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OS GARIMPOS DA REGIÃO DOS RIOS APTAÚ E ALTO CATRIMANI NA 
AREA YANOMAMI 

e...-· 

No Último ano morreram vários Índios Yanomami e muitos garimpeiros 

na região da bacia do rio Apiaú, área tradicionalmente Yanomami e 

interditada pelo Ministro do Interior em l982. Tanto uns como 

outros foram vitimados por surtos de malária e sua consequência, 

a hepatite. A malária na região do rio Apiaú e na bacia do rio Ca 

trimani ultimamente está se t.oxnando virulenta e· há muitos casos 
. ' 

resistentes à cloroquina. Na bacia do rio Anaualina a malária 

apareceu somente depois de 1983, entre populações totalmente des 

prevenidas, em consequência da expansão das atividades garimpeiras 

na região do Apiaú, transmitida pelo contato desordenado com índios 

isolados. E~tretanto, parece que os garimp~iros não se incomodam 

com esses fatos, ou pelo menos não o basta.nte para desativar. seus 

sítios de trabalho. Os índios, porém, revoltados com as mortes e 

doenças de seus parentes,estão se organizando. Mesm~ aqueles que 

no passado próximo viam vantagens na- presença garimpeira por of_e- · 

recer facilidades na troca de bens, em janeiro Último se rebelaram 

contra os invasores e tomaram a i~iciativa, junto com outras. comu 

nidades Yanomami, de exigir a imediata retirada ~os invasores. 

Os quase 50 guerreiros, pintados de preto, armados com arcos e 

flechas e umas espingardas adquiridas dos próprios garimpeiros,. 

invadiram os sítios de trabalho de dois garimpas localizados entre 

os rios Catrimani e Apiaú. ~s mesmos procederam dos rios Catrima 

ni, Pacu, Anaualina e Mucajaí, liderados pelo Índio Davi Xirixana,. 

um dos Yanomami que mais compreende as trágicas consequências que 

a penetração desordenada está trazendo para seus parentes. 

Durante esta primeira incursão os guerreiros queimaram barracas e 

roças de um garimpo, quebraram as ferramentas dos invasores e 

depois enfrentaram uns 40 home~s armados em plana.atividade de 

garimpagem num segundo local onde havia 11rnuitas casas iguais à da 
vila de Mucajaí", roças plantadas com produtos de curto e longo 

ciclo, duas cantinas e bastante cachaça. 

Depois das primeiras horas de tensão, com alguns Índios cobrando 

a morte de seus parentes, os Yanomami decidiram não entrar em 

br·iga aberta com seus adversários mas simplesmente explicar-lhes 

que estavam agindo contra a Lei garimpando dentro dos limites do 

Parque Indígena Yanomami,exigindo ~ua retirada imediata. Estes, 

por sua vez I alegaram que não sabiam que estavam rari!flP>elRQ.Q QW, --~ 
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Os Índios, no dia seguinte, se retiraram da área prometendo voltar 

com reforço de homens caso os garimpeiros não saissem de suas terras. 

No dia 26 de fevereiro, um novo grupo de homens, acima de vinte, 

acrescido das Polícias Militar e Federal, armados, dirig~u-se para 

a área do Apiaú para cumprira Lei,. ou seja, expulsar os garimpeiros 

da área do Ap~aú, que é parte integrante do Parque Yanomami. 

APIAÚ SITUAÇÃO DE CONTATO. 

Entr~ os rios·Apiaú e o alto Catrimani funcionam-vários garimpes 

clandestinos de ouro há pelo menos três anos e meio, com centenas 

de garimpeiros brancos espalhados em pequenos grupos recebendo lan 

çamentos através de claréiras abertas na mata. Em certos sítios 

de -trabalho conseguiram, inclusive com a ajuda de certos Índios 

Yanomarni, cultivar milho, feijão, banana e macaxeira. 

Seus pontos de partida para os garimpas do Apiaú são as vilas de 

Mucajaí e Caracaraí, 1ugares de onde· penetram na área indígena por 

via fluvial e/ou a pé. 

