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Nós, povo Yanomami e Ye’kwana, já pedimos ao vice-presidente da República
do Brasil, com documentos, para fazer a desintrusão do garimpo ilegal na
Terra Indígena Yanomami (TIY), em 2020.
Também fizemos e finalizamos a campanha “Fora Garimpo, Fora Covid”.
Entregamos uma petição com 439 mil assinaturas, do povo brasileiro e do
mundo inteiro. Já entregamos isso para as autoridades e os parlamentares
para eles reforçarem esse nosso pedido de retirada dos garimpeiros na TI
Yanomami.

Assine
newsletter



Do último ano para cá, a gente viu que o garimpo cresceu cada vez mais e
rápido. Então é uma questão muito preocupante porque os garimpos estão
espalhados no território TIY.
O garimpo traz muitos problemas de violência, bebidas alcóolicas e também
a prostituição. Mulheres, que migraram da Venezuela, são levadas para a TIY
ilegalmente. Também estão usando drogas. Quando a pessoa foge da cadeia,
esse cara entra automaticamente na Terra Yanomami. Por isso, estão
acontecendo muitos problemas sérios.
Nossos rios estão totalmente contaminados por conta da quantidade absurda
de mercúrio que estão usando. É uma situação muito preocupante. A saúde
está ruim onde tem garimpo por perto. As comunidades próximas estão
correndo muitos riscos pelo aumento de garimpo. Tem uma perseguição
muito grande. Está havendo morte entre eles, os garimpeiros. Eles estão se
matando e roubando entre eles. Quem ganha ouro muito alto, mata a pessoa
e quem ganha menos ouro, mata a pessoa.
Agora a Terra Yanomami virou cemitério, porque os garimpeiros estão
enterrando ilegalmente. Isso está acontecendo atualmente na TI.
Nós temos os rios principais contaminados. O principal rio, Uraricoera, está
totalmente contaminado. E também o rio Mucajaí, lá para cima, nas
montanhas, está tudo contaminado. Também está correndo risco o rio
Catrimani. Esses três rios são os principais e estão muito vulneráveis à
contaminação de mercúrio. Eles são integrados com o rio Branco.
Nós sobrevoamos para ver como está a situação de cada comunidade, de
cada polo base. Nós sobrevoamos as regiões da Maloca Paapiu, Homoxi, Xitei,
Parima e Tatuzão, onde tem muitos garimpeiros e balsas, muitos aviões e
muitos helicópteros também. Cada vez mais os garimpeiros estão descendo,
subindo e voando na TI Yanomami. Então estamos muito preocupados.
Eu, particularmente, estou muito triste, porque a gente já fez a grande
campanha “Fora Garimpo, Fora Covid”, e já protocolamos esses documentos
para as autoridades tomarem decisões e o governo federal retirar os
garimpeiros o mais rápido possível. Nós queremos agora desintrusão já na
Terra Indígena Yanomami!

Destruição da floresta da Terra Yanomami pela mineração ilegal (Fotos:
Dario Kopenawa Yanomami/Amazônia Real/2020)

No dia 16 de março, a 2ª Vara da Justiça Federal de Roraima determinou que
o governo federal, em um prazo de dez dias, apresente um cronograma para
retirada dos mais de 20 mil garimpeiros do território Yanomami. O prazo
acaba no dia 27 de março sob pena de multa diária de 1 milhão de reais.

O Blog Jovens Cidadãos da Amazônia é financiado pelo Rainforest
Journalism Fund com apoio do Pulitzer Center.

Dario Vitorio Kopenawa Yanomami
Dario Vitório Kopenawa Yanomami é filho do xamã e do grande líder Davi
Kopenawa Yanomami. Jovem liderança de seu povo, nasceu comunidade do
Watoriki (Serra do Vento), também conhecida como Demini, no Amazonas. É
professor de educação intercultural bilíngüe e cursa Gestão Territorial
Indígena na Universidade Federal de Roraima (UFRR). É diretor da Hutukara
Associação Yanomami, da qual seu pai é o presidente. Em 2019, Dario
participou como palestrante da 2a. Oficina Jovens Cidadão da Amazônia Real
falando aos estudantes como é o papel de uma liderança nas redes sociais. É
colunista do Blog.
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