
Na manhã do dia 25 de 
fevereiro de 1989, Milair de 
Jesus Nunes, ·Delegado da Pol{cia 
do Interior de Roraima, junto com 
Luis Rosalvo Indrusiak Finn, 
advogado dos fazendeiros Francis 
ca Ribeiro Paz. João da Silva 
(apelidado João Garrote>, João 
Batista Rebouças e José Américo 
Ualentin <conhecido por Oedé), 
com carca de 12 policiais civis e 
militares, se• pcde:4 ,iydíç ial, 
prenderam 4 parentes dà maloca 
NIANG, na regiio de Surumtl. Os 
poliçiais queimaram as cinco 
casas dos ~arentes com todos seus 
pertences e for~aram os homens a 
derrubar a cerca construida nesta 
área :tr..•íl.l~i..an.a.1.JBMnt.s.::. ocupada 
por eles. 

Os· parentes foram BEHQVIQDS, 
sem ordeN judicial, para a 
aaloca do Barro. A Constítui~ão 
Brasileira no Artigo 231, 
parágrafo 4, tJE:T"/!fi ·a remo~ão 
dos g~upos indígenas de suas 
terras, salvo, ad r•"•r•ndu• do 
Conar••so Nacional·. 
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Os 4 índios foram presos e 
levados para a Delegacia de 
Surumú ond~ ficaram detidos até 
domingo de manhã. 
· Á no i te do mesmo d ia, H i 1 a Ir 
Nunes, Delegado da Polícia do 
Interior, prendeu, também atr.at 
'11:.11.fUI Judlçi1L, o pe. Pedro Par 
cel l t , Sup~r i or da Mi 9;11ão Surunlú. 
o pretexto pela arbU:r.íria •f:ão 
polic/41 foi uma alegada reunião 
organizada pelo Padre na tarde de 
sábado, na aldeia do Cantagalo, 
para Incitar os Índios Hakuxi a 
·invadirem" uma área da Fazenda 
Redenção. 

Na verdade, o pe. Pedro 
chegou de carro a Vila de Surumú, 
proveniente de Boa Vista. às 14 h 
de sábado 25/02, e em •eguida, 
com o parente Firmino, foi deixar 
a professora Lindalva F. Peixoto 
e uma crian~a -que teve alta do 
hospital da Missão- na maloca do 
Cantagalo. Por volta de 20 h e 
30 min, enquanto retornavam à 
Missão, o Padre e Firmino foram 
detidos na e~trada, à 5 km da 
Vila de Surumú, por Milair Nunes. 

Se~ •e tdentificarem, os 
policiais-que est:ava• ca~ando 
o Padre dead• aquel~ ••nhi 
depois de revistar o carro, o 
obrigaram a descer do veículo e 
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viatura policial. Em 
dois veículos prosse 

a Delegacia de 

entrar nuaa 
seguida, og. 
guiram para 
Surumú. 

. No trajeto até~ li . YD~---~~~ 
• ~-~tumú:;~ .--ô·::·índ'. rã- ·.r:f.j,,m i"l\ó •. : · ... -,,.Jt~beü- , 

auw s t; r;). t.P.'ii __ .. P-or ... - .. par. te- . - ... dos .. : 
. "'""pofit: ià is que guiavam o ve í cu 1 o. 

Segundo Firmino. os policiais 
queriam, a qualquer custo, que 
ele dissesse que o pe. Pedro 
estava incitando os índios Makuxi 
a invadir a área supostamente 
pertencente a Fazenda Redenção. 
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O Padre e os cinco Índios 
ficaram presos na Delegacia de 
Polícia de Surumú, de onde sairam 
às 7 h e 30 min de domingo, em 
duas viaturas da Polícia Civil, 
rumo a Boa Vista. Chegados em Boa 
Vista •s 11 h e 14 rnin, foram 
levados na Secretaria de Segu 
ran~a Pública, onde foram 
identificados. Às 15 h e 25 min, 
os índios foram liberados: · dois 
sob fiança, dois ·transformados· 
em testemunhas (embora tivessem 
sido levados algemados da Vila de 

, . Surumú _ par.~ .... a .. ~oa r, - V i-st a ): -- · e 
,:·Ffririín'o,··:'clí.re recê6eí:i nia"ui ·tráfos~ 
.... ne• sequer-- -#oi , .. OUVIDO, .. ·o ·Pe. 
Pedro, após prestar depoimento, 
foi, também, dispensado. 

