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Esta seção apresenta um conjunto de documentos de referência sobre diversos aspectos
da ação da entidade na defesa dos direitos Yanomami (Terra Indígena Yanomami,
direitos humanos, saúde, educação e preservação do meio-ambiente). Trata-se de
documentos recentes ou " históricos ", de documentos produzidos pela Pró-Yanomami
(CCPY) ou de documentos oficiais.
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BOLETIM URIHI Nº 4

 
EDITADO PELA COMISSÃO PELA CRIAÇÃO DO PARQUE YANOMAMI (CCPY)

 RUA SÃO CARLOS DO PINHAL 345
 1333        SÃO PAULO

 ILUSTRAÇÕES CIÇA FITTIPALDI
 SÃO PAULO, JULHO DE 1986

“A partir deste momento o povo yanomami está em assembléia permanente, até a
definitiva demarcação de seu território"

PRIME IRA ASSEMBLÉIA PERMANENTE YANOMAMI  1986

ASSEMBLÉIA PERMANENTE YANOMAMI  1986

YANOMAMI

A Comissão pela criação do Parque Yanomami- CCPY vem lutando pela garantia de
sobrevivência do grande povo Yanomami há mais de uma década.  E em alguns
momentos esta luta é difícil e solitária. Para entender isto, talvez seja importante
saber que este Povo Yanomami habita uma das regiões mais cobiçadas do planeta.

É o povo quase sem nenhum contato com as frentes de conquista e colonização
brasileira mas que já experimentou tristes visões desta chamada sociedade nacional.
Habitando a parte mais remota do conhe cido mapa do Brasil, estes nossos parentes
têm a população numerosa.  Vivem parte no lado brasileiro  e parte no lado
Venezuelano.  Bem na vigiada região de fronteira entre os dois países.

É aí, entre os rios e montanhas, que vive o Povo Yanomami.  E isto há milhões de
anos!

É aí, no Território Federal de Roraima, pegando parte do norte do Estado do
Amazonas, para onde apontam os interesses das empresas mineradoras e dos
grandes projetos de desenvolvimento nacional, que está o Território Yanomami.

Foi pensando nestas graves ameaças que a coordenação Nacional da UNI - União das
Nações indígenas e o pessoal da CCPY - esteve conversando em São Paulo.

Desta conversa é que nasceu a decisão de buscarmos uma maneira deste grande
Povo Yanomami vir a pú blico, ganhar voz e tomar a frente desta luta pela
demarcação de seu Território.  Daí para um encontro com Daviwë, um líder
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Yanomami, e os planos para a 1º Assembléia do Povo Yanomami, lá no Posto Demini,
foi um instante!

Mas como fazer uma reunião formal, com gente não indígena, representantes do
governo?  Como reunir as lideranças das distantes malocas (núcleos de habitação)
Yanomami?

Foi muito trabalho, mas valeu.  O que esta 1º Assembléia Yanomami significou para
todos os que estão nesta luta e principalmente para o povo Yanomami, que pode
falar pela primeira vez com uma representação de alto nível do governo brasileiro:
um Senador da República e um Chefe de Gabinete do Ministério da Justiça, além de
um membro da Comissão de Direitos Humanos Teotônio Vilela, nos anima a avançar
cada vez mais na organização do nosso Povo Indígena. Além, é claro, da certeza de
que não estamos sós:

E, para você a ter uma idéia de tudo isto que estou falando sobre esta 1º Assembléia
Yanomami, continue lendo o URIHI.  Veja como estes parentes Yanomami já
definiram o seu território, saiba dos seus projetos de futuro...

                     Ailton Krenak

Coordenação Nacional

UNI - União das Nações Indígenas

“Nós somos homens também como eles ( os brancos).Nós sabemos também
a história dos antigos. Escrita não tem, mas na cabeça tem!” (Davi
Kopenawa Yanomami)

  

 
                                                  

"A gente está conversando, é a primeira vez que os Yanomami estão
conversando, aqui nesta reunião, para a gente começar a se entender.  Está
bom." (Esmeraldo Tisiporatheri, de Surucucus)

De 15 a 17 de março de 1986 foi realizada pela pri meira vez na História uma
ASSEMBLÉIA DOS ÍNDIOS YANOMAMI, reunindo tuxauas (chefes indígenas) e re- 
presentantes de 14 unidades Yanomami do Território Federal de Roraima e do estado
do Amazonas. O encontro histórico deu-se no Posto Indígena Demini, no Km 211 da
Rodovia Perimetral Norte (Amazônia), no Sopé da Serra dos Ventos - região
chamada de watoriktheri pelos Yanomami.

Estiveram também presentes representantes e tuxauas do grupo indígena Macuxi
das regiões do Surumu, Maturacá e Maú, em Roraima.

Aproximadamente 100 índios Yanomami, de aldeias localizadas em pontos distantes
do Território Fede ral de Roraima e do Estado do Amazonas, vieram até o
Watoriktheri.  Da regíão da Serra de Surucucus (Parima), Roraima, chegaram
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representantes dos Tisiporatheri, dos Xirimifiktheri, dos Topolatheri, dos Býrýsither e
dos Taremútheri.

Da Amazônia vieram representantes dos Wawanawetheri (rio Maiá) e dos
Masiribuiwetheri (rio Cauaburis), índios Yanomami do rio Toototobi e do Ajuricaba
(rio Demini) e da aldeia Watoriktheri (km 217 da Perime tral Norte).

Do rio Catrimani (Roraima) vieram representantes dos Wakatautheri; do rio Pacu
(Roraima), os Pacutheri.  Do km 133 e 135 da Perimetral Norte os Opiktheri e dos
rios Ericó e Uraricaá (RR), perto do garimpo Santa Rosa, chegaram os Ericoytheri.
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CONVIDADOS ESPECIAIS

Uma comitiva composta de convidados especiais dos Yanomami chegou no dia 15 de
março/86 ao pé da Serra dos Ventos para participar da Assembléia: o ex-mi nistro e
atual senador Severo Gomes, autor de recen te projeto de lei (nº 379/85) para a
criação do Parque Yanomami; o Chefe de Gabinete do Ministério da Justiça, Flávio de
Almeida Salles, representando o ministro Paulo Brossard; o representante da
Comissão de Direitos Humanos Teotônio Vilela, de São Paulo, o artista plástico
Glauco Pinto de Moraes; Ailton Krenak, coordenador nacional da União das Nações
Indígenas (UNI), com sede em São Paulo; o represen tante da Coordenação Regional
da UNI em Rondônia, Anine Suruí; a jornalista Mônica Maia, da Empresa Brasileira de
Notícias (EBN): e membros da coorde nação nacional e regional da CCPY.

Representantes da FUNAI também atenderam ao convite e vieram à Assembléia: o
delegado da l0º Delegacia Regional de Boa Vista, Raimundo Nonato, e o chefe do
Posto de Atração Surucucus, Francisco Bezerra, fluente na língua Yanomami.

A comitiva de convidados veio ouvir "in loco", em plena selva amazônica,
diretamente dos próprios Yanomami. suas reivindicações para a efetiva criação do
Parque Yanomami e para um atendimento sistemáti co aos seus problemas de saúde
decorrentes do contato desordenado com a sociedade envolvente.

A CONVOCAÇAO

As constantes invasões de garimpeiros às suas ter ras levaram os próprios índios
Yanomami a sentir a necessidade de discutir os seus problemas numa "frente
ampla".  Suas lideranças solicitaram então o auxílio da união das Nações Indígenas
(UNI) para a organização de um encontro entre tuxauas dos diversos pontos do
território Yanomami.

