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CONSELHO INDIGENA DE RORl\IMA 

O Conselho Indigena de Rora í ma recebeu no Último d í a 15 denuncias de 14 
comun i d ad (?S af ·?.tadas pelo gar irnpo i 11:;g,si.l rea l i zndo nos r I o s Quino, Co t í.nqo , 
Mau e em alguns iga.r.apes .:tfluentes, dentro da c1.rea indlgena Raposa/Serra do 
Sol, locali~ada do nordeste do estado de Roraima. 

O artigo 231 da Con5titui~5o Federal garantA aos indios o direito as terras 
que habitem tradicionalmente e o usufruto exclusivo de todas aa riquezas do 
solo, dos rios e lagos r1elan existentes. Estes direitos originirios dos 
Índios indeper1de da demarca~Jo da terra, gue ~ato meramente administrativo 
que oficializa a regularização da area indígena. 
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As comun í.de.de s .í nd í creria s do ui ramut.a , Canawapa í , Cana, Will imon, Tabat inga, 
Camar~rem, Maturuca, Central, Morro, Caracana I, Cutia, Pedra Branca, Soe~ 
Lilas, Corapar1J I, Caraparu II, Waromada, Mudubim, Caj0, Maloquinha, 
Piolho, Pedra Preta, Canta Galo e Li.mão aão as comun i.dades mais af etadas. 

As principais denunctas sao de poluiçào das águas com Óleo diesel, graxa de 
motores, merc0rio e outros detritos jogados indiscriminadamente nos rios em 
que existem garimpas. A comunidades deriunciaram que jndios da maloca Canta 
Galo, em abril deste ano, como r1ormalmente fazem na ocasiao da primeira 
enchente (1() r í o Catingo, foram pe s ca r na cachoeira do TJrucuri. Dias depois 

,---.ia pescaria boa parte da comunidade adoeceu com febre e disenteria, que os 
Índios acreditam ter sido causada pela ingestao de peixe contaminado. 
Outras comunidades relatam este mesmo problema. 

As malocas Central e Tabatinga reclamam ainda que nos Últimos dois anos as 
vacas estao abortando mais que o normal e que bezerros sao encontrados 
mortos. Tambem estas r e c Lamac õe s foram feitas por outras malocas. 
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A saude dos indios esta afetada não so pela contaniinacao das ág~as coo 
tam~cm pelo aumento de casos de doencas como maliria. leshimaniose e outr s 

' trazidas pelos gar_tmp.eiros. 

O garimpo al~m de doença~ trouxe aos índios violencia, prostituicao e 
aumento de consumo de bebidas alcoolicas. A maloca Lilas acusa a 
interferência direta do uso de cacha~a trazida por garimpeiros como 
r-esponsavel pelas brigas internas existentes na comunidade. Nas malocas 
Maturuca, Canawapai, Uiramutan, Lilas e Caraparu Índjos foram assassinados 
por garimpeiros ou em decorrência do uso de cachaçn vendida nos garimpes. 
Virios tuxauas e lideranças ind{genas sao constantemente ameacadas de 

r'·1orte. 

Em funcaa do meio ambiente estar sendo dramaticamente alterado o CIR 
encam.inhou as denuncias das comunidades ao IBAMA, que se comprometeu de 
repassa-las a Brasilia, para que as medidas necessarias sejam tomadas. 

O CIR encaminhou tambem a Funai 
retirada imediata de todos os 
atividades de garimpo dentro da 
area Raposa/Serra do Sol. 

as denuncias das comunidades e o pedido de 
garimpeiros e pessoas envolvidas com as 
area indígena e a imediata demarcacao da 
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ILMO. SR. DIRETOR DO IBAMA DO ESTADO DE P.ORAlMA 
, JOAU CUNHA BLOSS 

O CONSELHO INDIGENJ\ U8 lWHAlMJ\ · ClH, 1..'nthlaut:' ~H•m 1111~; J urr u Lf vo.. , 
destinada a defesa dos f n t e rcu sc s e d í r·pj tos Lnd í q cno n e m lh>t.·a t ma , t:'>rn '..,_.,J,, 
localizada a rua Seba~t.tao Dt n í z , no. .l.672, ba l r r o dr) !.;.:lo Viccnt:r.~, 111:"l, . .1 
cidade de Boa Vista, recebeu no ultimo dia 15 de julho varias d enunc í a s de 
14 comunidades indígenas da area Raposa/Serra do Sol, sobre as 
consequencias danosas que elas e s tao sofrendo, em razao da ex í s t cnc í .1 de 
garimpes ilegais nos rios Mau, Cotingo, Quino e alguns igarapes gu8 lhes 
sao afluentes. Diante da gravidade das denuncias em anexo, nos gostariamos 
de lhe fazer as seguintes consideracoes e decorrentes solicitacoes: 