O Secretário de Segurança 
Pública, Antônio Fernando Alves 
Pinto, admitiu, frente ao Bispo 
da Diocese d~ Roraima, ao Con 
selho Indígena <CIR>, ao Superior 
dos Missionários da Consolata e 
ao Advogado .da Diocese, que 
h!l~ir Nunes, Delegado do 
r .:~ :- ?r" i or ' ~.tr-Iàe.D. l ~!I, .-d.li .. ··-.ã1.lil 
/.u~ço.~~- Dois dias depois, o 
eovetn~dor esonerou Milair Nunes 
do s~u. cargo. 

o~~cle t e:r.?o • .Í..IIJ.1l.lll.tJ.t'.s:.."Út:e..l: , os 
par€ntes da rualoca MIANG moram 

nas terras entre o rios Surumú e 
catingo. O velho Joaquim Makuxí 
lembra ainda aquela manhã de 
quase 60 anos atrás, quando o 
Marecha~ "R~n~o~,!. !~ndou ·gravar a,; 
trê.s~ t:ei~·.~~;f\~. numa rochaJ~ 
per't ê(.êfá .~: :~itilc>.'.{l~- '.8 rang .•.... ...tm....:i;9·r'f. as · 4 .f am í 1 ias . que mor a vam . no 
Miang mudaram-se para a Halo 
quinha, continuando a catar e 
pescar na região do rio Miang. 

Em 1988, as mesmas famílias, 
precisando de um lugar para fazer 
a roça, voltaram para suas terra~ 
no Miang, mas, nesta altura, a á 
rea Jâ t i nha si do · • in~á.id.11.: pela 
Fazenda Redenção. A Constituição 
Brasileira, no Art. 231, parágr.1 
chama terras indígenas as ·terras 
t: radie I on.a ".l. n1en t:: e 
ocupadas pelos índios, as por 
eles habitadas em caráter 
permanente e as utilizadas para 
suas atividades produtivas·. 

Aos 19 de outubro de 1988, o 
Sr. Raimundo Nonato da Silva, 
Administrador da FUNAI de Boa 
Vista, enviou a carta N. 688/88 
ao Delegado regional do IBO.F, 
declarando que a ,reado Miang ·, 
AREA INDÍGENA ( ••• ) utilizada 
pelos indígenas com o plantio de 
lavouras ( ••• e) constitui efeti- 

' vamen t·e ;, :'!1/Ü,tr:~,; ··,11. :":;;._,....411bs i atâ,;. i ii, 
~fam .. LL.i.:.i,·:: ,pr-áFf.câ;: 7que vem send·~ 
·ut-i l i zad a· h'á - vâr i. os anos···: .. o Sr • 
Administr~dor pede que o IBOF 
preste ·especial atenção para o 
caso, até que os procedimentos 
demarcatdrios esteJam concluidos 
a fim de que aquelas famílias 
indígenas não liqueM privadas de 
produzirem o seu sustento·. 

Apesar do documento do Admi 
nistrador da FUNAI e apesar da~ 
promessas de demarcar a área ~m 
questão, NADA foi cone 1 ui rio 
pelos Orga3s do Governo, a nSo 
ser a queima das casas e dcs ~er 
tences por parte de políci~is, a 
expulsão e a prisão dos parentes. 

Boa Vista, 01 de mar~o de 1989. 

