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Os forasteiros chegaram por volta de 11h30. Eram garimpeiros, vinham em
7 barcos e deram início ao ataque. O tiroteio durou meia hora e terminou
com 3 invasores mortos e 6 pessoas feridas – entre elas, um indígena. Com
ares de bangue-bangue, a cena infelizmente não tem nada de ficção.
Aconteceu no último dia 10, no território Yanomami. Mais precisamente,
na comunidade Palimiu, às margens do Rio Uraricoera, no noroeste de
Roraima, a 260 quilômetros de Boa Vista. Infelizmente também, não foi a
primeira vez que a região registrou confrontos do tipo – o que indica que
existe ali um problema sério a ser resolvido.
Calcula-se que o número de garimpeiros já se aproxima ao de habitantes
legítimos na Terra Indígena Yanomami. São 20 mil invasores e 27 mil
indígenas. “Agora os brancos não vivem longe de nós. Eles não param de se
aproximar”, afirmou Davi Kopenawa em seu depoimento na 43ª Sessão do
Conselho de Direitos Humanos da ONU, em março do ano passado. Na
ocasião, a liderança denunciou o desmonte das políticas ambiental e
indigenista brasileiras e o aumento de invasões ao território de seu povo,
que pode levar grupos isolados à extinção. Para extraírem o que desejam, os
garimpeiros não se preocupam em manter nenhuma árvore de pé. Um
relatório das associações Hutukara e Wanasseduume Ye’kwana, que
monitoram a região, registra que entre 2019 e 2020 foram desmatados 500
hectares de floresta.

O episódio do dia 10 foi o ápice de uma escalada de tensão que durou,
pelo menos, 2 semanas. Em 27 de abril, os indígenas expulsaram cinco
garimpeiros que investiram contra a comunidade Palimiu. No dia 30,
denunciaram o ataque às autoridades; como nenhuma providência foi
tomada, os criminosos voltaram. Não há mais como negar que as ações – e
omissões – do governo encorajam os atos dos malfeitores.
Se quisermos ser justos, precisamos lembrar que os infortúnios do povo
Yanomami não começaram neste governo. O mercúrio que carregam em
seu sangue é, por exemplo, consequência de 50 anos de garimpo ilegal em
suas terras. A presença de invasores em busca de uma fortuna suja fez com
que 22% da população indígena da região morressem de gripe ou malária
na década de 1980. O termo usado à época para classificar a situação voltou
à moda nos últimos tempos: genocídio. A diferença é que os militares,
naquele momento, se incomodaram com a palavra.
“No governo João Figueiredo, em 8 de janeiro de 1985, baseada em
decreto de 1983, a Funai, subordinada ao saudoso ministro Mário
Andreazza, criou o Parque Indígena Yanomami, com superfície de
9.419.108 hectares. Interditou-o e proibiu a presença de não-índios”,
escreveu em artigo ao jornal “Correio Braziliense” Jarbas Passarinho, então
ministro da Justiça do governo Collor, justificando o seu aval à Portaria
580. O texto declarava como posse permanente do povo Yanomami as
terras que seus integrantes ocupavam na fronteira de Roraima com o
Amazonas.
Episódios como apoio entusiasmado ao AI-5 mostram que o general
Passarinho estava longe de fazer jus à leveza de seu sobrenome. Mas, como
já dissemos aqui, precisamos ser justos e admitir que, ao menos em relação

aos Yanomami, ele até que se redimiu, num exemplo que pode ser
inspirador para outros companheiros de caserna.
Vamos pegar um nome qualquer. Jair Bolsonaro, por exemplo. Logo no
início de seu mandato, o presidente tentou aprovar a Medida Provisória
910/19 (hoje travestido de Projeto de Lei 2633/20), conhecida como MP
da Grilagem, para regularizar terras invadidas na Amazônia; e pautou como
prioridade este ano, em plena pandemia, a votação da PL 191, que libera
atividades como mineração e agropecuária em terras indígenas – o que é
inconstitucional. Curiosamente, em 1992, logo em seu segundo ano na
Câmara Federal, em seu primeiro ato como deputado federal, ele
apresentou o Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 170. Este visava revogar
a Portaria 580, assinada um ano antes justamente pelo general Passarinho.
Para sorte dos indígenas, o PDL de Bolsonaro foi arquivado à época. Para
azar deles, o autor do texto se tornou o presidente da república 30 anos
depois. Por essas e outras, há quem diga que os povos tradicionais correm
hoje mais perigo do que nunca.
Ser indígena no Brasil e lutar contra o garimpo em suas terras é uma briga
tão difícil quanto importante. Vencê-la significa preservar um patrimônio
que pertence a todos os brasileiros. Por outro lado, ser derrotado não
significa apenas perder este tesouro, mas sim um espaço intimamente
ligado a um modo de vida e uma visão de mundo. Filho mais velho de Davi
Kopenawa, Dário Kopenawa, vice-presidente da Associação Hutukara,
relata que cerca de 40 aviões sobrevoam todos os dias a TI Yanomami
levando provisões e garimpeiros, que têm ainda oito helicópteros à
disposição. É uma disputa desleal, que só pode se tornar minimamente
equilibrada se nos esforçarmos para entender o que está acontecendo e
como estamos implicados nisso.

Em nome de que fechar os olhos em relação a algo que nos diz respeito?
#Yanomami #Indígenas #Garimpo #Amazônia #MeioAmbiente
Saiba mais:
Vídeo mostra momento de tiroteio de garimpeiros em aldeia indígena
ianomâmi
Tiroteio entre yanomamis e garimpeiros deixa 3 mortos em Roraima –
Segundo indígenas, há hoje cerca de 20 mil garimpeiros ilegais dentro do
território
Ataque de garimpeiros aos yanomami em Roraima deixa ao menos cinco
baleados, diz entidade
Cadastro ambiental rural é usado por grileiros para requerer 18 milhões de
hectares de florestas – Levantamento sobre ocupações irregulares é do
Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia; Ministério da Agricultura
diz que cabe aos Estados analisar registros
ONU pede suspensão de novos projetos de exploração próximos a
indígenas
ONU pede que autoridades brasileiras investiguem ataque à sede de
mulheres indígenas no Pará
Como o PCC se infiltrou nos garimpos em Roraima
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