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 Garimpo do Rio Novo. (Fevereiro 1986) 

 
0S GARIMPOS ILÍCITOS NA ÁREA INDÍGENA YANOMAMI

Apiáu e Rio Novo

Entre os rios Catrimani e Apiaú, no Território Federal de Roraima, vivem cerca de 300
Yanomami em semi-isolamento e mais alguns pequenos grupos locais sem contato,
arredios.

Toda a área é reconhecida imemorialmente como indígena e foi interditada pela Portaria
GM-025 de 09.03.82, fazendo parte de uma área maior que abrange o resto do território
Yanomami, administrativamente delimitado pela FUNAI em 1984 e cujo processo foi
encaminhado para o Grupo Interministerial em 08.01.85 pela Portaria Nº 1817,
denominando toda a área Como PARQUE INDÍGENA YANOMAMI.  Esta portaria proíbe "o
ingresso, trânsito ou permanência no aludido Parque, de pessoas ou grupos não índios,
salvo quando autorizados pela FUNAI e desde que a atividade não seja julgada nociva ou
incoveniente  ao processo de assistência aos índios."

Entretanto, entre os rios Apiaú e Catrimani funcionam vários garimpos clandestinos de
ouro desde 1980. A FUNAI tomou conhecimento das invasões do garimpo conhe cido
atualmente como Apiaú Velho através de denúncias feitas pelos missionários do Catrimani
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que trabalham na área e por denúncias feitas ao chefe do Posto Indígena Demini (antigo
Km 211) pelos próprios índios.

1983

Em 1983 a FUNAI, juntamente Com a Polícia Federal, tentou, sem sucesso, a evacuação
dos invasores, que na época mal chegavam a 200 homens.  No mesmo ano, a FUNAI foi
infor mada do falecimento de um deles, cuja morte não foi possível apurar mas que,
segundo os índios Yanomami, resul tou de conflitos entre garimpeiros e um grupo
Yanomami ainda arredio, os Moxihatetem.

1984

Pelo menos três Yanomami da comunidade dos Apiauprautheri morreram em consequência
da malária, enquanto dezenas de outros sofriam as nefastas consequências das invasões.
Uma das mulheres vitimadas era mulher do Tuxaua Vital. (Seu grupo local, em 1977,
perdeu a metade de sua popu lação em consequência de um surto de sarampo).

No mês de agosto um jovem Yanomami (Adriano), da Comuni dade dos Hewenahipitheri, no
rio Jundiá, foi baleado em consequência de outro atrito . Um suscinto relato da situação,
enviado ao Presidente da FUNAI pelo Bispo de Roraima e pelo Padre da Missão Catrimani,
denunciava a morte de índios isolados.

"O garimpo que suscita mais preocupação é aquele do Apiaú. Já ocorreram mortes entre
brancos e entre os Moxihatetem, grupo ainda arredio."

E Continuava informando:  "O último ato de violência dos garimpeiros contra os Yanomami
aconteceu no dia 11 de julho

P.p.  Todos os índios da área estão revoltados contra a violência dos garimpeiros e estão se
organizando para vin gar o parente."  (20.07.84).

De fato, Apiaú Velho encontra-se em área de Yanomami semi-  isolados (cerca de 300
indivíduos) e alguns pequenos grupos locais, sem contato nenhum.  Entre 1982 e 1984
inúmeras vezes  solicitou-se às autoridades competentes a evacuação do garimpo e a
criação de um posto de vigilância no rio Apiaú.

1985

Em janeiro, alguns Yanomami mais conscientes de seus direi tos se rebelaram contra os
invasores e tomaram a iniciativa de exigir a imediata retirada dos invasores.  Os quase 50
guerreiros, pintados de preto, armados com arcos e flechas e algumas espingardas
adquiridas dos próprios garimpeiros, invadiram os sítios de trabalho de dois garimpos
localizados entre os rios Catrimani e Apiaú. Os mesmos procediam dos rios Catrimani,
Pacu, Anaualina e Mucajaí, lide rados pelo índio Davi Xirixana, um dos Yanomami que mais
compreendem as trágicas consequências que a penetração desordenada está trazendo
para seus parentes.

Durante esta primeira incursão os guerreiros queimaram barracas e roças de um garimpo,
quebraram as ferramentas dos invasores e depois enfrentaram uns 40 homens armados
em plena atividade de garimpagem num segundo local onde haviam muitas casas iguais à
da vila de Mucajaí, roças plantadas com produtos de curto e longo ciclo, duas can tinas e
bastante cachaça.