1 - No nordeste do estado de Roraima ~sta localizada a area ir1digen~ 
Raposa/Serra do Sol, identificada pela Funai atraves da Portaria no. l.S45- 
E, de 29.05.1984, em 1.577.850 ha. A area e habitada tradicionalmente pelas 
etnias Macuxi, Wapixana, lI~Jariko e Taurepang. A populacao atual soma 9.853 
indigenas, que vivem em 78 malocas ou comunidades. 

2 - O art. 231 da Constituicao Federal garante aos índios o dirci1 o as 
eles habitadas tradicionalmente, como tarnbem o de usufruto 
todas as riquezas naturais situadas em seu solo. Os 1irclt05 
independem da demarcacao, que e um ato administrativo que 
situacao juridica em que a terra se encontra. 

terras por 
,,.-... exc 1 us i vo de 

originarias 
oficializa a ·- 
3 - As atividades de garimpo realizadas nos rios Mau, Cotingo, Qu í no r: •3111 
seus igarapes afluentes, dentro da area indigena Raposa/Serra do Sol sao 
ilegais de acordo com os artigo citado da Carta Magna e a Lei no. 7.805, d.e 
18 de Julho de 1989. 

4 - Que as cornun idades de M,:1.loquinha, Caju, Pedra Pre ta, Piolho, C:H apar·q 
Ir Caraparu II, Wal'.'omuda, Bananal, Willimom, Uã r amut an , Monte Muria, C:.:.um, 
Canawapai; Camararem, Tabatinga, Soco, Lilas, Maturuca, Central, Pedra 
Branca, Cutia, Canta Galo, Contao, Maravilha e Limao estao o end o 
dramaticamente afetada pelas atividade de garimpo que as atingem. 

A comunidade de Canta Galo em abril deste ano quando foi pescar n~ 
cachoeira do Urucuri no rio Cotingo, como normalmente fa:em na ocasiao da 
primeira enchente, sofreu de disenteria e febre em consequencia da ingestao 
de peixe contaminado. O problema se repetA em muitas outras com11nidad~~- 

r- 
_, As vacas das comunidades e s t ao abortando com ma í e frequencia nos u l t ímo s 

dois anos, como t ambe m be z e r r o s estao mo rr e nd o em consequencia da agua su j a 
que bebem. Esses problemas ocorrem mais no verao, pois no inverno existem 
mais igarapes e pocas de agua de onde beber. 

5 - O garimpo tem causado preJu1zos nao soas comunidades indiger1as mas 
tambem ao meio ambiente. As aguas dos rios citados estao completamente 
poluidas por oleo diesel, graxa de motor, mercurio e outros detritos 
jogados indiscriminaaamente nos rios. As margens e leitos dos rios e 
igarapes vem sendo dcstruidns e alteradas em funcao do uso de balsas e 
rnaquinarios. 
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E importante notar que o rio Quino desagua no rio Catingo, _transf~ri~1o, 
toda a sua poluicao agrav~ndo a situacao do rio Catingo. Alem dos rios 
tambem algumas areas secas e serras estao sendo atingidas pelo garimpo, 
como a Serrq Verde, localizada entre as comunidades Piolho e Maloquinha, 
proximas ao rio Quino. 

Assim sendo, o CIR gostaria de repassar as denuncias das comunidade~ em 
anexo, e pedir que e~te orgao tome todas as devidas e ncceasar1~8 
providencias para a retirada de garimpeiros, aplicacao de multas e 
responsabilizacao dos garimpeiros e donos de maquinas pela poluicao e 
destruicao causados, apreensao dos rnaquinarios utilizados. Como tumbam 
promova junto com as comunidades afetadas um projeto- de re cupe r acao das 
areas degradadas e estudos para saber o grau da contaminacao das aguas, dos 
peixe5 e a razao da mortandade entre os bovinos. Tudo com base na 
legislacao acima citada, no art. 225 da Constituicao Federal, no dect:·eto 
no. 24, de 04.02.1991 e nas demais pertinentes a defesa do meio ambiente. 

