e pertinente indagação:  

Você não acha isso, no mínimo, muito suspeito? 

 É uma reflexão interessante. Você consegue entender isso?  

“A Amazônia será ocupada. Por nós, ou por uma ou mais potências estrangeiras Cel. Gelio 
Fregapani em 25.02.2005.” 

“O problema crucial da Amazônia é que ainda não foi ocupada. Ledo engano é supor que a região 
pertence de fato ao Brasil. Será, sim, do Brasil, quando for desenvolvida por nós e devidamente 
guardada. Daí porque às potências estrangeiras não interessa o desenvolvimento da Amazônia.  

Por enquanto, Estados Unidos, Inglaterra e França, principalmente, lançam mão, com esse objetivo, 
da grita ambientalista. Com a região intocada, matam dois coelhos com uma cajadada: mantêm os 
cartéis agrícolas e de minerais e metais.  

Dois exemplos: a soja da fronteira agrícola já ameaça a soja americana; e a exploração dos 
fabulosos veios auríferos da Amazônia poriam em cheque as reservas similares americanas e 
poderia mergulhar o gigante em recessão.”  

Entrevista Cel. Gelio completa no site:  http://www.oquintopoder.com.br/soberania/ed62_II.php 
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