Em 1983 a FUNAI, junto com a Polícia Federal, tentou a evacúação 

dos garimpeiros, sem sucesso. No mesmo ano a FUNAI foi informada 

do falecimento de um dos garimpeiros brancos no Ápiaú, cuja morte 

não foi possível apurar mas que, segundo os Índios Yanomami, resul 

tou de conflitos entre os invasores e um grupo Yanomami ainda arre 

dio, os Moxi·ha tete. 

Em 1984 pelo menos três Yanomami da comunidade dos Apiauprautheri 

morreram em consequência da malária, enquanto dezenas de outros 

sofreram as nefastasconsequênciasdas invasões. Uma das mulheres 

vitimadas era mulher do Tuxaua Vital, que ainda mantém dolorosas 

lembranças das nefastas consequências da construção da Perimetral 

Norte. Seu grupo local em 1977 perdeu a metade de sua população 

_em consequência de um surto de sarampo. Vale a pena ainda mencionar 

que todos os índios da região do alto rio Catrimani, Jundiá, Lob~ 

d1Almada e Apiaú são índios isolados e que entre eles se encontram 

pequenos grupos arredios. 



3 

APIAÚ - POSTO DE VIGILÂNCIA 

Atualmente a FUNAI está instalando um posto de vigilância no rio 

Apiaú, nas imediaçõe~ dos limites do Parque Indígena, para melhor 

controlar a entrada de não índios na área indígena daquela região. 

Pequenos grupos de Yanomami que habitavam a região do Apiau e que 
nos Últimos anos se r~fugiar~m na área do médio Mucajaí frequente 

mente se empregam entre os colonos da região de Alto Alegre, encon 

trando-se em situação precaríssima de saúde, muitos atingidos por 

tuberculose e prontos para ret.ornar ao seu habitat tradicional, o 

Apiaú, perto do. posto, tão logo seja instalado. 

Claudia Andujar 

Coordenadora 

são Paulo, 07 de abril de 198.5 · 

Comissão pela.Criação do Parque YanolI\àmi 

Rua são Carlos do Pinhal, 345 
01333 são Paulo, SP 

CCPY 

CA/lp 
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YANOMAMI: A INVASÃO ARMADA DE SURUCUCUS 

O inconformismo de setores radicais anti-democráticos 

Desta vez a invasão da serra de Surucucus foi debelada, mas a 
ameaça continua e nossa preocupação diante desse crime inédito 
de vandalismo é imensa. A invasão só não teve êxito em virtude 
de· um fato ca.,sual: um "f uro " da imprensa na véspera do carnaval 
alertando a FUNAI sobre a invasão. 

Com o apoio do General Arfdio Martins de Magalhães, governador 
de Roraima,e da polícia militar a FUNAI conseguin, durante os 
quatro dias de carnaval, sustar a operação. Mesmo assim, nossa 
apreensão continua diante das pressões existentes para que se 
abra Surucucus para a mineração de qualquer modo. 

O comando da invasão parece ter tido apoio de Brasília e ::ala-se 
em nomes como João Fagundes, Deputado Federal de Roraima, e 
Cesar Cals, Ministro das Minas e Energia, al~m de outros 
notórios interessados nas riquezas de Surucucus dentro do governo 
estadual do Amazonas e no próprio Território Federal de 
Roraima. 

Para a realização de tal operação bem organizada foram 
r-ob.í Lí.z ado s recursos de g~ande vulto, com um número considerável 
de homens fortemente armados, vários avi5es e com o apoio da 
11Rede·-de Televisão Ir.dependente" de Manaus. A sustação da 
publicação do decreto de mineração, assinado em dezembro Último 
pelo Presidente Figueiredo, não é mera coincidência, pois uma 
vez que legalmente não se conseguiu abrir Surucucus para 
mineração, formou-se um alto comando com amplo financiamento 
para uma invasão aéro-transportada, inclusive com equipamento 
bélico de uso exclusivo das Forças Armadas. 