Depois das primeiras horas de tensão, com alguns índios cobrando a morte de seus
parentes, os Yanomami decidiram não entrar em briga aberta com seus adversários mas
sim plesmente explicar-lhes que estavam agindo contra a lei garimpando dentro dos limites
do Parque Indígena Yanomami e exigir sua retirada imediata.  Os garimpeiros, por sua vez,
alegaram que não sabiam estar garimpando em área indígena.

Os índios no dia seguinte se retiraram da área, prometendo voltar com reforço de homens
caso os garimpeiros não saíssem de suas terras.

No dia 26 de fevereiro, um novo grupo de mais de 20 homens armados, acrescido das
Polícias Militar e Federal, dirigiu-se para a área do Apiaú para cumprir a lei, ou seja, ex- 
pulsar os garimpeiros da área do Apiaú.

Nesta operação foi retirada uma centena de invasores da região do garimpo do Apiaú
Velho.  Outros, entretanto, permaneceram na região.  A FUNAI instalou então um Posto de
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Vigilância no rio Apiaú, nas imediações dos limites do Parque Indígena, para controlar a
entrada de não- ín dios na área indígena daquela região.

Depois de debelar a tentativa de invasão da Serra de Surucucus em fevereiro, a FUNAI
toma conhecimento das articulações feitas por José Altino Machado, líder- inva sor dos
garimpeiros, para a ocupação da área Yanomami. Há notícias da ocorrência de novas
invasões, desta vez pelos rios Mucajaí e seu afluente, na altura da cachoeira da Lata e pelo
rio Novo, afluente do rio Apiaú. Segundo informações dos próprios garimpeiros,
aproximadamente 80 homens encontravam-se no novo sítio do Garimpo do Rio Novo no
mês de julho.

A 10º Delegacia Regional da FUNAI (RR), inúmeras vezes solicita a Brasília fundos e o
apoio de um helicóptero para a retirada dos invasores, sem sucesso.

Era fins de julho a FUNAI recebe informações da infiltra ção de cerca de 600 homens na
área Yanomami, entre os garimpos do Rio Novo e Apiaú Velho, local onde havia evacuado
180 garimpeiros em fevereiro último. Ainda em fins de julho o delegado da 10º DR da
FUNAI relata os seguintes fatos para que sejam tomadas medidas imediatas:.  -

"Informamos existir forte pressão por parte de grupos locais - Associação Comercial,
entidades de classe e

políticos junto ao Governo do Território - para que seja conseguida a liberação de
garimpos.  Esse fato tem provocado afluência de garimpeiros a esta capital e con- 
sequentemente a invasão das áreas indígenas."

Na mesma época a Polícia Federal de Boa Vista denuncia por "prática de incitação ao
Crime, que culminou com a invasão da área indígena Yanomami  no garimpo do rio novo
na região do Apiaú, José Altino Machado, invasor de Surucucus em fevereiro de 1985 (ver
URIHI nº 1). Após a colocação de policiamento no Posto de Vigilância Apiaú, que não foi
suficiente para resolver os problemas das invasões nem com a presença de funcionários da
FUNAI nem com a presença policial, os garimpeiros passaram a invadir a área indígena
adentrando a pé por diversos locais distantes do posto, tornando-se praticamente im- 
possível contê-los.

Enquanto no começo os garimpeiros levavam os mantimentos de barco, após a presença
da Polícia Militar no Posto da FUNAI passaram a receber mantimentos por aeronaves de
empresas de táxi aéreo de Boa Vista (RR).  Os avisos dos lançamentos eram feitos através
da Rádio Nacional de Boa Vista.  (Depoimento do delegado da 10º DR de 24.07.85).

No mês de setembro o número de invasores no garimpo do rio Movo dobrou, apesar da
presença permanente de cinco agentes da Polícia Militar no Posto de Vigilância Apiaú. Em
08.10.85 a Comissão pela Criação do Parque Yanomami (CCPY) recebe informação de Boa
Vista da preparação de uma operação para remoção de invasores da área do Apiaú,
prevista para a segunda quinzena do mês, com a partici pação da Polícia Militar e Federal,
além da FUNAI.

Garimpos de Santa Rosa e do rio Ericó

A região dos rios Ericó, Uraricaá e Surubai, no noroeste e da área indígena, é outra área
sob grande ameaça. No rio Ericó locais clandestinos de garimpagem operam desde os anos
60 - inclusive com garimpeiros atravessando fronteiras internacionais - mas com a
abertura da área de mineração de ouro em Santa Rosa em 1980 o número de garimpeiros
aumentou enormemente.

No seu auge, acima de 5.000 garimpeiros estavam trabalhando em Santa Rosa e os
contatos com os Yanomami tor naram-se totalmente incontroláveis.

Até há pouco tempo atrás, os garimpeiros da região de Santa Rosa restringiam suas
atividades até o limite da área indígena, isto é, o igarapé Pacasibi.