Já desde 1974 os Yanomami vêm sentindo os efeitos do contato com a sociedade
envolvente.  A rodovia BR-210, a Perimetral Norte nessa época, cortou o sul do
território Yanomami numa extensão de 225 Km.  Em pouco mais de três anos treze
aldeias, situadas entre os quilômetros 40 e 105, foram reduzidas a oito pequenos
grupos de famílias, que passaram a viver precariamente à beira da estrada.  Os
grupos indígenas que moravam na altura do quilômetro 145 foram reduzidos à
metade por duas epidemias de sarampo, além de várias epidemias de gripe.
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Problema ainda maior surgiu em 1975, quando projeto de pesquisa geológica do
RADAMBRASIL acusou a existência de ouro e cassiterita na área Yanomami. A Serra
de Surucucus, onde vivem cerca de 4.000 Yanomami isolados, passou a ser invadida
por hordas de garimpeiros à procura de cassiterita. Em 1980, milhares de homens
alcançaram os rios Uraricoera e Ericó, entrando clandestinamente nas terras
Yanomami para garimpar ouro.

Em 1985, homens armados com metralhadoras e disfar çados em uniformes militares
tentaram uma invasão na região de Surucucus, chefiados pelo proprietário de uma
empresa de táxi- aéreo em Manaus e atual pre sidente da Associação dos
Garimpeiros de Roraima, José Altino Machado, que hoje faz "lobby" em Brasí lia
tentando candidatar-se a deputado federal. Atualmente funciona na região do rio
Novo (vide URIHI nº 3) um garimpo clandestino com centenas de homens, outro na
região do rio Ericó, e ainda outro na Serra de Uratanim.  Todos no Território Federal
de Roraima, dentro de área Yanomami.

Sabe-se ainda que 25 grupos econômicos tem requerimentos para mineração em
terras ocupadas pelos Yanomami, numa extensão de aproximadamente dois terços
da área do Parque.

Nunca os Yanomami foram tão ameaçados como agora.

"Isto a Justiça tem que ver, o sofrimento dos pobres Índios.  Como lá na
Serra, tem maquina jogando óleo, contaminando nosso rio, a água que nós
bebemos e levando doença.  Assim mesmo. E vai acontecer aqui também, se
as autoridades não tomarem uma providência."

(Gilberto Lima Macuxi)

OS YANOMAMI

Os índios Yanomami ocupam desde tempos remotos uma extensa área de floresta
tropical na região da fronteira entre o Brasil e a Venezuela. Dispersos em cerca de
320 aldeias, os Yanomami totalizam, nos dois países uma população de aproxi- 
madamente 20.000 indígenas, constituindo-se no maior grupo ainda em grande
parte isolado do contato com a sociedade envolvente.

No Brasil, os Yanomami habitam áreas do Território Federal de Roraima e do estado
do Amazonas.  A população total é estimada em 9.000 Yanomami, a maioria dos
quais vive ainda segundo seus padrões culturais tradicionais.  Densa floresta tropical
úmida cobre seu território e o terreno em geral acidentado e os rios encachoeirados
tornam o acesso a essa área extremamente difícil.

 

O PARQUE INDÍGENA YANOMAMI

Diante das graves ameaças à sobrevivência dos Yano mami, foram realizados estudos
pela CCPY e FUNAI para a criação do Parque Yanomami.  Como resultado, uma área
contínua de 9.000.000 ha foi delimitada como área Yanomami em 1984, para o
Parque. Concluiu-se que essa área proposta para o Parque, embora extensa, não
traria prejuízos ao desenvolvi mento da região.

De fato, 33,5 por cento de sua extensão são consti tuídos de regiões montanhosas,
que o Código Flores tal declara serem de proteção permanente, ou seja, não
suscetíveis de aproveitamento econômico.

 Incluem-se aí o Parque Nacional do Pico da Neblina e a Reserva Florestal do Parima.

Outros 44,5 por cento da área, segundo o Projeto

RADAMBRASIL, são constituídos por terras inaptas para a lavoura e a agro-pecuária.
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O próprio RADAM sugeriu que aí se criassem Parques Nacionais e estações
ecológicas.

A DOCEGEO também já declarou que a exploração da cassiterita existente em
Surucucus não compensaria os custos que acarretaria para a população indíge na
dessa área e que, economicamente, não haveria interesse a nível nacional. 
Atualmente o Brasil é  um grande produtor de estanho (cassiterita) e exporta cerca
de 80% de sua produção.  O mercado mundial, por sua vez, está saturado e não há
interesse em se aumentar a produção.

Ainda mais: a garimpagem dentro de áreas indígenas é, por lei, reservada aos
próprios indígenas que habitam essas áreas.

A ASSEMBLÉIA

Enfeitados com penas e com seus corpos pintados de negro, os tuxauas Yanomami e
seus convidados sentam-se em semi- círculo no pátio do Posto Indígena Demini, sob
o céu azul e refrescados pela brisa vinda da Serra dos Ventos.

Davi Yanomami, chefe do Posto Indígena da FUNAI localizado na Serra dos Ventos e
anfitrião dos visitantes, fluente em Português, abre a Assembléia. Discursando em
nome dos representantes de todas as aldeias, diz com firmeza que essa assembléia
é um esforço conjunto dos Yanomami para encontrar uma solução pacífica para a
invasão de suas terras. O discurso bilingue de Davi Kopenawa Yanomami exalta os
ânimos dos tuxauas, que tomam a palavra.  Um a um, começam a relatar suas
experiências com os garimpeiros, auxiliados também pela tradução de Ivanildo
Wawanawethery Yanomami, índio Yanomami chefe de posto no PV Flechal, no rio
Mucajai, que auxilia como intérprete durante a Assembléia.

O DISCURSO DOS TUXAUAS

De pé no meio do semi- círculo formado por todos os seus "parentes" e pelos
convidados , o tuxaua Esmeraldo Tisiporatheri de Surucucus, assistido ao longe pelas
mulheres atentas e admirado pelos olhares curiosos das mais de trinta crianças
presentes, começa a contar sua história.

"Eu trabalhava, fazia minha roça, limpava com minha mão o chão para poder
plantar.  Eu tinha pedra e pau para ajudar.  Quando o branco che gou com
ferramenta, eu achei que era bom.  Me dava ferramenta.  Mas ai eu vi que tinha
bran co ruim.  E que esses vão acabar com as coisas que eu tenho pra comer, com
meus bichos, e ainda vão me mandar trabalhar para eles.  Daí uns dias eles vão
falar: aqui nada é teu. Se eu morrer, tenho filho e família que vai sobrar, vai sofrer. 
Se eu morrer não quero deixar na mão do branco.  Aqui nasceu meu pai, meu avô,
minha avó, meus parentes. Agora os brancos é que querem mandar.  É por isso que
pela primeira vez os Yanomami estão conversando aqui.  Para começar a entender."

Sob o impacto do discurso inflamado de Esmeraldo, Carrera, tuxaua dos
wakatautheri, no rio Catrimani, se levanta e completa:

"Precisamos andar todos juntos na mesma linha, para não enfraquecer nossa força. 
Nós só que remos índios aqui.  Nós estamos respeitando. Mas se eles derramarem
nosso sangue, nós derra mamos o deles também.  Nós temos esse pensamen to.  Não
está no papel, mas na cabeça de cada um de nós.