A operação começou no dia 14 com a chegada de 5 aviões no período 
de duas horas com 60 dos 3.000 garimpeiros previstos para tomar 
posse da serra. Mas as pistas de aterrissagem foram 
interditadas e o Governador de Roraima ordenou a proibição de 
qualquer vôo com garimpeiros ou alimentos para a·área. 
Quarta-feira de. cinzas, dia 19 de fevereiro, a FUNAI com a 
ajuda de dois aviões bimotores e da Polícia Militar retirou os 
garimpeiros da antiga pista da DOCEGEO, que os invasoreô haviam 
conseguido limpar e colocar em funcionamento. Sessenta e sete 
invasores e 2.Soo quilos de mercadorias foram trazidos de volta 
a Boa Vista, com o governador se oferecendo para pagar a volta 
dos garimpeiros a seus lugares de partida. Nesse meio tempo, 
o Deputado João Batista Fagundes mandou um telegrama e fez várias 
comunicações por vádio, encorajando a tomada de Surucucus. O 
líder das operações, o empresário José Altino Machado, foi preso.(1} 

A Comissão pela Criação do Parque Yanomami (CCPY), muito preocupada 
com a situação, despachou um telegrama ao Presidente eleito 
Tancredo Neves# solicitando seu apoio. Na íntegra, o texto é 
o seguinte: 

(1) Liberado posteriorn1ente, aguardando julgamento em Boa Vista. 
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11Muito preocupados e acreditando num governo 
democrático,· solicitamos Vossa Excelência 
pronunciar-se a favor da não-violação das terras· 
indígenas Yanomami e da retirada imediata dos 
invasores conforme Art. 198 da ·constituição. 
Atenciosamente, 
Claudia Andujar Coordenadora 
Eunice Paiva Advogada" 

~ invasão é um ato brutal, criminoso e visava criar uma 
situação irreversível; é uma violação aberta aos direitos à 
vida e terra Yanomami, cuja área foi interditada pelo Ministro 
do Interior em 1982 e reconhecida, para efeitos administrativos, 
como Parque Indígena, pela.Portaria 1.817 da FUNAI, em 08.01.85. 

O atentado é um alerta para todos nós. No caso da invasão de 
Surucucus, a Última grande nação indígena relativamente isolada 
foi ameaçada de extinção, mas, além dessa gravíssima constatação, 
ficam8s surpreendidos com o fato de que existam poderosos grupos 
econômicos e políticos, organizados e dispostos a alcançar pela 
violência suas ambições, desobedecendo a lei, e dispostos a criar 
desordem social dentro do país,que se prepara para o retorno à · 
democracia. Os inimigos dos povos in4ígenas descon~ideram os 
dir~itos mais elementares dos seres humanos, e estão cínica e 
friamente preparados para invadir, saquear e matar. 

No caso do Parque Indígena Yanomami, parece haver um plano d~ 
vandalismo em preparação para que nos próximos dois anos 
Su!ucucus seja explorada de qualquer jeito e a.qualquer custo. 

Não é só Surucucus, porém, que está ameaçada dentro da área 
Yanornami.Agora mesmo, 25 Índios Yanomami das regiões da·bacia do 
rio Catrimâni e da comunidade de Davi Yanomami, os 
Hapahanapitheri, pela primeira vez, estão se organizando em 
expedições de defesa de sua área, seriamente ameaçada pela 
presença de garimpeiros que para lá continuam·a se dirigir por 
via fluvial e por terra, recebendo fornecimento lançado por 
aviões. Apesar de avisos e intervenções da FUNAI, Polícia Federal 
e Militar, os garimpeiros não querem abandonar a á~ea indígena 
e uma ação mais eficaz se torna cada vez mais necessária e 
urgente. 