CONSELHO INOÍe~tlA DE RORAIMA 
(CIR> 

Deste "VALE A PENA" LER" foram feitas 6. 300 cópias 
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"T RA D IC I ONALMEN.TE 
OCUPADA pelos ÍNDIOS'' 

Canstitui~ão do Brasil~ Título 8, 
Cap. 81 ar t ígo 231~ paYágrafo f. 

ÍNDIOS OÇ/lfAtt Q ~l6N6 O[SDE SEJ!.fR& I Kuyapin teve Muitos fllhos e 
. netos que ocupar-• a reglao onde 

Antes da chegada dos ·brancos·, ele viveu e morreu. Ainda vive um 
esta região era ocupada por índios filho dele conhecido por João 
Macuxi, Taurepang, Ingarikó e Wapi- BiapinoJ batizado pelo primeiro 
xana , Os índios v i v i am de Lavour a , missionário q1Je che901.1 na região. 
colheita, ca~a ~ pesca. Os índios Jo~o Biapino teve muitos filhos: um 
viviam de acordo com suas pr6pr'ias del~s i Francisco Biapino, que morou 
tradi~Ses e costu~es: comiam daquilo por muitos anos no lugar denominado· 
q1.1e a natureza of,~r e e í c:H t i nham tudo pelos parentes Hasa "yaNen ( i gap,$ dos 
em abundincia; nio V€ndiam suas mosquitos>, hoje conhecido como 
terras para ninguJm; trabalhavam em maloca do MIANG, na margem esquerda 
comunidade. Tudo o que possuiam do rio Mi~ng. 
dividiam entre si, at~ comida. Em 1963, os parentes deixaram a 

As comunidades indígenas tinham regiio do Masa'~awen porque achavam 
seus pr6prios cheFes e conselheiros: 1 que a mata estava ·cansada· <tinha 
os mais velhos a~onselhavam os mais sido usada demais). Neste caso, ~ 
novos- e nas comunidades havia pes- costume dos indios deixar o mato 
soas que se preocupavam pelos inte- crescer novamente e voltar a traba 
resses de todos: chamavam os lhar no mesmo lugar anos depois. Em 
parentes para ehcontros, planejavam 1988, os Parentes viram que O solo 
as festas e todos Juntos realizavam havia-se enriquecido o suficiente 
seus projetos. para botar ro1;a. Os parentes fizeram 

Uns oitenta ano~ atris, vivia duas linhas de roi;a de mandioca, as 
nesta região um grande chefe, cercaram direitinho para o gado não 
chamado Ku!:Jap in ; Ele morava no 1 ugar Pisar e fizeram uma casa perto dela. 
chamado Pruyakrf, as margens do Aos 25 de fevereiro de 1989, os 
igarapi Hakq"Nftf (em POl'"tuguês Srs. José Anufr l c o Valent in <conhe- 
• igarapé do Taxí·). .Jun t o com os cido Por Dedé> e João da Silva· 
pal"'entes, Ku!:laPin plcrnto1.1, c:a1;01J, (apelidada João Garrote), que depois 

1 
pescou por m1.1itos anos nas terras e de ter invadido a região do Miang em 
nos igarapés e lagoas entre os rios 1964, alegam ser donos do lugar, 

· Cotingo, Surumú e Miang. As serra$, Junto com o advogado dos fazendeiros 
os igarapis e as l~goas, tinham <Luis Rosalvo Indrusiak Finn) e doze 
nomes dados pelos parentes que policiais, foram atl o Miang 
viviam naquela regiio antes de n6s. derrubar o cercado, queimar cinco 

--- ---- - 
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dos parentes e prender quatro 
da maloca.' Isso foi feito a 
da lei, pois nenhuma ordem 
tinha sido emitida contra 

ca•as 
índios 
reYelía 
Judicial 
os parentes. . 