O tuxaua Raimundo, da Serra dos Opiktheri, toma a palavra para afirmar:

"Não devemos discutir outro problema, senão não resolve nada.  O Senador está
aqui para ver como índio come, dorme, o seu costume e  sua luta, para depois
sentar no gabinete e contar para o Presidente, se não ele não acredita. Nós
queremos viver sem confusão, sem briga.   Não queremos derramar sangue, porque
ninguém está brigando com branco.  Mas índio não tem medo do branco.  E os
rapazes novos respeitam os tuxauas quando eles mandam."

O parente do tuxaua Raimundo, Hamo Opiktheri, quer então contar como foi quando
chegaram os primeiros garimpeiros perto de sua aldeia e ele os enfrentou.

-“Quem é o chefe de vocês?  Quem mandou vo cês aqui? perguntou Ramo Opiktheri.

   - "Foi a FUNAI", respondeu o garimpeiro.
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   - "Você está mentindo.  Vocês nunca foram lá na FUNAI.  Vocês vieram escondido. 
Vão embora !"

- “Não, eu não vou.  Eu vou caçar."

- "Não você não vai caçar.  Você vai procurar ouro.  Eu sei que você está mentindo. 
Vai embora!"

- "Aqui é o Brasil todo.  Aqui é do índio e do branco também."

- "Não, não é do branco.  Branco tem terra para ele trabalhar.  O Brasil é grande.
Onde os brancos nasceram eles têm uma área grande para trabalhar, para sustentar
a família deles. Aqui quem mexe é quem mora aqui.  É o Yanomami quem vai
mexer.  Porque se tiver cassiterita, se tiver ouro aqui dentro, o Yanomami vai
entender.  Daqui uns dias vai começar a trabalhar, vai tirar e vai vender ouro para
ganhar.  Vai receber as coisas que ele precisa.  Aqui, se você começar a chegar, vai
espalhar pra todo canto, pra todo mundo: ah! na área Yanomami tem muito ouro,
muita cassiterita. 

"Eu não quero os garimpeiros, não quero os bran cos aqui.  Tem o branco
que dá a ferramenta para nós.  Se eu começar a pedir para o branco, vai
virar cidade aqui.  Eles vão tirar minha terra. Ele vai contaminar.  Ele vai
acabar com meu pei xe, com a minha caça, ele vai acabar com o meu
camarão, que eu como.  Ele vai acabar com meu pedaço de cobra, com o
macaco que eu vou comer. Ele vai acabar com tudo.  Com o pedaço de terra
que eu vou plantar.  Eu vou plantar um pé de banana e ele vai contaminar. 
Ele vai querer uma área para fazer uma criação dele.  Ele vai querer uma
área para os garimpeiros.  Ele vai mandar mim trabalhar para ele.  Ele vai
crescer na minha área.  Ele vai querer mandar.  Ele vai crescer muito.  Daqui
uns dias o branco vai di zer: ele é gente grande.  Ele é gente rica.  Foi o
Yanomami quem ajudou ele.  Ele fez uma criação que Yanomami não tem. 
Se tu plantou um pé de banana, ele vai dizer que não é teu. Ele vai di zer- é
meu.  Não, não é teu.  Quem esta pagando sou eu.  Ele vai dizer, quem esta
pagando sou eu.  Vocês não têm o direito, vocês não estão pagando."

 (Esmeraldo Tisiporatheri, de surucucus)

 

 

E todo mundo vem aqui e vai acabar com tudo, acabar com a caças acabar com o
peixe, com a quei xada, com tudo com que a gente se sustenta. Vai contaminar e vai
trazer monte de doenças, monte de malária, doença que a gente nunca viu, que a
gente nunca sofreu.  Porque a gente, quando não tinha branco, nunca sofreu doença
como a gente está sofrendo agora."

Mário Wakohipitheri, do rio Pacu, emocionado com os discursos dos outros
Yanomami, levanta-se e fala alto, brandindo suas armas:

Nós tratamos bem os brancos que estão aqui, porque esses brancos gostam de nós. 
Mas os outros nós matamos, cortamos e colocamos no jirau, para mostrar se índio
Yanomami não come branco.  Porque a carne de branco é bem gostosa.  Vocês vão
ver.  Já avisamos muito. Agora estamos ficando chateados, então esquenta a
cabeça.  E nós somos índios como os outros.  Se os outros comem, nós vamos
mostrar que comemos também.  Se queimarem minha rede eu mato.  Brasil é
grande, tem mais ouro, cassiterita.  Os que nascem vão crescer e continuar a luta. 
Os índios vão na frente, os brancos dão apoio em Brasília.  Nós não podemos abrir a
mão senão vamos perder tudo. Nós estamos reunidos agora para isso."

"Eles falam:  os Yanomami não faz nada.  Os Yano mami é só preguiçoso. 
Para que os Yanomami que rem um pedaço de terra grande?
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Daqui uns dias, se eu morrer, eu tenho filho que vai sobrar.  Eles vão
sofrer.  Nós temos filhos, mães, amigos.  Se eu morrer, eu não vou deixar na
mão do branco.  Quem nasceu aqui foi meu pai, meu avô, minha avó. 
Porque quando não tinha branco eu já vivia aqui.  Aqui tinha índio.  Aqui
tinha Yanomami.  Yanomami já vivia aqui.  Os brancos começaram a
chegar.  O Brasil é grande.  Tem bran co que fala que não tem índio na
região do Surucu cu. Eles nunca andaram no mato onde tem índio. A gente
vai convidar eles.  É só num mato destes daqui que tu vai entender onde
tem índio.  No meio do mato é que você vai ver que tem xabono. Vai
acreditar que tem índio."

(Esmeraldo Tisiporatheri, de Surucucus)

 

  
 

"Nós estamos sabendo.  Nós estamos reunidos.  Nós somos a única área
indígena Yanomami, nós quere mos viver na nossa terra."

(Davi Kopenawa Yanomami)

E os discursos continuam.  As queixas são as mesmas :

"Quando os garimpeiros entraram na nossa terra, ora era bom ora era ruim.  Aí
começaram a dar arma de fogo.  Aí começou briga e apareceu morte, apareceu
doença que Yanomami nunca viu.  Um índio saiu esfaqueado e dois garimpeiros
sairam baleados com a espingarda deles.  Aí eles foram embora. Aí acalmou.  Se
eles aparecerem de novo nós mandamos eles embora.  Aqui não é terra deles.  É
terra de Yanomami.  Se tiver ouro e cassiterita, deixa que é meu.  Quando eu quiser,
aí eu tiro o que é meu.

Na véspera Ado Taremutheri, Yanomami da região de Surucucus, instado a mostrar a
cicatriz de ferimento a bala, recusara-se.  Hoje fica ao longe, na sua rede, temeroso
de que seus parentes lhe peçam que exiba o estigma em público.

Outro Yanomami toma a palavra:

“Qualquer lugar tem ouro.  Só aqui tem índios Yanomami. Mas não e só onde tem
índio que tem ouro.  Qualquer canto tem ouro, se procurar acha.  Os garimpeiros
querem ficar ricos. Agora, trabalhador deles não fica rico.  Só o chefe deles fica rico."