Em 1983 o BEF (Batalhão de Fronteira) colocou destaca mentos militares junto aos Postos
de Vigilância da FUNAI

no rio  Ericó.  Uma vez sem destacamento e sem o controle  necessário da área por parte
da FUNAI, não há

meios de se impedirem as invasões.
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Atualmente,  inúmeras grotas e barrancos estão sendo explorados rio Pacasibi acima, 
aproximando-se perigosamente das malocas indígenas e do próprio Posto da FUNAI no
Ericó.

O grande movimento de garimpeiros, mercadoria e máquinas através da pista de pouso -
também conhecida como Xicute - dentro da área indígena, leva a crer que as pretensões
dos garimpeiros não se resumem à área já invadida, mas também a ocupação de outros
trechos do território Yanomami, onde há indícios de minérios, rio Ericó acima, na Serra de
Uratanim.

De fato, em janeiro de 1986 membros da CCPY no Posto de Vigilância do Ericó foram
avisados pelos próprios índios Yanomami da penetração de embarcações na área indígena,
passando pelo Posto da FUNAI e subindo o rio na direção da Serra de Uratanim, área de
garimpagem de diamantes. Em fevereiro de 1985 um relatório entregue ao então delegado
da FUNAI era Boa Vista (RR) já descrevia a situa ção para a FUNAI, solicitando a 'tomada
de urgentes providências.  Dizia o relatório:

“Boa Vista, 28 de fevereiro de 1985

"ILmo Sr.

Sebastião Amâncio da costa

Delegado da 10º D.R. da FUNAI

Boa Vista - RR

"Senhor Delegado,

Reiterando nossa conversa de ontem na 10º Delegacia em companhia de Claudia Andujar
(Coordenadora da CCPY transmito a V.Sª que na viagem de retorno do período de 43 dias
de trabalho de campo junto aos Xiriana dos rios Ericó e Uraricaá, tive oportunidade de
esclarecer alguns pontos quanto à presença de garimpeiros na Área Indígena Yanomami.  
Dúvidas quanto à presença ou não de atividades garimpeiras acima do igarapé Pacasibi ao
longo do rio Ericó(1) já se apresentavam anteriormente ao Encarregado do Posto de
Vigilância, Paulo M. da Silva, visto que rui dos de motores eram ouvidos com frequência nas
proximidades daquele Posto.

Os próprios índios já manifestavam preocupação quanto a Presença de garimpeiros na
área, pois muitos dentre eles, indo ou voltando de canoa a Boa Vista, tinham observado
suas atividades num local chamado "Cabeça", logo abaixo do Igarapé Topi.  Tais
informações foram corroboradas pelo piloto da FUNAI, Marinho, em 29/ janeiro, que viu
motores garimpeiros no rio Ericó a 5 Km do Posto, em linha reta.

A área do Igarapé Topi é bastante conhecida dos Xiriana, visto que várias das famílias que
moram nas malocas dos rios Ericó e Uraricaá habitaram-na até cerca de 2 anos atrás,
quando, sentindo-se ameaçadas pela presença cons tante dos garimpeiros, mudaram-se rio
acima.

Sem o mínimo equipamento adequado e seguro, e sem pes soal disponível, o Encarregado
do Posto encontrava-se até a   data de minha saída - 23/2/85 – impossibilitado de cumprir
a contento sua missão de vigilância da área  indígena.  Ademais,  a informação do
Batalhão Especial de Fronteira (BEF), em 14 de fevereiro, após o 6º sobre vôo de
helicóptero em 2 dias, transmitida ao Encarregado do Posto de Vigilância e à nossa equipe
de pesquisadores (Alcida Rita Ramos, Gale G.Gomes e Marco A.Lazarin) informava que
"nada constava além de Santa Rosa", conclu indo pela não confirmação das informações
anteriores. Esta informação foi aceita com reservas pois nos dias seguintes os ruídos de
motores voltaram a ser ouvidos. Em 23/2/85 deixei o P.V.Ericó, rumo a Boa Vista, viajando
de canoa em companhia de Isaías, habitante do Surubai, e do Xiriana Célio.  Isaías é
descendente de Xavante (região de Sossego – Goiás) e vive há 15 anos naquela região.
Ex-garimpeiro, casou-se com uma mulher Xiriana (filha de Marinho) do Surubai, onde vive,
e com quem tem três filhos. Tendo em vista suas dificuldades para deslocar-se até a área
de onde provinham notícias de garimpeiros, o Encar regado do P.V. solicitou-me que
colaborasse com a FUNAI, observando a presença ou não dos garimpeiros na área e que
posteriormente relatasse a V.Sª as informações cole tadas.

