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CONSELHO INDÍGENA RORAIMA
/w :iinh11•11illn flrni·,· ".l(,"\tl íl,1i,·ll', 1l,,, \,1;uJ11lu
CEP lilJ:iOJ-120, Roa vista- RR B1~1sil
Telefax ++55.0**95.2245761

Boa Vista-RR,

CARTA Nº 054/01-CIR

EXMO. SR.
FERNANDO HENRIQUE

e-mail cir@technet.com.br

29 de janeiro

de 2001.

CARDOSO

PREST.DENTE Dl\ .REPÚBLICA

EXMO. SR.
JOSÉ GREGORI

MINISTRO DA JUSTIÇA
EXMO. SR.
GLÊNIO ALVAREZ
PRESIDEN'rE DA FüNT~I

Excelentissimos Senhore~,

o CONSELHO TNDÍGBNA De RORA!MA -c.rn, organ.i.zação voltada para a
proteçào
do s direitos
e .i n t e.ces s e s dos povos Lndãqona s do .l!:stado
de
Roraima,
vem pelo
presente
encaminhar
denúncias
dos
Coordenadores
Indígenas
Regiona.i.s,
que
representam
áS
comunidade~ jnd1genas
da Terra Indígena
da Raposa Serra do Sol.
Além da donúnc La da v í.o.l ação dos di.cei t os
relacionam
com a i mp.Lant.ação de projetos

consti

t uc.í.ona s ,
í

que

se

que af e+am diretamente
as comunidades
indígenas,
reivindicamos
a Homologação da T. I.
Raposa
Serra
do
~iol nos
termos
da
Portaria
820/98-MJ
e
p rov déric as pa r a retirada
da sede
do Município
do Uar amut a do
í

í

centro d&. comunidade indígena.
AguardamotJ

que

que nossa terra,

Excelênciüs
r epr e sent.a nossa

Vossas

intervenham
para
reconhecer
vida, pois dela rGsistimos
até

hoje.

Saudações indígenas,
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~J.,11/ç

ronimo Pereira da Silva
Coordenador
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Nós lideranças

C! c omun.ídad e s ü1dÍgon1_-1.s

dos

povos

Macuxi,

IngaricÓ,

Fa+

di stribU.Ída n em 51 comunidades .indÍgt:na s com uma ~
população
de 6.128 hab Lt ant cs , moradores milenar,
que ocupam a região
das Serras - 'l'• I. Rap o sa Sa:rra do Sol, demarcada de forma cont fnua , •
c onf'oz-metez:mos da Portari_a 820/981 vimos manif€:Star
a nossa pr-eocups ção quanto a implantação
e const r-ução do 61:1 Pelot;;ío Esp~::cial de Front_g
tamona

e ·ra ur~pang,

ira,

nas proximidade d.a nossa cornuuí.dade indígena
Uiramutã, cerco. de
100 a 200 metros de distância
li
invadindo a comuhidi;\de 0 sendo construí
do perto da sede Administrativa
do 'I'aL Munic.ipio de Uirarnutã1 que nunca
foi d~ pz-Lor-Ldacte ca maioria
das com_y. n.Ldad0s indÍgonas,
l!.1 ilegalmente
e
impl~ntado no interior eia roferida comu1údade Uiramutã~

A sede do Municiplo d ent r-o da nossa c omuní.dad e vem trazendo
sérios
plic,ss.ções e prejuízos,
causando divisões
entres
no asa a comunidades

comcom

;

falsas promassas, fornecendo b eb í.da s a.Lcoó.Lí.caf o os il1·s.msores insulflam
os {ndios a lutarem contra s~us prJprios direitos
originários
sobr e
a
.ti
e
dos mesmos, p.r-Lnc.LpaLmerrt n no ano político.
~
er-z-a