(Ivanildo Wawanawetheri, da região do rio Maiá)

E outro:

 

 

"Nós queremos só a demarcação.  Nós estamos pedindo só para demarcarem a
nossa área indígena.  Agora vocês estão aqui, brancos, vocês estão ouvindo.  Tem a
documentação. Vocês vão levar lá para o Presidente da
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“Eu comecei a entender quando vi que tem o bran co que tem um lado que é
bom, um lado que é ruim. Para não acontecer aqui na área dos Yanomami, a
gente vai pedir a demarcação.  Porque isto é importante para a gente,
porque aqui meu avô nasceu.  Quando ele falava, ele falava: meu filho, aqui
nós nascemos e aqui nos vamos morrer.  Esta tua terra não pode entregar
na mão de ninguém de você, e nossa.  Quando você tiver família, a ia família
vai morar aqui. Todos os Yanomami moram aqui.  Quando não tinha branco
era só Yanomami que morava aqui.  Primeiro foi o índio que morou aqui, por
isso ele tem direito, direito .. dizer: aqui é meu. O branco vai querer dizer
que aqui não é do índio - aqui é do branco. Que índio não tem direito.  Que
índio é preguiço , índio não faz nada, índio só vive dormindo. Índio só vive
andando, pedindo alguma coisa para sustentar. Só vive pedindo para ele
fazer alguma coisa.  Só vive andando.  E branco diz que branco tem direito -
é porque é mentiroso.  Branco nunca chegou na maloca aqui.  Ele fala muito
da vida do índio.  Mas ele não conhece, ele nunca entrou dentro de uma
maloca para ver o que o índio come, para sustentar a família dele, onde tem
um pedaço de roça para ele plantar um pé de banana, um pedaço de
macaxeira para ele sustentar. O índio é isso.  Índio tem direito de dizer que
ele tem razão, porque ele tem alguma coisa para ele viver, ele tem direito
de dizer que é índio porque ele nasceu aqui.  Antes de aparecer o branco,
tinha índio aqui no mato.  Ele nunca sofreu doença, esse tipo de doença:
sarampo, catapora.  Esses tipos de doença ele nunca sofreu.  Hoje ele está
conhecendo, está sofrendo, está começando a entender que é para a gente
lutar.

(Ivanildo Wawanawatheri)

“República para resolver e dizer que nós que remos a nossa área indígena.  É só o
que nós queremos. É muito importante a demarcação de nossa área indígena.  Nós
queremos isso aí grande, está marcado.  Os brancos dizem que é muito grande.  Mas
tem que demarcar isso aí.  Tem que sair nossa área indígena para acabar briga,
confusão.  Aí, se demar car, ficamos quietos, ficamos calados, sem briga.  Agora, se a
FUNAI demarcar nossa área e ele continuar a entrar, derrubar cer cado, aí a gente
mata.  Aí vocês escutam lá em Brasília: índio Yanomami matou garimpeiro e comeu."

E o intérprete Davi acrescenta, referindo-se ao orador:

"Ele não tinha idéia.  É a primeira vez que ele está escutando isso."

A 1º Assembléia Yanomami acabava de atingir seu objetivo.  Para muitos dos
presentes, era a primeira vez que ouviam, de seus próprios parentes, as atrocidades
de que estavam sendo vítimas.  Não apenas durante os discursos mas à noite,
deitados na rede, durante as longas conversas ao redor do fogo, dentro de cada um
despertava o sentimento de seus direitos.

"Nós somos contra os garimpeiros porque eles são como formiga, eles se
espalham como formiga. Quando a gente mata formiga, ela volta.  Eles são
assim."

 
(Davi Kopenawa Yanomami)
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É A VEZ DOS MACUXI, ÍNDIOS EM CONTATO COM A CIVILIZAÇAO HÁ
DUZENTOS ANOS

Os três representantes Macuxi, Gilberto Lima Macuxi, João Batista do Tacutu e Maú e
Silvério Messias, da  maloca do Barro , no Surumu, emocionados, querem contar aos
Yanomami sua triste história.  Temem pela sorte desse povo irmão e querem
preveni-lo.  Ainda pela manhã haviam saído juntos para caçar na floresta que
circunda o watoriktheri, voltando depois de poucas, horas com quinze queixadas
(porcos-do-mato) para o grande churrasco.  Felizes.  Lembrando-se de tempos
passados.

Agora contam que já não têm suas terras para caçar. Há muito tempo as perderam. 
E também sua língua materna.  E suas tradições.  Querem dizer de como foi.  Para
que esse povo saiba como as coisas acon tecem para os povos indígenas.

E contam.  De como os primeiros que chegaram eram amigos.  De como resolveram
colocar cercas em suas terras, avisando porém que todos podiam continuar caçar como
antes.  E de como o tempo passou e os filhos e os netos dos primeiros que chegaram
come çaram a se dizer donos de tudo e a impedir os Macuxi de entrar em "suas' terras. 
E de como, sem que per cebessem, já era tarde demais.  Só restara a vonta de de lutar
para preservar o pouco que ficara.

Muitas perguntas são feitas.  Os tuxauas Yanomami querem saber mais, tudo.  Estão
compreendendo o que pode acontecer a eles.  Entao tudo pode acabar?  Essa terra que
tanto amam pode deixar de ser sua?  Desaparecer debaixo dos buracos dos garimpos?
E também seus pássaros, seus rios, suas árvores? E seus filhos?!

 
"Eu estou com um mês andando, olhando o nosso povo Macuxi, querendo
defender, procurando a FUNAI e pro curando outras autoridades que podem
nos ajudar de Brasília.  Nós passamos 24 dias em Boa Vista para tirar os
nossos irmãos que foram presos nas suas próprias roças.  Isso é injusto. 
Foram presos como criminosos.  O secretário da segurança. Os senhores
devem saber quem é - Coronel Mena Barreto, ele podia mandar os políciais
apanhar a pessoa que está queimando nossa casa.  Ao contrário, pega a
pessoa que sofreu prejuízo para a penitenciária, co mo um criminoso .  E
quem queimou está lá.  Faz de conta que não aconteceu nada, que ele fez
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alguma coisa direita, que não foi crime.  Então é isso ai, para os senhores
que vieram de Brasília, que nós queremos mostrar como nós sofremos.(João
Batista Macuxi)

 

"Hoje nossos filhos não podem nem mais chegar lá e dizer:  eu quero um
pedaço de carne.  O patrão, o chefe, o branco diz: 'vai trabalhar, te vira'.
Mas antes ele fez com nossos avós - o coração era bonzi nho, né? Mas gente
vê, qualquer pessoa pode che gar e dizer: 'eu sou bom'.  Mas dentro, dentro
e que tá.   'Eu pego assim, mais tarde eu vou massa crar'

                             (João Batista Macuxi)

FALA UM SENADOR DA REPÚBLICA

Todos querem ouvir a palavra daquele branco importante que fez uma lei lá na aldeia
de branco para Yanomami ter suas terras garantidas.

E agora, Sr. Senador?

Severo Comes, o senador que veio de tão longe prestigiar a Assembléia Yanomami,
portando o chapéu e pelo de macaco- aranha com grandes abas com que ora
presenteado, dirige-se à tribuna mais original a qual já participara e fala a essa
platéia tão especial, atenta e ansiosa.

Francisco Bezerra, o sertanista da FUNAI que já hav ia demostrado sua popularidade
ao dirigir, na própria língua Yanomami, palavras de confiança aos índios com quem
convive há mais de 20 anos, é o intérprete do discurso de Severo Gomes.

Ao agradecer a hospitalidade e generosidade com que foi recebido pelos Yanomami, o
senador provoca nos Tuxuana largos sorrisos de aprovação, que deslocam os rolos de
folha de tabaco que costumam carregar entre a gengiva e o lábio inferior.  Longas
cuspidelas de modéstia são lançadas ao chão e todos se entreolham com satisfação.