Dessa forma, levo ao conhecimento de V.Sª que no rio Eri có à esquerda de quem desce,
pouco abaixo do     Igarapé Topi, a cerca de 4 horas e meia de canoa, encontra-se o porto
do Garimpo cabeça.  Ali deixamos as canoas que nos transportavam (2 delas Isaías trazia
para vender aos garimpei ros) e após 20 minutos de caminhada por picada bastante usada
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chegamos à área do garimpo.  Não foi possível saber o número exato de barrancos e
barracões na extensa área em volta de um igarapé represado e desviado em torno das
grotas com mais de 5 metros de profundidade.  Pode-se afir mar, todavia, que cerca de 40
a 50 homens trabalham nas redondezas, e só no barracão onde pernoitamos 8 homens
trabalhavam como meia-praça.  Os direitos dos barrancos teriam sido adquiridos algum
tempo atrás por 3 milhões de cruzeiros e o preço atual seria pelo menos 10 vezes maior.
Segundo os próprios donos desses serviços enfatizaram, eles estão ali há 4 anos. Todavia,
não há indícios concretos de sua presença na área há tanto tempo: conforme pude
Constatar, somente agora terminou-se de brocar uma área para o plantio de roça de milho,
macaxeira e banana. Pernoitamos ali de 23 para 24, e no dia seguinte cedo  retomamos a
descida do rio.     Três horas abaixo, chegamos ao posto da Pista de Pouso do Santa Rosa,
localmente conhecida Como "Pista" ou "Xicuti" (referência ao primeiro cantineiro que ali se
instalou).

A "Pista" ou "Xicuti" está localizada à margem esquerda do Rio Ericó e como pude
observar, fica acima    do Igarapé Pacasibi, fronteira da Área Indígena Yanomami naquela
região.  Os taxi- aéreos pousam ali varias vezes ao dia, transportando garimpeiros,
maquinário  e mercadorias diretamente aos donos de serviço ou às 2 cantinas, res taurante
e farmácia ali instalados.  Num cálculo aproxi mado, feito por um dono de cantina,
frequentam aquela pista de pouso mais de 150 homens, todos garimpeiros de grotas
próximas, e além de algumas prostitutas. Algumas dessas grotas tem sido exploradas
ultimamente por maquinário caríssimo , ressaltando-se, entre outras uma exploração que
fica entre o Cabeça e a Pista de Pouso, à direita de quem desce o Rio Ericó. Seus
proprietários possuem dois conjuntos de maquinário (com uso de jatos d'água para
desmonte e lavagem de cas calho simultâneo) no valor de 40 milhões de cruzeiros cada,
trazidos recentemente de Rondônia.  Conforme depoi mento de um desses proprietários, o
retorno do capital investido nas suas grotas, equipamento  e pessoal tem sido muito baixo,
deixando claro o seu interesse em fazer “visitas” rio Ericó acima, como objetivo de
pesquisa mi neral.

Ainda segundo informações de um dos cantineiros, uma se gunda pista de pouso, conhecida
por Garimpinho, está localizada abaixo do igarapé Pacasibi e em torno dela flutuariam
cerca de 50 garimpeiros.

Conclui-se pois, que grande parte da região conhecida por Santa Rosa penetrou a Área
Indígena   Yanomami há já algum tempo, e que para ameaça das populações indígenas do
Ericó, Uraricaá e Surubai, não pretende permanecer onde está agora, espraiando-se rio
acima.  Pesquisas feitas por garimpeiros - às vezes testemunhadas pelos Xiriana - tanto
pelo leito do rio, quanto por dentro da mata, indi cariam a viabilidade econômica da
ocorrência de ouro e possivelmente, diamante.  o esgotamento mineral a que parecem
estar chegando os garimpos de Santa Rosa, indi cado de um lado pelos comerciantes da
Pista como tempo de "decadência", e de outro, pela inexistência de "bamburros" (encontro
de grandes veios), sugere um breve des locamento das explorações garimpeiras para
partes da área indígena ainda não atingidas.

Ante o quadro acima, isto é, presença garimpeira na área indígena próxima ao PV Ericó, e
ainda mais grave, com perspectivas de expansão e consequentes prejuízos para as
comunidades indígenas da região, permito-me colocar alguns pontos, a título de sugestão:

1. que, a curto prazo, a FUNAI, através do PV Ericó, consolide o programa previsto para
1985, criando condições de manter vigilância suficiente, com a colaboração dos índios,
para evitar a expansão das explorações garimpei ras na área;

2. que o Destacamento do BEF de Ericó seja orientado e autorizado a colaborar com o PV
Ericó no trabalho de vigilância, equipando-se adequadamente para tal missão;