Agora, o gado dos fazendeiros 
está pisando as duas linhas de 
mandioca do~ parentes: isso causa 
revolta nos parentes. Antes ~os 
fazendeiros Invadirem as áreas 1n 
dígen~s, não havia nenhuma confusão. 
Desde o come,o do siculo as nossas 
terras foram tomadas por fazendeiros 
e garimpeiros e nós, agora, não 
temos lugar suficiente para viver. 

Estes são os nomes dos índios 
que trabalharam na ro~a Hasa~yaNen 
em 1963: Francisco Biapino, llário 
Bonifácio, José Igapó, Joaquim Haku 
xi, Augustinho, Plácido, Waldomiro, 
Jacó, Belísio, Biapino, bisneto de 
Ku~apin. Na epoca havia somente dois 
brancos que ocupavam as terras 
indlgenas: Felipe e Joaquim Piaui e 
não havia confusão com os parentes. 

Estes são os nomes de parentes 
que moravam no Miang antes da 
chegada dos ªbrancos·: Bonifácio, 
Cipriano, Cecília, que faleceu em 
1967 com mais de 100 anos de idade, 
Gerônimo Melo, Firmino, Antônio, pai 
de Zé Chaparú, Menandro, pai de 
Firmino, que morou muitos anos entre 
os rios Chaparú e Miang. 

At• hoJe podem ser· vistas as 
marcas das casas de Samuel e Jacinda 
na beira do lago. Faleceram naquele 
lugar: Helena, Adriana, Ângela. Em 
conclusio, as comunidades de Cara 
pard i e 2, Contão, Cantagalo, Taxí, 
Barro, São Jorge, Cumanã, Araí, Mato 
Grosso, Piolho, Maloquinha, Bana 
nal, Waroma'ta, Mudubim pertencem à 
m~sma família de indios que moram 
tradicionalmente às margens dos rios 
Hiang, Surumú e Catingo. 

POLÍCIA OE ·AoRAIMA. ALIADA AOS - - -- -- - - - .....• - - -- --- ... AZENOElROS CONTRA os DIREITOS DOS 
~ARENTES OA MALOCA HIANG. 

As 7:10 hs do dia 18 de mar~o 
de 1989, 2 policiais ci~is do BV 8, 
acompanhados· por José A"?el" ico Valen 
t i n (conhecido por Oede) e de seu 
empregado Galdino, agrediram o índio 
Luís Costa da Sll~a, de 17 anos, da 
maloca Machado. Luts e5tava carre 
gando palhas de burití da· maloca 
cantagalo atl o retiro denominado 
Baixa Verde, pertencente a comuni 
dade Machado. Os dois policiais, 
agrediram o índio, o algemaram e 
dispararam um tiro para assustá-lo. 
Depois o levaram até o carro do 
Oedé, onde o espancaram com socos e 
pontapés. Por fim, o soltaram, 5ob 
amea,as. A índia Ernestlna e sua 
filha de 13 anos assistiram a cena. 

Estas violências e persegui 
ç:Ões o.la I rio _.aaaedronte.r-nc,s nem 
dese&tf.J1Wlar.-oas da iuta pelos nos 
sos direitos, reconhecidos pela 
Constituição Brasileira. Nós ÍNDIOS 
OE RORAIMA continuaremos a defender 
nossa vida física e cultural. 

Acreditamos que a maneira de 
agir das autoridades de Roraima não 
é correta nem é coerente com o 
caminho do Brasil rumo à democracia. 

Convocamos o Povo Brasileiro a 
solidarizar-se com os povos indíge 
nas de Roraima, ameaç:ados, agora 
mais do que nunca, de •ktin~ão. 

ESCREVi ESTE RELATáRIO COH 0$ 
CDNHECIHENTOS QUE TENHO SOBRE 
AS dREAS INDiGENAS DE RORAIHA. 

Terêncio Luis da Silva, Coordenador 
do CIR (CQnselho Indígena Roraima>. 

Boa Vista, 22 de 11ir,o de 1989 
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