Outra área sob grande ameaça é a região dos rios Ericó, 
Uraricaá e Surubai, no noroeste do Parque Indígena. Até pouco 
tempo atrás, os garimpeiros da região de Santa 'Rosa restringiram 
suas atividades até o limite da área indígena, isto é, até o 
igarapé Pacasibi. Atualmente, todavia, esse limite foi superado 
e inúmeras gratas e barrancos estão sendo explorados rio 
Ericó acima, aproximando-se perigosamente de malocas indígenas 
e do próprio Posto de Vigilância da FUNAI em Ericó. o grande 
movimento de garimpeiros, mercadorias e máquinas, através das duas 
pistas de pouso - ambas dentro da área indígena- leva a crer 
que as pretensões dos garimpeiros não se resumem à exploração da área 
já invadida, mas também à ocupação de outros trechos do território 
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Yanomami, onde há indícios de minérios. 

Por isso, a CCPY faz-um apelo urgente às entidades e pessoas que têm 
~ado apoio ao povo Yanomami para que façam chegar à opinião pública 
e aos meios de comunicação a àramática ~ituação que pesa sobre aque 
le povo, pedindo aos Órgãos competentes pronunciamentos claros e 
definitivos em favor da preservação das terras Yanomami através do 
~eguinte: 

12 esclarecimento público do ato de vandalismo cometido através da 
invasão de Surucucus em fevereiro Último; 

22 investigação e divulgação dos nomes dos personagens envolvidos 
no crime·; 

3º ação judicial a nível federal para os envolvidos no crime e uma 
posição pronta e firme da parte dos órgãos competentes federais em 
relação a qualquer novo atentado: 

Considerando ainda o fato de que o Parque Indígena Yanomami não foi 
decretado nem demarcado, solicitamos aos órgãos competentes levar 
a cabo essas medidas, conforme a Portaria da FUNAI N2 1817 de 
08.01.85, que reconhece para efeitos administrativos 9.419.108 ha 
como Parque Indígena Yanomami. 

Será necessária ainda a estruturação imediata dos Postos de Vigilân 
cia em vários pontos estratégicos onde houver penetração de garim 
peiros e efetuar a evacuação dos mesmos. 

( 

Claudia Andujar 
Coordenadora 

Comissão pela Criação uo Parque Yanomami - CCPY 
Rua São Carlos do Pinhal, 345 - ap 2006 
01333 São Paulo, SP 
Tel.: 288 4008 
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CAPlTAL FEDERAL _ ...••. __.,.-----··--··------ 
o SR. J(),\() ll:\TISJ'A F,\c;ur,;J>ES (PDS -- l'R. 

l'r,,•wnci:i o ,t'!'11inl<' d,,curM).) - Sr. l'n:~itknlc. Srs. 
lk1,1:t,ttf·,, .• : i1ní11c11,a nacional dc,1an111 :i recente "in 
v,1•:,i,i," por r::rtc de 1:,1 rimp,·irn~. de 11111:1 reserva i;idi['C 
na cvi-tcotc no Terriróri» r,·,kr,d de R01:1irna. na Rc 
gi:io de Surucucus. 
t\ norlcin, dulosamcntc l'qgcr.1d:1 por parte dos 1101i 

ci·1ri,,~. rint:1\·,1 o:, i• .. uuupclro-, corno "11111 i:trupo forre 
mcr.tc: urmudo 111ili,::,núu equipurnentov'uuliturcs" p.1ra 
promover u ocup.içào da rcsci ,·a i11dirc11a, ,·0111 ,éria a 
nie:iç:i ao grupc l.:1 existente, 

MJ; o que 11:a, se disse fui que os l,\;s.;0~1,\NIS vi 
vem, corno 1:1•,ln~: índio,. d..: Ror.u-n.r, inteiramente a 
l'!andon:1dtis pd,, F li'., i\ l e d:io pr:•,·a, a Dcu-, quando a 
parece :ilfu.:m pm 1:,. levando :.lgv daquilo que o ór,:)o 
tutelar 1.k1.:,ia levar .; ve omite, 

1":10 ::e di·;•,: tumbêm que :1 metade do Território de 
Rornima c~t:\ intvtrurncnte bloqueado a qualquer ruivi 
d.rde de nsincrução. E. enquanto pn~i,air essa unomulia 
por falia de uma dcmarcacào d,1> nato, contornos da 
reserva indígena, sempre h.rvvrú epi1,üJios con.o esse, 
poi« a Ialtu de cumr» imcnto cfa ki por parte da Fl:i'\ ,\ l, 
no tocante ú dcmarc.içâo da revcrva, gera;: falta de curn 
primcnto da lei por parte do gurimpciro que p:ira 1.í diri 
ge. 
Tambêm não se di-se que a Rc;?i:'\•J de Su1 ucucüs não é. 