3.que sejam efetuadas expedições rotineiras (semanais, se possível) pelo BEF e FUNAI,
com a presença dos índios Xiriana, até a área atualmente ocupada pelos garimpeiros, no
sentido de refrear seus interesses de expansão.  A participação dos índios nessas
expedições será de fundamental importância, pois demonstrará aos próprios garimpeiros
um interesse cada vez mais fortalecido na defesa de seu território;

4.que a FUNAI inicie pressões para a retirada dos garimpeiros que já se encontram na área
indígena  acima do Igarapé Pacasibi.  O argumento dos qarimpeiros de que estão ali há
cerca de 4 anos deve ter sua veracidade averiguada, pois os dados oficiais que subsidiaram
a ela boração definitiva do perímetro do Parque Yanomami em 1984 não indicavam a sua
presença acima daquele igarapé. Uma providência inicial seria conseguir do órgão
competen te da Aeronáutica a data da instalação da Pista de Pouso localizada acima do
Pacasibi, que não deve ser confundi da com a outra pista, a do Garimpinho, que fica abaixo
do igarapé.
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Sem mais para o momento, coloco-me a disposição para eventual esclarecimento e
colaboração.

Atenciosamente,

Marco Antônio Lazarin

Antropólogo (CCPY e UFG)

1. Há alguma confusão quanto ao nome do rio após o encontro dos rios Ericó e Uraricaá,
pouco acima do PV Ericó.  Em alguns mapas, os dois rios, depois de juntarem suas águas,
recebem o nome de rio Uraricaá.  Em outros, Ericó.  Todavia, localmente o rio é conhecido,
após a junção,  como rio Ericó.  Para dirimir dúvidas, adoto aqui o critério local, isto é:

Rio Uraricaá: rio somente acima do encontro com o rio Ericó;

Rio Ericó: rio do mesmo nome antes e/ou depois do encon tro com o Rio Uraricaá.

SITUAÇÃO ATUAL

Onze NGOs (Organizações Não Governamentais) de diferentes pontos do pais, que lutam
pela sobrevivência  e pelos direitos humanos dos povos indígenas no Brasil, assina ram em
conjunto o seguinte telegrama, endereçado ao Presidente da FUNAI, Apoena Meireiles, em
5 de dezembro de 1985:

"Comunicamos grande preocupação abandono total por parte autoridades área indígena
Apiaú e Rio Novo, partes inte grantes território Yanomami interditado em 1982 Portaria
GM/025, invadido por centenas garimpeiros conforme 10º DR FUNAI.

Em 4.12.85, por ordem do Governador, contingentes Polícia Militar inesperadamente
retirados Posto Vigilância Apiaú. FUNAI temendo massacre abandonou região.  Situação
muito crítica região totalmente desprotegida solicitamos esta Fundação evitar genocídio
índios Yanomami."

Em 9 de dezembro de 1985, Apoena Meirelles acusa recebi mento do telegrama e informa à
CCPY de seu deslocamento para o Território de Roraima.

Em outro telegrama, enviado à CCPY em 17 de dezembro, o Presidente da FUNAI informa à
entidade sobre contato feito com autoridades com poder decisório  em busca de solução
para breve retirada dos garimpeiros.

Há anos que índios, NGOs, políticos ligados à questão indígena, indigenistas e intelectuais
de muitos países vêm
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solicitando aos órgãos competentes a garantia das terras aos Yanomami e a retirada dos
garimpeiros que adentram sua área.

Seguem reproduções de material de imprensa de Roraima e Amazonas que relata os
eventos da tão esperada solução.

Eis os fatos:

Notícia de Manaus, AM

"A Polícia Federal, com o apoio da FAB, desloca-se para uma operação em comum no
Território Federal de Roraima e faixa de fronteira entre a região da Serra de Surucucus e
Serra de Pacaraima, para investigar a presença de mis sões religiosas, de estrangeiros,
especialmente venezue lanos, além de garimpeiros, em área indígena."(...)

 "Alheia a estes fatos, a PF, com o apoio da FAB, continuará a execução da operação que
deverá estar concluída em 20 dias, para descobrir quem realmente poderá ser denomi nado
de missionário naquela região, que desperta muita atenção de estrangeiros pelo grande
potencial mineral que possui, potencial esse situado em áreas indígenas como a reserva
dos YANOMAMI, onde não é permitida a garimpagem." (A Critica de Manaus, 19.12.85).

Notícia de Boa Vista, RR

"Cerca de 150 homens se agruparam (no Garimpo de Santa Rosa) em 19 de dezembro,
temendo represálias e ouviram a voz do Comandante da operação:  “Vocês têm um prazo
de três dias , a contar desta data, para desocupar esta área: Caso não obedeçam à ordem,
nós voltaremos aqui e limpare mos tudo'.