Boa Vista, 16 de julho de 1992. 

·- - - - - -· - - - - - - - - ..•.. ..,. -- - - -· - - - - -· -~ - - - - - - ..•.. - 
CLOVIS AMBROSIO ·- COORDENADOR DO CIR 
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. ILMO. SR. GLENIO ALVAREZ 
: ADMINISTRADOR REGIONAL DA F'UNAI 

O CONSELHO INDIGENA DE RORAIMA - CIR, entidade sem finG lucrativo;;, 
destinada a defesa dos interesses e direitos indigenas cm íl0rnlmu, com s~dc 
localizada a rua Sebastiao Diniz, no. 1.672, bairro do Sau Vicente, 11~sta 
cidade de Boa Vista, recebeu no ultimo dia 15 de julho varias denun~ias de 
14 comunidades indigenan da area Raposa/Serra do Sol, sobre 1s 
consequencias danosaD que el~s estao sofrendo, em razao da existencia de 
garimpos ilegais nos rios Mau, Catingo, Quino e em alguns igarapeG que lh~s 
sao afluentes. Diante da gravidade das denuncias em anexo, rio~ gosta~iamos 
de lhe fazer as seguintes consideracoes e decorrentes solicitacoes: 

l - Que as comunidades de Maloquinha, Caju, Pedra Preta, Piolho, Car.aparu 
I, Caraparu II, Waromada, 13ananal, Willirnom, Uiramutan, Monte Muria, Cana, 
Canawapai, Carnararem, Tabatinga, Soco, Lilas, Maturuca, Central, Pedra 
Branca, Cutia, Canta Galo, Contao, Maravilha e Limao estao sendo 

r> dr-arnaticarnente afetada pe l a s atividade de garimpo que os atingem. 

2 - Que as principais denuncias dizem respeito a poluicao das agu3s dos 
rios e dos seus igarapes afluentes de oleo diesel, graxa de motor·, mercur.i~ 
e outros detritos que sao lancados nas aguas indiscriminadamente. 

A comunidade de Canta Galo em abril deste ano quando foi pes~ar na 
cachoeira do Urucuri no rio Catingo, como normalmente fazem na ocasiao dn 
primeira enchente, sofreu de disenteria e febre em consequencia da ingestao 
de peixe contaminado. O problemas se repete em muitas outras cnmunidades. 

As vacas ds comunidades E:.'!3 t ao abortando com mais f r e queric ia nos u l t I mo r 
dois anos, como tambem beze~ros estao morrendo em conseque11cia da aqua suja 
que bebem. Esses problemas ocorrem mais no verao, pois no inverno existem 
mais igarapes e pocas de agua de onde beber. 

E importante notar que o rio Quino desagua no rio Catingo, transferindo 
toda a sua poluicao agravando mais a situacao do rio Catingo e d~s 
comunidades que dele d epend cm e mesmo afastadas do gar irnpo sof r e m 

~diretamente as suas c on s equen c í a s negativus. 

3 - Que encaminhe as denuncias das comunidades em anexo ao sr-. Pr~5id12ntc 
da Funai no sentido de que sejam tomadas as devidas e necessaria~ 
providencias de retirada d1Js garipeiros de dentro da area Raposa/Serra do 
Sol e de sua efetiva demar:cacao o mais ur9ente posaivel. 

Boa Vista, 16 de Julho de 1992. 

CLOVIS AMW~US10 - COORDENADOR DO CIR 
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GARIMPOS NA REGIÃO DO RIO QUINÓ (NORTE DE RORAIMA) 

No dia. 10 de março de l 992, o Tuxaua Severino Oliveira Braail, da maloca do Caju e o escritor Patrick Tierney, que e um 
colaborados da campanha Pluo t/ç S,aúdc ~ 04 i11dio.s YuomJIJtli , percorreram o estado de Roraima pesquisando a 
corrida do ouro dos últimos três anos. Seu trabalho teve inicio no garimpo do Rio Quinó, Eles iniciaram esta viagem com à 
aprovação do C.I.R. e com o apoio das comunidades do Caju, Pedra Preta, Bananal e Maloquinha. Caminharam por 17 dias, da 
beca do Rio Quinó a Serra Verde. Toda esta área é pertence aos Índios Macuxi. Eles observaram o seguinte: 

