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Nos dias 06 a 09 de janeiro de 1993, dentro de um grande
malocao, estiveram reunidos na comunidade do Bismark, na area
indígena Raposa/Serra do Sol,
89 tuxauas macuxí, ingarico,
taurepang,
wapixana,
wai-wai
e yanomami,
alem dos
seus
acompanhantes, assessores e convidados, durante a realizacao da
22a. Assembleia Geral dos Tuxauas, na qual foram discutidos temas
importantes para as comunidades indigenas como: a demarcacao de
suas terras, a auto-sustentacao, saude e a educacao.
Sobre a DEMARCACAO das areas indígenas, foi avaliada como
decisiva a participacao ativa das comunidades indígenas
durante
os processos de demarcacao. A maioria dos tuxauas da area da
Raposa\Serra do Sol, reafirmaram a reivindicacao da demarcacao
desta area em toda a sua extensao, como tambem fizeram os tuxauas
de outras areas ainda nao demarcadas, ate outubro deste ano de 93.
Foi ainda reivindicada a retirada de todos nao-indios de dentro
das areas indígenas, principalmente daquelas que estao demarcadas.
Os tuxauas e seus acompanhantes, manisfestaram-se indignados
com o projeto do Governo do Estado, de trazer migrantes para
os
lavrados de Roraima. E uma desculpa muito usada pelas autoridades,
pelos politicos,
pelos fazendeiros e garimpeiros,
que nao
reconhecem os direitos indigenas, dizer que nao existe terra para
reassentar os invasores das terras indígenas e seu gado.
E o
governo decide trazer familias de fora do estado, incentivando
ainda mais o conflito entre fazendeiros, garimpeiros e índios,
pois se sabe que muitos garimpeiros que invadiram as terras dos
yanomami, por exemplo, eram colonos que nao tinham condicoes de
plantar e viver sem assistencia nas colonias agrícolas.
Com relacao a
AUTO SUSTENTACAO foi decidido que o CIR,
incentivara a criacao de animais pequenos, continuara com o
projeto de gado, buscara solucoes para os problemas de falta de
agua nas comunidades durante o verao, buscara assistencia tecnica
especializada. Incentivara o cultivo de rocas comunitarias e
a ampliacao de rocas individuais. Promovera e buscara meios de
abastecer as cantinas das- comunidades. Defendera o uso exclusivo
de todas as riquezas naturais pelas comunidades indigenas. Buscara
a viabilizacao do transporte dos produtos produzidos
pelas
comunidades indígenas. Intermediara conven1os que permitam a
utilizacao de tratores nas rocas indígenas.
Na
area· de SAUDE ficou evidente a necessidade
da
coordenacao dos trabalhos das varias entidades que prestam services
nas comunidades indígenas.. Pois e grande o numero de pessoas que
morrem e sao contaminadas por doencas, sem gue haja um programa
global de saude. Foi ressaltada a importancia do treinamento dos
monitores de saude dentro das proprias comunidades indígenas, como
tambem a necessidade de levar em consideracao e mesmo resgatar a
medicina tradicional.
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EDUCACAO - Com a participacao de professores indigenas o
CIR decidiu: promover cursos de língua indígena nas regioes; na
contratacao de professores, gestionar para que a Secretária de
educacao de prioridade aos candidatos indígenas; implantar escola
de
2o.
grau profissionalizante nas regioes
de
Maturuca,
Malacacheta e Sao Marcos; divulgar e reproduzir as experiencias
das
escolas indígenas bilingue do Maturuca,
Canta Galo e
Malacacheta; gestionar para que se de continuidade aos trabalhos
que a Secretaria de Educacao realiza junto com a OPIR valorizando
o resgate cultural.
Durante a realizacao da assembleia foi empossada a nova
coordenacao assumindo a coordenacao geral o ex-chefe do Nucleo de
Educacao Indígena, Euclides Pereira e a vice-coordenacao Clovis
Ambrosio. Estavam presentes na ocasiao o Presidente da OAB-Secao
de Roraima, Dr. Hesmone Grangeiro, D. Aldo Mongiano - Bispo de
Roraima, D. Clovis Rodrigues - Presidente da CESE., Felisberto
Damasceno - Representante do CIMI, Alfredo Bernardo - Presidente
da APIR, Manoel Moura - Representante da COIAB.
A assembleia foi prestigiada ainda por representantes da
FUNAI, que atuam nas areas de educacao, saude e de projetos
economicos, como tambem o chefe do posto da Raposa.
Todos os presentes no final da assembleia
decidiram
unanimimente por uma mocao de solidariedade ao povo yanomami e
exigiram a retirada de todos os garimpeiros de suas terras.
A assembleia se encerrou apos Davi Kopenawa apresentar
dois xabori, que fizeram uma demonstracao da vida espiritual dos
yanomami, que emocionou a todos, e da explanacao sobre a sua
participacao na sede da ONU em Nova York durante a abertura do Ano
Internacional dos Povos Indígenas. Viva 1993!
Boa Vista, 14 de janeiro de 1993.

Euclides Pereira - Coordenador do CIR
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