1,..irna reserva indigcra , corno se :.q1n.~!=-OOLL ~f:~s uma área 
iruerdituda pela FU:,..i:\I, que poderá tran-Iormar-se ou 
não cm reserva. 

A!i:,.,, cm r.1:itéri;! de área interditada. o Territóriode 
Roraimn f: recordista :1 hsolutc', e dolot ovamente devo di 
zcr que 05 maiores lat ilúndios irupruduriv o, do mundo 
1:, se Iocalizum, em nome eia defesa do intcrcxsc rnrlígcna! 

Era de se esperar que ~,s índios rorui-ncnves vive sscrn 
em Lotai estudo de praça, giar;a~ :1 gcncH,sir:,!dc do tama 
nho de suas terras. 1\fas o que ~l', aili~a é um 101.1! uban 
dono por parte da !-'U;-lA 1, que r1 ocura justificar ;i in 
cúria e a rrncompctêncra, jogando 3 culpa nos garunpei- · 
ros e nos fa1c11c.lcini, da Região. sempre que ocorre qual 
Ql!CT conflito de interesse entre o índio e o branco, 

li. FU:-:t,! não deveria bradar com LaiÍt.1 ênfase contra 
a "11w:1~Jo" de l>r:1s1kiro~ em terras br.ivilciras. Braxilci 
ro n;ln invade o Br.1sil. Ah:1~. ( 'ahrul, que era português, 
não nos invadru cm 1.500. Segundo consta do mais ele 
mcntur dos livros de história, Cuhr ai descobriu o lfr,,~il. 
E segundo também consta, o Marquês de Pombal c:-.rul 
sou os jesuítas porque eles pretendiam m:1111cr o índio i 
solado, fora do caldeamento. que deu origem à etnia bra 
sllerra que o poeta definiu corno a "Ilor amorosu das três 
rni,;as tristes ... " Em Roraima cstarno-, precisando urgente 
de um novo l\.larq11.:s de Pomb.il! 
. O que a FU NA I deveria denunciar aos quatro ventos 
é ;1 1cri:onlms:i invusão que ~e· procesva pnr cntidude-; es 
tranpciras, americnnns c canadenses, sob a b~aç:l.,> do õr 
[!.~<> tutelar e com :1 convivência d.: ;1n1r0p:1:ngos de ou 
tras origens, entre u~ quuis a Sr• Cláudia Audujar, Suiça 
n aturalizudu umcricun»: que n Io g11:1 rc.J.1 4u.1J.1u·~r iJ..:nll 
dade com a cultura bra .ilcir«. 

PM isso mesmo ir1.>i,Lcm na cri:1ç.'\q d,: i.r1w n.:;;à,) hi 
nacional entre o [lr;1sil e ;i Vcncvuclu. p.rr.i ,cn ir de rcrri 
tt'>ri,> inJii:\cna. 

Esw absurdo jnm.ris foi criticado pcl,1 l'UNAI que se 
preocupa demais c,,111 o gari,npd,o f.11ní111<1, que, si:111 ri.- 

1 · 

QUí~trA~FEIRA, 7 DE·)\1AH('O DE 1985 

i:u:1 e ,•:,n cnmr,:,_..u, irucou p:1rn ·1 postcridudc o~ exatos 
contornos 1.h11>t::p.1 do !lr.t~il, que h,11c teut.un "';,ipJr, f. 
c.:l,ir,1 que o t',lli!l!;·,:iru :111;:r.,fn.1 cvvc tipn de oj-cr.ic.lo. 
porque ch:1111,1 a alt·n,;:1t1 de 10c.!o~ pJr.i o a!,,,,rco que e 
11111 r\cú.1ço de Br.i•i! intcrdu.rdo :i hra,Jlcin,~. :10 r·,csmo 
tem r11 cm que .nncricano» <: 1.\:nadcn~c,; tr:11:~i:am irnpu 
nc111c111,· retirando no~5:\\ riquL·1:i, rnim:rili~. 