Os mais precavidos deslocaram-se para suas respectivas grotas e esconderam os
mantimentos, materiais e equipa mentos pesados, na tentativa de escapar de altos prejuí- 
zos.  Outros, descrentes do retorno do comando, não deram importância ao fato e
continuaram o trabalho normalmente. No terceiro dia o grupo voltou a este local, mas não
houve conversa.  Um dos helicópteros pousou na pista, seus ocupantes desceram e
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passaram a revistar todos os barra cões, recolhendo armas e quebrando as balanças para
pesar ouro, ameaçando a homens e mulheres da corrutela.  O ou tro aparelho dirigiu-se
para a localidade do Baixão do Cabeça, onde se concentra  a maioria dos garimpeiros da
área.  Depois de sobrevoar a região, esperou o segundo helicóptero chegar, começando
então a operação. Os federais encontraram um deles, de 23 anos, natural de Teresina,
Piauí.  Este foi torturado violentamente para mostrar onde estavam os acampamentos dos
companheiros. Depois de espancá-lo, os federais o amarraram pelas pernas, mergulhando-
o de cabeça para baixo dentro de um poço de lama e gritando que iriam afogá-lo se não
informasse onde estavam os barracões.  Diante da ameaça de ser morto, foi obrigado a
mostrar os acampamentos, os quais foram comple tamente destruídos.

 ....o, que metralharam máquinas, mantimentos, tambores de combustíveis e todos os
utensílios utilizados pelos garim peiros." (Folha de Boa Vista, 22.12.85).

Os  garimpeiros denunciaram os abusos sofridos pela PF. Daniel Norberto, delegado da PF
de Boa Vista, assegurou que não foram agentes locais os envolvidos na operação. Mena
Barreto, secretário da Segurança Pública, e o dire tor da Polícia Civil, Jacir Cruz (pai do
governador de Roraima), exigiram a retirada imediata dos agentes fede rais do local.  Caso
contrário, a Secretaria de Segurança ocuparia a área, com contingentes da PM para fazer
valer a ordem.  (Diário do Povo, 21.12.85).

O incidente demonstra que os propósitos da operação esta vam longe da real finalidade da
missão, que era inves tigar e não espancar garimpeiros, expulsá-los da área e queimar suas
cabanas  argumentam as autoridades locais. José Altino Machado, presidente da
Associação dos Garim peiros da Amazônia Legal, ameaça processar os responsáveis pela
operação.  O Governador do Território, Getúlio Cruz, solicita abertura de inquérito e
apuração dos acontecimentos. A FUNAI relata que a PF, com o apoio da FAB, deverá
continuar a execução da Operação, que se propõe a investigar a presença de garimpeiros
em áreas indígenas. Em Brasília, o governador Getúlio Cruz contatou o Chefe da Casa
Militar, general Bayma Denys, autoridades do Conselho de Segurança Nacional e do
Ministério da Justiça, a fim de descobrir quem tinha autorizado a missão, mas não
conseguiu resposta.

Notícia de Boa Vista, RR:

"Supõe-se que tenha sido uma equipe da PF, porque eles não quiseram se identificar nem
mesmo para o Secretário da Segurança Pública, Jacir Cruz."

"Para o coronel Mena Barreto, parece ter havido uma inten ção de intrigar as populações
locais."

“O Governador procura deixar bem claro que não há nenhum tipo de desencontro entre o
Governo do Território enquan to instituição, e a Polícia Federal enquanto instituição. Afirma
existir um bom relacionamento com a Polícia Fede ral (do Território) ..."  (o Roraima,
25.12.85).

Getúlio Cruz faz uma exposição ao Secretário Geral do Ministério da Justiça, alegando ser
inaceitável um proce dimento dessa natureza, uma vez que tal operação "traria
conturbações locais que inexistem em Roraima." Confirma à imprensa de Boa Vista ter
recebido total apoio do Secretario Geral do Ministério da Justiça. Contatando o General
Bayma Denys, acrescenta estranhar o fato, "uma vez que aparentemente as coisas
estavam tran quilas em Roraima, e que um episódio desta natureza tu multua a Sociedade
que está vivendo em paz."

Do secretário geral do Ministério do Interior recebe garan tias do que providências seriam
tomadas, pois conforme o governador "as coisas estão calmas e o episódio só serviu para
tumultuar".  (Diário do Povo, 22.12.85)

Segundo o Secretário de Segurança Pública, coronel Carlos Alberto Menna Barreto, o
inquérito que visa apurar as responsabilidades da invasão do garimpo Santa Rosa, "para
que seja concluída depende da identificação dos elementos da Polícia Federal que
praticaram excessos contra os garimpeiros mas que se recusaram a se identificar quando
vieram falar comigo em Surucucus, local onde estavam acampados...