Compenetrado, o senador fala alto e bom som, tendo como cenário a floresta
amazônica, com seus bandos de araras azuis e papagaios, fazendo sua voz ecoar
pela Serra dos Ventos:

"As leis mais antigas do Brasil, e as leis de hoje também, dizem que as terras dos
índios são dos índios e os brancos não podem entrar nelas, nem ficar donos dessas
terras. No entanto  essas leis estão sendo desobede cidas.  Os juizes julgam de
acordo com os in teresses dos fazendeiros ou dos garimpeiros e não de acordo com a
lei.  E a Polícia, que foi feita para combater o crime, acabava ela mesma praticando o
crime, na defesa desses interesses ilegais.  Quando, com a ajuda da Cláudia (Claudia
Andujar, coordenadora da CCPY), eu apresentei o projeto da criação do Parque
Yanomami, eu era muito pessimista. Porque os índios não tinham consciência de
como defender suas terras e eram enganados pelos fazendeiros, pelos garimpeiros e
aos poucos havia um fato consumado - como acon teceu tantas vezes na História -
uma após a outra, tantas tribos foram dizimadas. Hoje eu estou com muita
esperança, porque vi nesta reunião aqui os Tuxanas e eles estão com firme vontade
de reagir a invasão das suas terras.  Mesmo se o projeto da criação do Parque não
fosse feito, este Parque passaria a existir no momento em que 'todos os índios
tivessem a consciência de que eles é que vão criar o Parque e defender o Parque. 
Vocês defendam as suas terras, com as suas flechas, com as suas armas, com a sua
coragem, porque vocês têm o direito de defendê-la de toda maneira.  E vocês vão
encontrar em Brasília, no Congresso Nacional no Ministério da Justiça e na
Presidência da República, vozes que vão aumentar para ajuda a fazer com que este
processo seja pacífico, seja manso, e que seus direitos sejam reconhecidos.  Eu
quero agradecer, em meu nome e no dos meus companheiros, a hospitalidade com
que os Yanomami nos receberam.  E espero voltar aqui quando haja um outro
horizonte, de tranquilidade, de paz, dos direitos dos índios respeitados, coisa
elementar da decência de um governo, que tem que agir fazendo respeitar a lei e os
direitos de todos os brasileiros, e entre eles os índios Yanomami, Macuxi e todos os
outros.

            Muito obrigado.”

A CONFRATERNIZAÇÃO NO XABONO, MORADIA COLETIVA DOS YANOMAMI
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A fala do senador Severo Gomes encerra a Assembléia Yanomami.  Os tuxauas, já
tão cheios de sabedoria, agora sabem ainda mais.  O ambiente é de euforia. O
tuxaua Lourival, da aldeia do watoriktheri, con vida a todos para pernoitar em seu
"xabono" (casa coletiva Yanomami), que fica a seis quilômetros do Posto Demini. 
Todos concordam alegremente. Começam os preparativos para a viagem.  As
mulheres Yanomami penduram seus cestos nas costas e as crianças menores no
peito.  Os homens carregam suas flechas e sobras das caçadas.

Com nossas redes nas mochilas, começamos a caminhada.

A frente vai o tuxaua Esmeraldo, carregando um enorme fígado assado de queixada.  É
melhor garantir...

Logo atrás vem Geraldo, jovem Yanomami que depois de 15 minutos de caminhada
aponta para os sinais da passagem de uma onça por ali...  Agora são os visitantes
que fazem perguntas.  É a vez dos Yanomami responder.  Os intérpretes são
valiosos... Os convidados, apesar de cansados, vibram com a nova experiência. 
Caminhar através da floresta Amazônica na companhia de mais de cem índios
Yanomami, homens, mulheres, crianças.

Para os Yanomami, a expedição ao Xabono é o coti diano.  Para os outros, é o
testemunho vivo de uma cultura tão distinta do mundo "branco", Macuxi ou Suruí. 
De uma cultura que é parte do patrimônio da humanidade.

E o xabono, que não aparece?  já começa a anoitecer! De repente o chefe Yanomami
deixa a trilha e toma uma picada à direita.  Poucos metros adiante está o xabono. 
Grandioso.  Imponente.

Construído com folhas de ubim superpostas apoiadas numa estrutura de pau roliço
de paxiúba, o xabono circular tem um diâmetro de aproximadamente 50 metros.  As
passagens para dentro são baixas e estreitas, pouco visíveis.  Entramos
reverentemen te.  Outro espetáculo nos aguarda.

A abóbada do xabono, lá bem alto, totalmente aberta, deixa-nos ver um pedaço do
céu que, assim emoldura do, parece ainda mais brilhante.

As estrelas começam a despontar e a lua cheia já promete o brilho com que mais
tarde vai nos brindar. Auxiliados por nossos anfitriões, começamos a pendurar
nossas redes nos troncos de madeira que sustentam o xabono.

Aos poucos as famílias Yanomami vão se acomodando em seus lugares habituais no
xabono e vários foguinhos vão sendo acesos aqui e ali.  A fumaça das folhas de ubim
começa a subir rente às paredes escurecidas do xabono.

A noite chega depressa.  Cuias com mingau de bana na começam a circular.  Enormes
bananas assadas são oferecidas aos hóspedes.  E aceitas com prazer.

Há  um clima de festa no ar.  As mulheres, com o corpo pintado de urucum e desenhos
sinuosos negros, começam a se agrupar.  Preparam-se para nos home nagear com seus
cantos e danças.

Já descansados e bem alimentados, nos ajeitamos nas redes, debaixo do céu
estrelado, olhando aten tamente para o centro do grande círculo de 'terra batida, onde
a dança vai começar.
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As belas jovens Yanomami, algumas com seus filhos nos braços, sorriem e começam a
cantar.  Para a frente e para trás, dançam em passos cadenciados. Param e
recomeçam.  Muitas vezes.

As horas vão passando.  Os cantos e a dança se pro longam noite a dentro. 
Iluminado agora apenas pela luz do luar, o xabono é envolvido pela mágica dos sons
e do ritmo das canções Yanomami.

Já não sabemos mais se sonhamos ou não...

 

 

DE VOLTA A BOA VISTA

No dia seguinte a comitiva desembarca em Boa Vista. A cidade já sabe da presença
do Senador.  Jornalis tas o esperam para uma entrevista coletiva.  Querem saber
porque o Senador tem seu interesse voltado exatamente para a criação do Parque
Yanomami e não para outras questões indígenas do Território Federal de Roraima.

Responde Severo Gomes:

"Tenho preocupação por todas as questões indígenas.  Apenas, hoje, estou voltado
para um projeto Concreto, onde existe   uma coisa muito importante a ser
preservada, que é a cultura desses Yanomami, que não se descaracterizaram. O 
conhecimento do que ocorre com eles, de sua estrutura social, de sua história, tem
muita importância para nós.  A questão dos Yanomami não e uma questão dos
Yanomami, é uma questão dos brasileiros!