Fchzmcntc. t:~t·tmús ;1~ vi:,pt"r::~ de unia nova rep:"1hi1- 
cu, prenunciando o raiar Jc unia nova aurora! E,,,· n 3• 
lho c.l.1 uuroru ~ sempre mais fc:.::u111!0 ljll~ o vercno do 
crcpú-culo. 
Sob :i lidcrunça do Pre-i.Icntc Tancredo :-·e,c~. r. .•• e 

rc1110, ele uplic,u "d,sp.:i~i.h.:i lc:!,d 4uc estabelece p~w 
para a (kman::•ç:w das rc,<"r,·a~ indígenas. ila1.:r,,,:·JS 
de criar cm Rur aima ári.:.1, c;1.L'111,1,.1\ ;11) r..irunp,, é :1 :r,1- 
nci~1çf.io ir!dlhtrt~l1 abulind; .• l"'i)t! p.n~ru~di'io,u '·""'~"1.:-1~ 
do em torric.., do índio que \C tornou l..:tif~t:C1.!!'l.:J c..:,::::J. 
a prúpri» <unla,b .. Eha,ercP,m:!•~1:nart:IT! 8~.1-:frr;,:s 
bra~da:1ro. ir.tc:~·rarrth1 o i~h.fk1i ;i cf,~l!unlJ..!di: b:J~1:c;r~1 
cunfurmc rrL'\ ·:\) f .stuuto do ! ·1d1·J. cuc n~(' Y•.!:.. ~:=-.~.k .• 
cu,up:ld·> por p.!rtc do órp:1ú t::·).::~rr1.~: ... ,i!:..1 d., :~~~: 1. F 
h.rvercmos, firJl!l'i~nle, nu fl.,r,n:i d:: cn: p_ri.•j::!t' q·.J~ p~c 
tendo :1 p r,:,eli 1.11. <".: 111gu ir-vc a I· L' ;-,: ,\ 1. ,1 ue sera \': :--• :1 · 
lt1í1.l.1 per t)!f-tlHtiHu d,: \,·Jr.!,rr 1cr;ur·i11, rr,...-:!-~:.:; ... c.it.~1 r!, 
rcsol- er o pn,hlertld ll}i!i~t·~1JT c;11 fu .. n,·:1,, CJ."i ;-::i..::. ~: •. ~r, 
dades rct?íu;i~;·~ dt: l· .• td.! grupo. tor11:1r~,! •.. , o ir•\l!,~ ~·:1 ~,~'" 
ta:ipan~t: ~tliVL) 0~1 cor.1unr<.Lti.!~ n:~.:H'!{.d ~ 11Jr.., cn~ :·:···n .. 1 
parJ!--il:.J. l\llc.·!,tdcJ, alh~iu ª"~ i:rLrii~J d., t.:1\.dil . .:?;:!.J, 
Vamo, t1jud .. 1r o Íiidio~ r1las \ aí'!'tF· "h.!t o Hi.:.:i~ t3e 

todo, 11ós? 
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O SR. J0,\0 BATISTA FAGUNDES (PDS -- l'R: 
l'r.11iurd:1 o ~L"fuint,· ú1,...:11r~n.l - Sr. l'revidcnrc. Sr~. 
D.:1,nt.1d··~ .• : írnjlic11,a na.:i,,nal clc,tar,,u :1 recente "in 
v;1:-:'it1," J)\'~ r,::rtc de r;irimpt·irn~. de uniu rt";c.:r\a intf1gc 
na ,.:~i,lt·:rtc no Tcrrit,\rio h·.tn.11 de Rnr:urna, na Rc 
giâo de Surucucus. 
I\ notícia. dulusarncntc c,.;1gcr,1da por parte dos noti 

ci·hi,,~. rintav,t o·, t,irimpci.-o~ .:01110 "um p.ruro forte 
rncrue ar111:1tfo lltili,::1111.lü cquípament0,1rnilil:lr,s'' para 
promover a ocup.içâo da rcsc1 va indi~:cn.,, com sêrin a 
mc:11;.1 ao grupo 1:1 existente. 

