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Deni do Rio Xerua 
Um Povo a Beira da Extincao 

Desde a segunda guerra mundial, quando foram alcancados pelas frentes 
cxrrarivistas, os índios Deni estao lutando contra a morte e a doenca, 
Diversas epidemias tem debilitado esse povo, fazendo sua populacao 
decrescer drasticamente nas ultimas décadas, ameaoando-os de extincao, 
Atualmente mm passam de 600 pessoas no estado do Amazonas, dos quais 
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:iOO estao distribuídos em seis aldeias, a margem direita do Rio Xerua 
(afluente do Jurua), e os demais na regiao central dos rios Cuniua, 
Mamoria, Teuini e seus afluentes, no oeste do Amazonas. 
Sua vida circula em tomo de comida e de suas festas tradicionais com 
seus ritos, mitos, constítuindo-se na base de sua cultura e costumes. 
Ã partilha e' muito forte na vida do povo Deni, A alegria e a 
detcrminacao de viver os tomam fortes o suílcíente para superar a 
condenacao e as mortes frequentes. Sua lingua esí.a viva, sendo 
importante instrumento de comunicacao e afírmacao de sua identidade 
ernica. Na escola, a Iingua Deni e o principal veiculo de 
comunicacao, sendo ai trabalhada e valorizada. 
Contudü ~Wt riqueza cultural, humana e societaría, estao marcada para 
morrer. Isso acontecera, caso os orgaos responsaveis pelã questao, 
nao tornem providencias imediatas. 
A simacao continua extremamente grave. Os dados mais recentes contam 
que 7 pessoas morreram no ultimo ano, 5 criancas com menos de 1 ano de 
idade e 2 adultos, por Malaria e Pneumonia. 16% da popuíacao esta' 
sendo afetada por Tuberculose, com 10 casos confirmados, 6 sob 
ínvesrígacao, 27 sob observacao na area, 35 pessoas relatam que ja' 
foram tratadas por Tuberculose. 40% esta' com Anemia Cronica em 
consequencia dos constantes surtos de Malaria, Foram diagnosticados 19 
ca..<?os de Gonorreia, muitos desses casos trazidos de volta da Casa do 
Indio em Manaus, 
:·.fao tendo nenhuma infraestrutura local para atender as necessidade 
urgentes dessa populacao, a Casa do Indio em Manaus sempre esta cheia 
de índios Deni, Atualmente. ha 27 Deni internados cm Manaus, a maioria 
com suspeita de Tubc.rculose. A Funai, ainda esperando aprovacao de seu 
orcamento para esse ano, vive devendo, sem condicoes de responder a 
tragedia que ailigc esse povo. Deni infernados mais de um ano fazendo 
investigacoes e tratamento muitas vezes depois de ter alta tem que 
ficar esperando semanas por que a Funai nao tem dinheiro para pagar a 
passagem de volta para a arca. 
Diante desta situacao, os índios tem enviado cartas a inúmeras 
instituicoes publicas e nao governamentais pedindo socorro. 
"Faz muito tempo que nosso povo estao morrendo de doencas como 
Tuberculose, Malária, Sarampo, Pneumonia. Faz tempo que no's vemos 
pedindo ajuda da Funai e da FNS para nosso povo nao morrer". 
"Precisamos ajuda como um posto da Funai no local de Lctícía no Rio 
Xerua, com transporte ~ equipamento para ir nas aldeias e levar os 
doentes para Carauari e uma casa para os doentes em Carauari, com 
enfermeira e remédios ... " 
Em úutra carta denunciam ao IBAMA e a outras entidades a acao 
predadora d~ madeireíros e peixeiros cm terrítorio Deni, Terminam a 
carta com exigencia: 
"que as autoridades fa<am seu trabalho na demarcecao de nossa terra e 
protccao de n0sso povo contra essas ínvasoes, fazendo o trabalho 
também de fiscalizar. Esperamos sua resposta o mais breve possível". 
Iníelizmente nenhuma acao mais ampla e eficaz tem sido encaminhada 
pelos orgaos governamentais responsáveis pela saude indígena, Inúmeros 
levantamentos tem sido realizados ( desde final da década de: 70 ate; 
esse ano) e programas e acoes tem sido propostas, sem que ate hoje 
tenham saido do papel, ou ultrapassem o status de boas intencoes e 
promessas. 



Faz mais de um ano que a Fnnai regional em conjunto com o CIMI tem 
elaborado uma proposta para montar uma infraestrutura básica na area, 
Falam que foi aprovada, mas nao estamos vendo nada de concreto e os 
Deni estao cansados de esperar. 
Enquanto isso, de repente envergonhada, a Fundacao Nacional de Saude, 
FNS, faz uma viagem de helicóptero, sem buscar a colaboracao das 
pessoas ja trabalhando na arca, com íntencao de fazer mais um 
levantamento da situacao de saude desse povo. O povo Deni certamente 
estara a se perguntar, por que mais uma investigaoao de uma sítuacao 
amplamente conhecida, em vez de respostas as solicitacoes ja por eles 
encaminhadas. 
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