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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.

 

 

 ...  Arquivo Pró-Yanomami

Boletim Yanomami Urgente Nº 3- 24 de Agosto de 1988

GOVERNO REDUZ EM 70% E DESMEMBRA TERRITÓRIO YANOMAMI

Aos 19/8, o Presidente da FUNAI, Romero Jucá Fº, anunciou a decisão, que teria sido
tomada pelo Grupo Interministerial responsável pela demarcação das terras indígenas,
de demarcar a área ocupada pelos índios Yanomami, numa extensão de mais de 8
milhões de hectares nos Estados do Amazonas e de Roraima.

Após a análise das informações divulgadas pelo Presidente da FUNAI, a CCPY vem a
público para denunciar o seguinte:

1. A extensão efetivamente demarcada como terra indígena seria de apenas 2.435.215
hectares, o que representaria menos de 30% das terras tradicionalmente ocupadas
pelos Yanomami.

2. Além disso, trata-se da demarcação de um conjunto de 19 áreas descontínuas,
retalhando a unidade do território Yanomami e comprometendo a forma histórica de
ocupação e de reprodução social desse povo.

3. O ato anunciado destina mais de 70% do território Yanomami à constituição de duas
áreas de “florestas nacionais" e de um “ parque nacional”, criando deliberadamente
uma multiplicidade de situações legais que, a. pretexto de proteger o meio-ambiente
("cinturões verdes"), deverão viabilizar a exploração em larga escala dos recursos
naturais existentes naquelas áreas.

4. Consta, além disso, do noticiário da imprensa, que partes do território Yanomami
seriam destinada à atividade do garimpo, institucionalizando a presença de invasores.

  
5. Pior ainda: os aproximadamente 8 milhões de hectares destinados de maneira
falaciosa pelo Grupo Interministerial aos Yanomami, levam o nome de "Terra Indígena
Yanomami", um conceito sem base legal.

Portanto, a decisão anunciada como sendo um ato histórico da política indigenista,
constitui-se num embuste contra os Yanomami e contra a opinião pública nacional e
internacional, que há muitos anos reclamam pela criação do Parque Yanomami em toda
a área ocupada tradicionalmente pelo grupo. Além disso, constitui-se num flagrante
desrespeito aos termos da nova Constituição a ser promulgada, que em seu parágrafo
1 do Artigo 234 garante os direitos dos índios às suas terras tradicionais. Assim, a área
Yanomami equivaleria aproximadamente aos nove milhões de hectares contínuos
delimitados pela Portaria da FUNAI nº 1817/E em 8 de janeiro de 1985.
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Diante disso, a CCPY tomou a iniciativa de informar as autoridades responsáveis sobre
o esbulho territorial pretendido, apelando para que o Presidente da República e os
Ministros do Interior, da Reforma Agrária e da Secretaria Geral do Conselho de
Segurança Nacional não ratifiquem a decisão genocida que teria sido adotada pelo
Grupo Interministerial e que adotem as providencias necessárias para a retirada dos
milhares de garimpeiros que ocupam ilegalmente o território Yanomami.

  
Solicitamos também às entidades e pessoas ligadas à defesa das minorias ameaçadas
que enviem urgentemente telegramas e cartas no mesmo sentido às autoridades que
compõem o Grupo Interministerial, listadas abaixo, com cópias à CCPY:

Presidente José Sarney
 Presidência da República

 Gabinete Civil
 Telex nº 613117 PRDF

 Palácio do Planalto
 70150 Brasília DF

General Bayma Denys
 Secretário Geral do Conselho de Segurança Nacional

 Telex nº 612455 SSGF
 Praça dos Três Poderes
 Palácio do Planalto

 70150 Brasília DF

Ministro João Alves
 Ministério do Interior
 Telex nº 611015 ou 611186

 Esplanada dos Ministérios
 70040 Brasília DF

Ministro Leopoldo Bessoni
 Ministério da Reforma e do Desenvolvimento Agrário (MIRAD)

 Telex nº 611063 MNRD
 Setor Bancário Norte

 Palácio do Desenvolvimento 20º andar
 70057 Brasília DF

 

 

 

 
 

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
  
 Financiador:
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