 Na minha conversa com o Governador do Território, ele não ofereceu nenhum
argumento contra a criação do Parque  Yanomami.  Ao contrário.  Ele se colocou
numa posição muito vigo rosa de bloqueio ao avanço dos garimpeiros na área
indígena.  Eu creio que as maiores preocupações dele não estão na área Yanomami
mas na área Macuxi e de outras tribos, onde há conflitos antigos de fazendeiros e de
ocupações antigas ou recentes e com os índios Macuxi.  Esta foi a preocupação que
ele me colocou.  Com relação à criação do Parque Yanomami, ao meu Projeto, ele
não usou nenhum argumento contra.  E, ao contrário, se disse disposto a usar a
força polícial para impedir o avanço dos garimpeiros na área Yanomami.  E o grande
problema dos Yanomami é o problema do garimpo."
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Jornalista:    “O senhor encontrou algum garim peiro lá?"

Severo Gomes:  "Lá não tinha nenhum garimpei ro.  Eu acho que os índios lá estão
assustan do os garimpeiros."

J.- "Senador, e a participação da Igreja lá, como é que o senhor viu?"

SG- "Olha, eu não vi participação da Igreja. havia uma participação da FUNAI.  É
uma coisa curiosa, porque você sempre   encontra aqui pessoas que procuram dar
uma interpretação, sempre achando que a FUNAI não sabe nada, que a Igreja está
querendo sublevar índio e que elas é que entendem destas questões que dizem
respeito não só ao Território, mas di zem respeito à nossa posição como nação ci- 
vilizada.  O Estado tem uma organização que cuida do índio e tem técnicos
competentes para realizar este trabalho.  Acho que tudo isto ai é uma fantasia para
despertar um es pírito nacionalista que  todos nós temos.  Só que não consegue
despertar porque isto ai é uma fantasia sem sentido - você imaginar que um grupo
reduzido de índios que vive numa situação muito primitiva amanhã possa inventar
uma coisa como essa - uma nação Yanomami. Inclusive, eu acho que nos nossos
limites, é aí que o exército deve ter uma presença maior. Ter lá pelotões ou
batalhões, até para des mistificar esta idéia da criação de uma nação independente.

J-      "0 senhor constatou que existiria na área, mais ou menos, um contingente de
quantos ín dios? o senhor acredita

que  quantos índios farão parte da nação Yanomami?"

SG- “Nós fomos lá para o posto da FUNAI, Demi ni, depois andamos talvez uns 8
quilômetros e fomos para uma outra   maloca.  O número de índios que contatamos
foi até muito discreto. Agora, as informações que eu tinha antes de vir para cá eram
muito contraditórias.  Havia gente que dizia que no Brasil havia 15.000 Yanomami. 
O que diz a FUNAI hoje é que eles andariam por volta de 9.000."

J - "Mas, o senhor, não deu para saber quantos?"

 SG -   Como é que eu vou saber, neste territó rio, não é? Eu não quero usar esse tipo
de argumento: está vendo, você só  encontrou 200 índios e dizem que tem 9.000,
você é um bobo. Quem diz que tem 9.000 é a FUNAI.  Ora, se eles é que  estudam o
problema e que estão por lá!  Você poderia dizer: qual é o interesse da FUNAI em
aumentar ou diminuir o número de índios? Não é isso?"

 J- "E por que não se demarcam neste país as terras indígenas?"

SG- "Pode-se dizer que no passado houve até multas demarcações.  Hoje você vai lá
-  era demarcado, era terra indígena – e não tem mas nada.  Eu acho que isso
acontece até pela falta de consciência política e social dos indígenas.  Por isso é que
dou muita im portância à conversa que tive nessa reunião de Tuxauas.  Ficou muito
patente que eles é que precisam tomar a frente tendo atrás o Congresso, a FUNAI, a
Igreja.  Eles é que devem tomar consciência de sua nação, da  necessidade de se
defender.  Aí sim, você pode fazer, leis e permitir que a manutenção das suas
reservas ocorra de maneira pacifica, no curso do tempo."

J- "Senador, qual seria a solução para a problemática indígena do Território, uma vez
que envolve interesses da classe  dominante, que não abre mão de negociar o
desenvolvimento do Território, ao invés da preservação dos índios?"

SG-  Creio que há muito engano quando se fala em desenvolvimento do Território.
Porque se pode soltar bandos de  garimpeiros e daqui há pouco não se tem mais
nada. Não desenvolveu coisa nenhuma.  Você só tem buracos.  Vai ter as  águas
destruídas, já  que o uso do mercúrio para concentrar o ouro acaba com toda a
vida.  Então é uma questão que é de  ecologia, a da verdadeira questão do
desenvolvimento.  Como é que se desenvolve uma sociedade, que é que ela pensa a
respeito do seu futuro, da sua permanência, da sua família, das suas re lações com a
natureza e as suas relações dentro da  sociedade com grupos como esse? É preciso
ter maturidade para isso.  Nós não estamos discutindo o problema de Um Território. 
Estamos discutindo o problema do Brasil onde o Território tem gran de importância. 
O que não se pode admitir e que questões políticas sejam resolvidas debaixo de um
certo tipo de pressão, como se Roraima fosse um projeto da Guatemala. Não, não é! 
Roraima é um projeto do Brasil!  Ai se pode ter esse tipo de distor ção.  Uma
sociedade em  construção, uma construção relativamente recente.  Um certo tipo de
pressão que acaba derruban do a lei.  Nós temos uma  Constituição, nós temos leis
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que preservam certas coisas.  Então nesse momento se pode até ter a ação da
polícia.  Ao invés de ser aque la que vai coibir o crime passa ela a ser praticante do
crime, com um Judiciário lento, um Judiciário comprimido e tomando decisões
absolutamente ilegais.  Eu quero ter a oportunidade de procurar o Corregedor da
Justiça 

em Brasília para que ele mande fazer uma correção aqui no Território.  Porque todos
os interesses têm que ser discutidos dentro da lei e não alugando força para se
defender."

J- "Senador, o senhor diz ser uma pessoa multo afeita aos problemas indígenas.
Como é que o senhor vê a situação que hoje se encontra no Território: o garimpei ro
brasileiro não estar podendo trabalhar, o índio estar sendo explorado, estar sendo
colocado dentro de um garimpo para trabalhar e estar entregando todo o ouro dire- 
tamente na mão de padres  italianos, que não se sabe a destinação que é dada a
esse ouro, se fica no Brasil ou se desaparece...

SG-  “Isso aí é uma coisa que eu já ouvi muito aqui.  Então vamos chamar a Polícia
Federal para saber onde está esse ouro e não ficarmos desenvolvendo uma história
de que vão criar uma nação, de que os padres italianos estão levando o ouro para
fora. Para isso existe a Lei, a Justiça.  E  não ficarmos desenvolvendo um tipo de
discurso que para agredir a Igreja e dizer que ela não entende nada, para agredir a
FUNAI, só resta uma coisa: e a invasão das terras dos índios, é fazer o garimpo
predatório, é destruir a natureza, destruir a água dos rios, para depois ficar com a
terra arrasada, com algumas pessoas que podem estar até satisfeitas consigo
mesmas.  Mas esse e um problema da sociedade, de um Território ou de pessoas
que participam, que trabalham e que querem saber da verdade e não pura e
simplesmente ficarem ouvindo um discurso.  Eu até vou procurar o Ministro da
Justiça para dizer:  olha aqui, você precisa tomar providências. Mande a Polícia
Federal para saber onde é que está isso e o que está acontecendo."

J- "Os próprios índios, os próprios tuxauas de diversas malocas procuraram a nossa
Secretaria de Segurança aqui para fazer esse tipo de denúncia.  Que já havia dentro
da área deles um garimpo sendo explorado há mais de três anos e que esse garimpo
produzia entre 50 e 80 gramas de ouro semanalmente e que todo esse ouro era
entregue na mão dessas pessoas e que até hoje eles não tinham visto nada disso
ai.,."