1. Durante todo o 1991, essas comunidades sofreram cerca de 600 casos de malária. Entre 1 a de janeiro a 29 de fevereiro, 
foram conrinnados 165 casos positivos de malária. Em 1991, somente na Maloca MaJoquinha que tem l 65 habitantes, 
registraram-se 150 casos de malária. Em l 991, nos postos médicos da região (oram registrados 12 mortes de indios a causa da 
malária: 8 na Maloquinha, 2 no Caju e 2 na Pedra Pintada. Dentro da área indígena encontraram: 
• 132 garimpas estão mecanizados com mais de: 2~0 máquinas; 
- 25 garimpes trabalham manualmente; 
- mais de 1000 garimpeiros trabalham nos garimpos; 
existem na rl-p,ião 20 botecos entre barca e cantinu, 

2. São usadas 5 pistas de pouso que servem quase exclusivamente os garim~ da Pista Caju, Pista Ozman, Pista Manuel, 
Pista Serra Verde Velha, Pista Serra Verde Nova, 

3. Diariamente nestas áreas podem ser vistos caminhões carregando diesel para diferentes localidades, lendo capacidade para 
o transporto diário de aproximadamenlc 3000 litros de combustivel., , 

4. Pequenas aeronaves são vistas pousar diariamente cm Caju e Pista Ozman trazendo compradores de diamantes, que já 
instalaram nestas áreas três lojinhas. Vale ressaltar que a mais importante transação é feita com os diamantes pela "Bolsa de 
Diamantes" administrada por um [ulano conhecido por Timbu. 

~- 5. A prostituição está presente na Pista de Ozman, que tem discoteca e mulheres, 

6. Um clima de violência, culminando com badcmu generalizadas e dois disparos de arma de fogo: 

6.1 O primeiro disparo foi numa cozinheira, que recebeu o projétil na coxa direita, isto aconteceu, durante o carnaval no dia 2 
de março. 

6.2. O segunde disparo teve como vítima Walter Ozman, filho do dono da Pista Ozman. Ele teve o projétil alojado no seu 
antebraço direito, isto aconteceu no dia 22 de março. Nehum desta acontccimcnto11 foi inveetigadc ou denunciado às 
autoridades lecais, 

7. A Polícia Militar do estado de Roraima tem lentado intimidar a população indígena. No dia 10 de janeiro o Capitão 
Wilson, reuniu .200· garimpeiros na Maloca do Caju, contra a vontade do Tuxaua Severino e da comunidade local. Na ocasião 
ele disse que "Indics e Garimpeiros precisam trabalhar juntos dentro da área." No dia 21,22 e 23 de março um comitê 
encabeçado relo Coronel da Policia Militar também foi ao Caju e à Maloquinha. Incitaram os índios a não fazer valer 
seus direito, •obre a terra e aceitar a pretcnça de nlo-lndi"'5 em suat terru, Amei&çaram fazer vinganças contra aa 
comunidade, indígenas se clu rccu11aasscm aceitar um ccmprcmisse. 

8. Durante uma reunião nas malocas Bananal (08/03), Caju (2J/03) e Pêdra Preta (22/03) toda a população indígena 
&dult.a assinou pedidos à Polícia Federal e à Procuradoria Geral da República exigindo a remoção imediata dos garimpeiros 
não- Indíos da área indigcna e cobrando uma investigação das atividades ilegais (eitaa pela Policia Militar do Estado de 

,,--.-.. Roraima. 

9. Tuxaua Severino sofreu várias ameaças por parte dos garimpeiros que haviam escutado uma fita gravada 
secretamente durante um encontro da comunidade indlgcna da maloca do Caju, Tuxauas e familiares do Tuxaua Severino o 
aconselharam a não voltar mais para a área até que a Policia Federal não ataste os garimpeiros da área .. Nossa viagem lnninou 
no dia 26/03192. 

Boa Vista, 28/03/92 
--· - -- . -------------- ·-·- 

Anexos: 1. Documento Final da "Assembléia Geral dos Tuxauas" (Surumu, 07-10/?1/92), 
Z., bt, •• ~~c.,é;,.~ .d....,, ~__.:,;.-/~ =r: .,J,. C-4]'~, Í3/IAI/IMtH.1 M&.u,q_u.f~~, /)l[Dll.A /Jf;,e17- e. P("'.Jt-.~ 