...há tinta grande possibilidade de haver envolvimento da Po lícia Federal local, que tem à
frente o diretor da Divisão, Daniel Norberto, bem como outros órgãos federais.

...há envolvimento inclusive da Força Aérea Brasileira (FAB), através da identificação dos
helicópteros".  (Folha de Boa Vista, 12.1.86)
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É notável a desinformação relacionada à origem da operação. Outro aspecto de destaque é
o fato de a imprensa local e governantes do Território em momento algum terem se
referido à área de Santa Rosa como sendo área indígena.  Não há esclarecimento do fato
que a garimpagem por não índios é proi bida em áreas indígenas.  Apesar disso, pode-se
concluir que a "tentativa de remoção dos garimpeiros da região de Santa Rosa foi mal
executada e ajudou a fomentar o ódio.

Sem dúvida nenhuma, as pressões do governador exercidas a ní vel federal em
consequência da violência ocorrida propiciaram um clima desfavorável à continuação de
qualquer medida para se resolver o problema, 'tanto em Santa Rosa (Ericó) como na
região do Apiaú.

Houve na, época sugestão para uma ação conjunta da FUNAI e  da Polícia Federal de
panfletagem na área do Apiaú. Através dessa medida poderia ser exigida, em tempo hábil,
a evacuação da área, sem conflitos.  Uma operação que não foi assumida pelas
autoridades competentes.  Conforme a 10º DR, a operação foi impedida pelo
Departamento de Aeronáutica Civil (DAC), embora a PF não necessite de autorização do
DAC para lançamento de panfletos.  A FUNAI na época estava negociando com a
Associação dos Garimpeiros de Roraima um prazo para a saída dos invasores da região do
Apiaú, medida que não se concretizou.  Em Consequência a 10º Delegacia Regional da
FUNAI havia proibido lançamentos (de alimentos) na área.

Em meados de janeiro vem confirmação através de garimpeiros os lançamentos continuam
a ser feitos através da Companhia de táxi aéreo Kinó, partindo de uma fazenda.

Em 16 de janeiro de 1986 dois membros da CCPY sobrevoam área indígena interditada na
região do rio Ericó e constatam a presença de garimpeiros tanto no Baixo do Cabeça como
o local conhecido por Pista, e ainda em vários pontos entre as duas localidades.  Tudo
indica que apesar da operação de dezembro os garimpeiros nunca sairam, e que a
operação unicamente serviu para intimidar, sem resultado efetivo. conforme a 10º DR,
houve uma recente solicitação feita pela FUNAI à Policia Federal de Roraima para
completar a operação de dezembro e retirar os garimpeiros remanescentes da área
interditada.  A eficácia dessa medida é questionável, uma vez que fica claro que os
interesses do governo local são  outros.  Conforme declarações do próprio governador, 
existe um bom relacionamento com a PF do Território e esta depende de uma política de
boa vizinhança com os órgãos do governo de Roraima.

De fato, o governador não aceita que uma operação daquela natureza tenha sido
executada sem uma comunicação prévia (com referência ao episódio de 19 e 21 de
dezembro de 1985). É sabido que o Governo do Território de Roraima tem todo o interesse
em explorar as áreas de mineração, em terras in dígenas ou não, e que para concretizar
esse fato pratica a política do fato consumado.  Tanto a situação de Santa Rosa como a do
Apiaú são exemplos dessa prática.

UHE PAREDÃO

Um consórcio de cinco empresas - Mendes Jr., Enge-Rio, Constracen, Coemsa e Serviço
Brasileiro de Engenharia (SBE) - foi formado para a construção da Hidrelétrica do Paredão
e estrada de acesso, no Território de Roraima.

As obras estão sendo executadas sob convênio entre a Eletronorte e o Território.  Os
custos estão estimados em 80 mi lhões de dólares para a hidrelétrica e 20 para a
construção e asfaltamento da rodovia, participando do financiamento o BID e BIRD, e o
BNDES (com subsídios de bancos estrangeiros da Europa, Estados Unidos e Canadá).

A Enge-Rio Engenharia e Consultoria S/A vem executando desde dezembro/85 trabalhos
de levantamento topográfico, geofísico e geologia, bem como desmatamento e construção
de aloja mentos no médio rio Mucajaí (município de Alto Alegre, RR) para a construção da
hidrelétrica.

Situada na extremidade sudoeste da Ilha do Paredão, onde o Rio Mucajaí se divide em dois
braços, o que facilita a logís tica de construção e desvio do rio, a obra fica a uma proxi- 
midade de 40 Km do limite da área administrativamente delimitada pela FUNAI pela
Portaria 1817/E de 8 de janeiro de 1985 para o povo Yanomami.  Está a 100 km de Boa
Vista, em linha reta, e a 15 Km de Alto Alegre, novo pólo de desenvolvimento de Roraima.