SG- "0s índios procuram a Secretária!  Um Estado que bota um serviço para
trabalhar com os índios dentro da Secretaria  de Segurança... Em primeiro lugar,
para mim todo tipo de documento que saia de uma Secretaria de Segu rança que tem
esse tipo de polícia, que pren de índio, já é suspeito.  Se pessoas que são pegas em
São Paulo, que tem independência, vão para a polícia e assinam tudo que quiserem,
quanto mais aqui. Eu vou te dar um exemplo: ontem, eu cheguei da assembléia
indígena. ai encontrei aqui na porta um cida dão (Pacifal Lustosa) que me diz: 
"Espero que o senhor não tenha vindo prejudicar o trabalho do Coronel Mena
Barreto." Eu tive que passar-lhe uma descompostura.  Dizer que eu não sofro esse
tipo de pressão de um poli cial aqui em Roraima. Essa polícia, portanto, para mim
não merece a menor confiança.  Parece uma coisa difícil de acontecer no Brasil: um
polícial chegar para um senador com ameaças. Ora, meu Deus do céu!"

 J - "0 senhor sentiu o clima?"

SG-  "Exatamente!  Esse tipo de pressão, esse negócio de polícia se meter em
negócio de índio para expulsar índio, para prender índio, como no caso Macuxi (na
época quatro tuxuauas Macuxi haviam ficado presos por um mês devido a conflitos
de terra), deixá- lo enjaulado aí. Quando prende garimpeiro, solta no dia seguinte."

J- "0 senhor acredita que conta com o apoio do Senado na aprovação do projeto de
criação do Parque Yanomami?"

SG- "Conto com o apoio do Senado e vou contar com o apoio do Poder Executivo,
porque vou procurar     diretamente o Presidente da República para discutir essa
questão com ele . E não foi à toa que, vindo para cá e já tendo notícia de como
funcionava a Secretaria de Seguran ça aqui, pedi ao Ministro da Justiça que man- 
dasse alguém me acompanhar e ele mandou o seu próprio Chefe de Gabinete, para
colher infor mações e levar a ele."

 J- "Então o senhor vai levar ao conhecimento do Presidente da República tudo o que
o senhor presenciou aqui?"
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SG- "Exatamente.

J- "O Projeto deverá ser apreciado até o final deste semestre, não é Senador?

SG- "Eu tenho esperança.  Ele tem que passar pelas Comissões.  Nós estamos no
comecinho. Eu espero que possa ter logo a aprovação do Senado e depois voltar
para a Câmara."

 J- "O senhor já fez contato cem algum parla mentar do Território para saber, para
discutir o Projeto?"

SG- "Não, não fiz."

J-"O senhor vai ouvir os parlamentares rorai menses sobre a questão?"

SG-  "Eu acho que é uma boa sugestão.  Vou pro curá-los em Brasília e vou conversar
com eles.

J-      "O senhor elaborou esse projeto de que for ma, Senador?"

SG-  "Baseado na própria FUNAI, na primitiva proposta da FUNAI para a criação do
Parque."

 J- "Na verdade, o senhor não teve nenhum assessoramento local, regional?"

SG-  "Não, não tive nenhum assessoramento local, na medida em que a FUNAI vem
a ser considerada  como o órgão que conhece o pro blema indígena.  Eu acho que se
pode dizer no sentido positivo também.  Também tive contato com a CCPY - 
Comissão pela Criação do Parque Yanomami."

 J- "A FUNAI aqui parece que não goza de mui to crédito.  Parece que é bastante
criticada." 

 SG-  "Eu acho que se você cria um ambiente contra o índio, a FUNAI vai ser
criticada sempre."

J- "Senador, qual é o seu entendimento da problemática indígena em termos de
responsa bilidade? Vamos dizer que hoje o    índio é civilmente irresponsável.  Ele é
inclusive inimputável. Mas, nós aqui no Território temos algumas características 
indígenas. Nós tivemos aqui, para o senhor ter uma idéia,  um índio com carteira e
tudo, que era nada mais nada menos que  representante de uma multinacional aqui
no Território. E ele era índio."

SG-  "Então ele não devia ser representante da multinacional.  Ele devia ser um
instrumento da multinacional, que enfiou algum dinheiro no bolso dele.  Há mundos
de índios ai para serem enganados, não é verdade?"

J-  "Sim.  Então eu perguntaria ao senhor, como o senhor dimensionaria isso?"

SG- "EU acho que tem muita gente que se aproveita dos índios, que os explora.  Eu
acho até que tem muito   garimpeiro que   põe o índio na frente e diz: "olha, vai
você na frente para garimpar, assim todo mundo vê que é índio. E no fundo quem
vai garim par é o garimpeiro, não é? A boa fé dos ín dios foi sempre explorada. Não é
aqui e agora só, é um problema nacional."

J - "Eu queria saber da diferenciação do índio aculturado. .."

 SG- “É que aqui no Território o índio botou óculos - aí já está aculturado!  O  índio
está de blue jeans - ai não é mais índio!  É como quem diz:  índio para ser índio
precisa estar pelado e pintado, no mato.   É um absurdo!  Vá ver o que são as outras
populações indígenas que estão bastante participantes, como 1á no Rio Grande do 
Sul, no Paraná, em Minas Gerais, no Amazonas"

“Aqui para o pessoal de Roraima, o ín dio que fala o Português mais ou menos, que
anda vestido e tudo, é o caboclo. Agora eu lhe pergunto, o que é o roraimense?"

SG- “É que aqui se dá um sentido pejorati vo ao caboclo.  Caboclo numa linguagem
na cional sempre foi usado até para identificar as pessoas - aquele é um caboclo bom
e tal. Isso numa linguagem do Brasil inteiro.  Aqui é que caboclo faz referência a
este índio que estava na borda da civilização quando chegava o fazendeiro e dizia:
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"deixa eu botar minha vaca para pastar aqui": que ga nha um pouquinho, recebe um
calção e acaba até gostando de andar de bicicleta, de vir à cidade, usar seus óculos
escuros.  É uma parcela que se deteriora, que continua ín dio e continua uma vitima
maior ainda do que aqueles que estão com um pequeno conta to."

J- "Mas o senhor acredita numa ação mais enérgica por parte do governo federal
quan to à problemática indígena do Território?

SG-  "No cumprimento da lei.  Cumprimento da lei que existe ai."

J - "Essa eterna polêmica..."

 SG- "Essa eterna polêmica!  Se nós tivésse mos que construir uma lei, teríamos que
passar por uma polêmica.     Você tem uma   lei que tem que ser cumprida, então
você tem é que exi gir.  Principalmente neste momento, em que as pessoas tomam
consciência da importância da participação, da militância, tem que exigir do governo
o cumprimento da lei.  E eu acho que vai começar a aparecer isto."

J-    "Senador, me diga uma coisa:  após a criação do Parque a Igreja continuaria a ter
acesso às áreas indígenas?"

SG-  "Em todos os Parques que foram criados a Igreja foi removida.  Quer dizer, a
FUNAI passou a dar uma assistência maior,  como no caso do Xingu, não? Hoje, você
pode dizer- a FUNAI tem tão poucos recursos, retirar a Igreja de um certo lugar  
significa deixá-lo ao abandono.  Eu acho que o governo deveria ter recursos para a
FUNAI fazer o trabalho corretamente, sem precisar estar pedindo socorro a
ninguém."