Mas o que 11:a, se disse foi que o, IA~O:--lANiS ,.j. 
vcru, corno (;1•,to~: indio,. de li orni-na. inteiramente u 
i:1:1r\dona,fos p::(;, Fll ~ i\ 1 <: d fio gr.,,·a, a Dcus quand» a. 
parece :tli;u.:m por lá, levando :dg,1 daquilo que o úr.;~o 
tutelar lk1..:ri.1 levar e se omite. 
Não ::e di:;',•: tamhi:m que a metade do Tcrritôrio de 

Roraima csi:'! intl·ira:11er.t1: bloqueado a qualquer ntivi 
d.ide de mincrução. E, enquanto pl'r~i,t1r essa anomalia 
por falta de uma dcmarcacào dos cxatr», contornos d;i 
reserva indigc1,a, sempre haverá episódios con,o l'~~i;. 

pois a falia de cumprimento da ki [JM parte da J:1;;--:,\1, 
no tocante ,1 dcmurc.icão d.1 reverva, gcru a falta de curn 
primcnto da lei por parte do gur.mpciro que para [,j diri 
gc, 
Tumhêrn não se divse que a Rcgiào de S1p l'CUCÍI~ niio é. 

!>ma reserva i11c!igaa. corno ~e apregoou, Mas uma área 
interditada pela FUNAI. que poderá transformar-se ou 
não cm reserva. 

A!i:,.;. cm matêria de área interditada, o Territóriode 
Roraima ê rccordístu uhsoluto', e dolorovamcntc devo di 
zcr qcc os maiores latifúndios Improdutivos do mundo 
l:, ;.e localizam, em nome du defesa do intcrevse m<ií1:c11:i? 

Era de se esperar que os índios rorairucnces vivcvscrn 
tHI lotai estado de gruca, graça~ :1 gcncros!d:tdc do tuma 
nho ui: su.is terras. l\lJs o L111c M' vcnfica é 11111 tot:.i! ab.rn 
dono por parte da FU;-iA r, que p1 ocura justificar ;i in 
cúria e a rmcompctência, jogando a culpa 110s garimpei- · 
ros e nos fatendciro, da Região, sempre que ocorre qual 
quer confliro de interesse entre o índio e o branco. 

A FUNAI não deveria bradar com writ.1 ênfase contra 
a "mvusão" de hr.rsrlciro» t:111 terras br.rsilciras, Brasilci 
ro não invade o Brasil, Ahús. ( 'ubral, que era português. 
não nos invadiu, cm 1.500. Segundo consta do mais ele 
mentar dos livrov de história, Cahrul descobriu o Brn,il. 
E segundo t:1111hé:11 consta. o Marquês de Pombal cxpul 
sou os jesuítas porque eles pretendiam manter o índio j. 
solado, fora do caldeamento, que deu origcrn'it etnia bra 
sileir« que o poeta definiu como a "Ilor amorosa das três 
raças tristes ... " Em Ror.iimu estamos precisando urgente 
de um novo Marquês de Pomhal! 
. O t!UC a FUNA I deveria denunciar aos quatro ventos 
é a veruonhosa invasão que se· processa pllr entidades es 
trangciras. umerican,is e canadenses, sob a hêa~:lti do ér 
t50 tutelar e com a convivência de antr0pú:n:;os de llU· 
tr:1s origens, entre os quai~ a Sr! Cl;iudia Audujar, Suíça 
nuturalizuda a,11crit:ana: que não g11.ir<l.1 qualquer i,knt1- 
dade .:0111 ;1 culuu a bra .ilcir.r, 
Por i~·.o mesmo in,i uem na cri;1ç.1o d,: umu n.::;.,o hl 

nucional entre o Br:1,il,: a Vcnouda, p.ir ,1 ~a\ ir de ter ri 
tóri,l inJi~cnJ. 