1:insm

apr-ov

e.í

b

o

Consideramos termos da Portaria
G20/98~ que excluiu área para c oriat r-u.• ,
ção do 6 ll Pelótãó
8spec1al
d0 l?ront o.ira , d0 for-ma a Lgum não det ~rmll'.a ~
ou indica local para ess conat rucãc •.
implantado
prÓximo das co
•i.o
muní.dados ind:i.genas da arem Yanomami - Sur-ucucus , e contrario
aos b eneficioB levado eo povo ind.igena, o que se ver são casos ubsurdos que os
militares
dq ue.l.e pelotão vem fazl'ndo uma zona de ru(:)retic.io9 pl-aticando
; d.i da
I nd
'
d aaxe
.
.l
doe
" nça s veneras
.
re l a.coe s aor, s com as a
· .1.~s
nao
a.nour-av
aa. s pa ..
ra aa~de da cornuní.dade , bom como ca s o a semi;:lhantes a esse ac o nb e c au no

.Acompanhamosat.r-avts
,I

Pelotão

de jornais
ili

que o Pelo.não
•.

.

,

,,

do são Gabl"i1lk da cachoaí ra no Amaz~ri..as.•

Com o contato
mo, doênças

c orn os m.í.Lí.tiar-e
s alr11errtarl caso de prostituição
e alcooli~
sexua.Lmerrt e tr<ÃnsmissÍvcl aietand.o
a Sf\Úde da c omuní.dade ,

,

principalmente
das jov~n.s e alcoolismo
dostr·u .. ndo
c omunf.dad e , una s vez (!t.ie ant ec ederrt e dos ini.litares
área tem ma r-ca s de v.í o.í êuc í.as ern 1nelnletr•os de nossas
í

operação de guerra Ee.it a
trUÍdo a maloca Tamundua,

o bem estar social
da
••
do Exli}rci't;o em nossa
c omunj.da
de s , citamos:

c omurrl da de I'1.3.tW'·uca ~ no local que ser"la cons
a aaí.m nossa c omurrí.dad.e cor-r-e r Lsc o de perder a

t'.1:1
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cons~.rução do P8.LotZí.o>' u q ua L ccnt e s c.. u;10,:.: J1.v.l.ici:1.ln1entc i:~ construção
do
quar-t aI naquele Loca L, pcí.s [BO é Lugar' ad.eg;u.ado par'a imp.J.a:ntar um p al o-'
tãot que futuramente
usto.r·á c omp r-omerit endo e sa c . c-.Lficando ú.d.das
da nos sa
comunidade,
ou melhor .írnp.La nc ar' q uar-b e.l, n::.u,1uele local
& ~xtermino.r a e omuni daue de Uiramutã"

nesta

;forma, comunicamos que nós não somos contra

.1,otão Especial
Serra do Sol,
tru.{dp

de .f'ront~ira
somos contra

naq ue.l.e local

<>

do 6 Q P.§!

no interior
da 1:~ossaTerra Indigen.."l. Rapo:3a i
s.í.m e não aceitamos
de maneira algum ser cori-.§_

aplainado,

muní dade , e discutirmos

a implantação

local

que $eja. cot1s"t;ruido distante
para

da nossa

eo

a const.r-ucã o do Pelotão.

Sc)lici tamo s, que seja r-esp eitado
(:: ~arantido.s os nossos d.í r-e.ítos Ar-tí.gos
231 e 232 da Constituição
Federal$
e que o MinistÓrio
PÚbJ.ico Federal
cumpra ou garanta
o ArtD 129 - V defender
juducialmonte
os direitos
e
'a nt eres.se da s pop ul aç ,,,,o e s uictigerasQ
. ,I
Certo de contamos com vosso apoio e atender
a no ssa sollcitação,
aba.í.xc
as aí.namos com manifestação
de cada comunidades devidamente
assinado
em
defesa de sua terra
e garantia
de ueus di:.c-eitos ••
Maloca

Uiromutã)'I-m,

25 de janeiro

de 2001 ..
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