 J - "O senhor acredita que prisão de índio não vã ocorrer mais no Território?"

SG-  "Não, não acredito que não vá acontecer mais.  Enquanto você tiver um
dispositivo que você pode ter uma polícia que  está a serviço de certos interesses,
esses índios poderão ser presos.  Por enquanto."

 J- "Senador Severo Comes, por que só depois de pronto o seu Projeto é que o
senhor vem ao Território?"

 SG-  "Porque eu não tinha necessidade de nenhum elemento mais factual do
problema do Parque Yanomami.  Esta é uma  questão que estamos discutindo há
muito tempo, com a FUNAI, com antropólogos.  Quer dizer, exis te uma consciência 
nacional a esse respeito.

  O fato de andar mais l0 Km ou menos 10 Km dentro do Parque ou entre malocas
Yanomami não ia adicionar nada mais aos  elementos que eu já tinha para
apresentar o meu Pro jeto."

 J-   "O senhor teve algum subsídio dado por pessoas que conhecem o problema do
índio aqui no Território?"

SG- "Primeiro a própria FUNAI.  E também a Comissão pela Criação do Parque
Yanomami."

 J-  "Senador, o seu projeto deve entrar em votação ainda nesta legislatura.  O
senhor acredita que será aprovado?"

SG- "Eu creio que ele pode ser aprovado."

J - "Muito se   noticia a respeito da partici pação de organismos internacionais e de
mis sionários na área indígena do Brasil.  O  senhor não acredita que a criação do
Parque Yanomami geraria mais gente dentro dessas áreas?"

 SG- "Não, muito ao contrário.  Eu acho que tudo isso ai são notícias levadas pelos
ini migos da criação do Parque.  Por isso eu pedi ao Ministro da Justiça que mandasse
co migo o seu Chefe de Gabinete para ele tomar informações e amanhã o Governo,
através dos órgãos que tem, da Polícia Federal, possa realmente verificar o que é
que isto signi fica de verdade ou se é invenção dos inimi gos do Parque e da
população indígena."

J-  "O senhor é partidário de que se deve criar uma nação dentro de outra nação?"
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SG- "Olha, este é outro tipo de invenção que vem sendo veiculada constantemente
por aqueles que querem a destruição dos índios que os detestam, que acham que
eles são um obstáculos ao progresso ao desenvolvimento.”

J- "O senhor não acredita que essa idéia da criação do Parque Yanomami faça parte
de uma estratégia para desnacionalização da Amazônia?”

SG- “Olha, ninguém pode se dizer mais na cionalista no Brasil do que eu.  Agora,
isso é um engodo que se leva para despertar um certo tipo de nacionalismo mais
ignorante contra isso. Onde já se viu imaginar uma coisa como essa? Nos queremos
é que os nossos batalhões de fronteira estejam na fronteira mesmo, entende? é uma
coisa impensável, essa!  Parece até uma coisa  infantil, que as pessoas continuem
repe tindo isso!

J-  "E por que criar uma nação Yanomami na faixa de fronteira?"

SG-   "Porque eles vivem lá, pura simplesmente! Você queria levar essa nação
Yanoma mi para o rio Tietê? Não! É o lugar  em que eles vivem há mais de 3.000
anos.  Só um absoluto desconhecimento do que signi ficam 3.000 anos de vida de
uma  cultura, num local onde eles podem sobreviver, onde eles conhecem as
técnicas de sobreviver sem destruir natureza, sem nada, é que pode ria coloca uma
questão deste tipo - por que lá e não no Rio Grande do Sul."

J- "Mas a criação de uma reserva indígena impossibilita a entrada de qualquer outra
pessoa.  lsto não impossibilitaria a entrada do exército e a consequente facilidade de
penetração do estrangeiro no pais?

SG- "0 exército não será vedado em lugar nenhum, como nunca foi.  A vedação para
entrada na área indígena é a pessoas que possam ser elementos para introduzir
doen ças, corromper sua cultura, destruir a sua organização social.  O exército
brasileiro não tem nenhum impedimento legal pa ra entrar em qualquer lugar, e seria
absur do fosse assim.  Nós até advogamos que eles tenham uma posição fixa dentro
do Parque e nas regiões vizinhas da fronteira

J - "Senador, mas a própria CCPY é formada por uma série de elementos
estrangeiros!"

 SG-  "Eu acho que podem haver estrangeiros naturalizados, brasileiros.  O simples
fato de você imaginar que nós temos estrangeiros na Comissão pela

Criação do Parque Yanomami não desnatura isso.  Estamos nós aqui, bra sileiros,
pensando isso.  Isto faz parte de mais um desses capítulos daqueles que

querem a destruição do índio e que querem enganar os nacionalistas trouxas, vamos
dizer."

J- "Senador, o senhor tem uma denodada paixão pelas causas indígenas.  Por que,
por exemplo, o senhor nunca tentou a  criação de um Parque Indígena no Estado de
São Paulo?"

 SG-  "No Estado de São Paulo há um pequeno grupo de Guaranis.  Os índios de São
Paulo foram destruídos num mesmo processo como o que está acontecendo aqui. 
De destruição. Isso seria aceitar que nós hoje, um pais que se empenha em ser 
civilizado, possa aceitar as práticas que ocorreram há três séculos atrás, de
matança, de genocídio.

J- "O senhor tem esses dados no Brasil?"

SG-  "No Brasil? Mas a História brasileira está cheia disso:  Se você tivesse cuidado
de aprender História do Brasil, ler o que acon teceu com os índios brasileiros, não
estaria fazendo esta pergunta."

 J- "Senador, o senhor conhece a história dos índios de Roraima?"

 SG- "Eu conheço um pouco da história dos Wapixana, dos Macuxi, e acho que não
difere muito de tudo que aconteceu no resto do Brasil. Daí esta indignação, esta
vontade de que se crie uma condição nova, que a FUNAI tenha prestigio, que tenha
força para realizar esta preservação."

 J- "Obrigado, Senador."
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SG-  "Obrigado sou eu."

"Nós Macuxi, nós respeitamos a área deles (dos Yanomami). Nós Macuxi ,
que  tem muito Macuxi garimpeiro, nós respeitamos.  Como, é que branco
não pode respeitar. Nós Macuxi, nós aconselhamos também: olha você não
entra na área Yanomami porque é área deles. Nós temos nossa área. Nós
temos que respeitar a área do outro." (Gilberto Lima Macuxi)

O PROJETO DE LEI 379/85 PARA A CRIAÇÃO DO PARQUE YANOMAMI, DE AUTORIA
DO SENADOR SEVERO GOMES, FOI APRESENTADO AO CONGRESSO NACIONAL EM
DEZEMBRO/85.  UNICAMENTE COM O REAL APOIO DE UMA CAMADA NUMEROSA DA
SOCIEDADE TERÁ POSSIBILIDADE DE SE CONCRETIZAR .  SOLICITAMOS,
PORTANTO, QUE MENSAGENS A FAVOR DA CRIAÇÃO DO PARQUE YANOMAMI, DE
ACORDO COM O PROJETO DE LEI 379/85, SEJAM ENVIADAS AO PRESIDENTE JOSÉ
SARNEY - PALÁCIO DO PLANALTO - 70150 BRASILIA DF - COM CÓPIAS Á CCPY. 
AGRADECEMOS, NESTA OPORTUNIDADE, TODAS AS MANIFESTAÇOES DE APOIO
QUE TEMOS RECEBIDO.
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