Em sua primeira etapa, o projeto vai operar em regime de “fio d’água”,  que implica na
manutenção do atual

nível das águas do rio Mucajaí, com três unidades de 9 MW.
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Essa primeira fase da implantação do Projeto UHE Paredão tem prazo de execução previsto
para três anos.  A partir dessa data, "conforme as necessidades" serão iniciadas as
instalações para assentamento de mais duas ou três unidades.

A usina terá uma potência de 54 MW e para tanto será necessá rio outro represamento, em
nível mais alto, que inundará uma extensão imprevisível da região.  Tudo indica que terras
Yanomami serão incluídas nas inundações, prevendo-se assim grande prejuízo aos índios.

Na bacia do rio Mucajaí, 100 Km rio acima, vivem 400 Yanomami em seis comunidades,
estando a mais próxima a uma distância de aproximadamente 40 Km da primeira fase da
obra.

Em 19 de fevereiro/86, atendendo a solicitação da Enge-Rio, a FUNAI deslocou-se ao sítio
da obra e constatou a presença de 20 índios Yanomami acampados à beira do rio vizinho à
obra.  Já atingidos pela malária, foram imediatamente remo vidos da área.

Em 24 de fevereiro/86 o DNPM requisitou a FUNAI o fornecimento dos limites da área
Yanomami, a fim de conceder alvará de pesquisa mineral para o local das obras do
Paredão.

Paralelamente a esta obra está sendo construída a rodovia Boa Vista - Alto Alegre - UHE
Paredão.

A obra, a experiência demonstra, atrairá inúmeros Yanomami, índios considerados
praticamente isolados, o que resultará na desintegração social e econômica de grande
número de comunidades e na transmissão de doenças, acelerando o contágio da malária,
já endêmica na área.

A inundação, atingindo o território Yanomami, virá ferir gravemente os direitos dos
Yanomami às suas terras. Todo o projeto requer, portanto, o estudo e avaliação de seu
impacto à ecologia e dos danos que trará aos índios Yanomami, para que não se repita a
desnecessária tragédia da construção da Rodovia Perimetral Norte.

Em  vista da não solução da situação, e também da ameaça de ocorrer nova invasão em
Surucucus ( ver URIHI nº 1), pedimos às Organizações Não Governamentais e pessoas que
trabalham em defesa das minorias étnicas que se dirijam  através de cartas e telegramas
às autoridades brasileiras listadas a seguir, solicitando a imediata criação do Parque
Yanomami de acordo com o Projeto de Lei Nº 379/85 do Senador Severo Gomes (
apresentado na íntegra no URIHI nº 2), que  engloba todas as malocas Yanomami
conhecidas e que sem dúvida representa uma garantia contra a ameaça de extermínio que
pesa sobre o povo Yanomami.

Exmo. Sr.
 José Sarney

 Presidente da República
 Palácio do Planalto

 70.150 Brasília DF

Exmo.Sr.
 Ronaldo Costa Couto

 Ministro do Interior
 Esplanada dos Ministérios

 70.040 Brasília DF

Exmo.Sr.
 Paulo Brossard

 Ministro da Justiça
 Esplanada dos Ministérios

 70.040 Brasília DF

Exmo. Sr.
 Ednelson Ribeiro

 Ministro da Reforma e do Desenvolvimento Agrário
 Palácio do Desenvolvimento

 Setor Bancário Norte – 20º andar
 70.057 Brasília  DF

Exmo. Sr.
 Apoena Meirelles

 Presidente da Funai
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Fundação Nacional do Índio
 Sia trecho 04 – lote 750

 Brasília  DF
  

Solicitamos que cópia das mensagens sejam enviadas à:
 Comissão pela Criação do Parque Yanomami (CCPY)

 Rua São Carlos do Pinhal 345
 01333 São Paulo  SP

 
  
 

Coordenação Editorial: Alcida Rita Ramos, Bruce Albert, Jô Cardoso de Oliveira 
  

 
 Para informações adicionais favor enviar
 e-mail para o escritório central da
 Comissão Pró-Yanomami no seguinte
 endereço:
  
 proyanomamidf@proyanomami.org.br
  

 

javascript:window.history.go(-1);
http://www.proyanomami.org.br/v0904/index.asp?pag=boletim
mailto:proyanomamidf@proyanomami.org.br


22/03/2019 C C P Y - Comissão Pró-Yanomami

www.proyanomami.org.br/v0904/index.asp?pag=htm&url=/apy/urihi/boletim_03.htm 13/13

 Financiador:

  

Comissão Pró-Yanomami 2004 - A comissão incentiva a veiculação dos textos desde citadas as fontes.