E,~e ah~ur<l<l jamais foi criticudo pd.1 FUNJ\I que se 
preocupa demais com o l'.arimpci, ,1 f.1111i11t,1, que, sem ri- 

l!U:1 e ~·:m c11111r:,,~,,. ln1çou parn ·1 po~trri<!:1dc os exatos 
contornos <lo 111::p.1 do Br.1~il. que h,·•.ir: tcnt.un "Ji.tp.!r. f: 
d.1r,1 que o 1•a1 :m:,:ifu :Hr:q1.1ln:1 c-ve tipo e~ or-cr.ccâo, 
pmqur.: dr,1111,1 ,L :llt·i.ç.io dc tcdos pJr .i o ;it,w:~o que ê 
11111 r.,J.1(,'tl de llr,,,i! intcrduudo ,! hr.,,ilcirM. ao r·,csmn 
tempo cm que americano- e i:.inatkn~c~ transitum impu- 
11c11"·111,· retirando .no~s:1~ riquc,a, tnir1cra1~. 

Fclr/mcntc, cst-imos il~ vêspcr av de 11m:1 nova repúbh 
ca, prenunciando o raiar de u111a nova aurora! E 1\ r-rv a 
lho d.1 uuroru ~ sempre rn.us fecundo que o sereno do 
crcpü •.. cu!o. 
. Sob :'1 h,.krJnç.i do /'re~iJ..:ntc Tancredo :-·e,c~. h .•• e- 
rc111us de aphi:.,r c1 d1~po;i1i1 ú lcJ,d que c~tabc!,c~ r,r:un 
par:1 a dcmurcacào ,:a, rcservns m,!íi;cnas. : l:n.:r, •,:·JS 
de criar cni l{urairna ;\rc,1~ cxeluvr, a~ ao r.amnp,1 e :, .r.r 
nera1;1io il'dLb\r1Jt. abolindo cvse pdtt:r1,~dis11,,, L\.,~~!~ 
do ern :0P1t, J0 índio que vc tornou l..!:i:·u,:~1.b:; ç.;,:;::~ 
a pnjp•i;i ,onta,b ... E ha\r:rcr,;r),; ae cnar urn íi~:i,:f ~·::$ 
brasileiro. intct·r:1P<lt1 o í•1ú:(, ;i cc.:1!1.rniJJdc b~:1;1:c:•1.., 
conforme pre1 ~··n f;,1.Ltuto do !r.d:·J, uuc r,jo \·,;;.; ~~:'...l•.' 
cumprrd» por p.rrtc do úrpi!,) c·1.::;.rrt::J!!:..1 d., tt.:":'; t. F 
l-averc.nos. f:1-;dn,~nlc, na f..,1111:i de· ,m: p_r,·j~:(' llU-.: prc 
tendo apr,::,,.eri,~1r. ~\:u~guir .. vc ti l·L·:".:r\l.1.,r...ic ser;! ,·.~:--·~1- 
h1itl~1 por o~-r.u,1,n1u ,.h.• l·:.i.r.!~itr 1q:ri0r,;d. er .. ::r·· •.. ~;;.Lh.i ,~<. 
rcsolv er u rn,bh:rn,J 1[1d!;t·11J, c-:11 fi!..nç;:,, c~1.~ ;':i..: .. ~:~, .. r 
dadcs rct!h>ri~:~·. de r~idt! grupo .• \orn:ir.,! .. , 1> in""{Hl L ••·• :-- .• l•• 
ticipan;e :.11i,·l'I 0~1 comuruda.!e n:t..:H,n·.,! ·:.: nJc., Jrn !': ·--r.~, 
par J~it;..1_ uuclaco, alh~•o aú !=,rl.rn~J ;t. ,!•.;fi.~;.J.J. . 

VanHh .,,jud.Ji o índio, n1as \.~tí!!t)" "h.!r o P:,i!=J~ ~'e 
ILJdo~ lltlS! 


