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APRESENTAÇÃO 

Ao apresentar o presente Relatório, cumpre-me destacar a atuação da 
Comissão do Índio da Câmara dos Deputados, que teve o grande mérito de 
evitar o simples debate acadêmico da problemática do índio brasileiro, promo 
vendo a verificação in loco da real situação das comunidades indígenas. 

Na qualidade de membro titular dessa Comissão e de representante político 
de Roraima, Unidade da Federação que possui uma das maiores populações 
indígenas do Brasil, preocupei-me em fazer com que os seus membros visitassem 
o Território e pudessem ouvir e sentir a realidade dos Macuxis, dos Wapixanas, 
mas, principalmente, dos Yanomami, que habitam extensa faixa de fronteira 
do Brasil com a Venezuela. 

A visita atingiu parcialmente os seus objetivos, sendo de dever registrar 
algumas falhas: a curta permanência entre os Yanomami e a im.iossibilidade 
de deslocamento (por falta de helicópteros) para as aldeias, tendo a Comissão 
ficado apenas no posto da Funai, na Serra do Surucucus. 

De qualquer forma, os resultados podem ser considerados positivos, pois 
foi aberto o caminho para uma investigação mais profunda dos meandros 
da questão indígena no País. 

Brasília, março de 1988. 

MOZARILDO CA V ALCANTI 
Deputado 
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RELATÓRIO YANOMAMI 

j:laborado pela Secretaria após viagem a Roraima, realizada no período 
de 13 a 16-9-85. para examinar in loco a situação reinante na região, em 
face dos conflitos envolvendo a abertura do garimpo de cassiterita e as comuni 
dades indígenas locais e, em especial, a comunidade indígena dos Yanomami. 
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RELATÓRIO 

O presente Relatório trata da viagem a Roraima, empreendida. no perío 
do de 13 a 16-9-85, por uma comitiva desta Comissão, a fim de examinar 
in loco a situação reinante na região em face dos conflitos envolvendo a 
abertura do garimpo de cassiterita e as comunidades indígenas locais. 

A referida viagem foi resultado do requerimento do Senhor Deputado 
Mário Juruna, proposta inicial do Senhor Deputado Mozarildo Cavalcanti, 
aprovado em reunião de 28 de março de 1985, publicado no DCN de 13 
de abril de 1985 (Ata da 1º reunião), em razão da tramitação, na Comissão, 
do Projeto de Lei nº 1.179/83, de sua autoria. 

A iniciativa do Senhor Deputado objetivou levar a Comissão àquele 
Território para que, após examinar a real situação, pudesse estabelecer um 
juízo a respeito do citado projeto. bem como do Projeto de Lei nº 4.147/84, 
de sua autoria. 

O presente Relatório foi elaborado pela Secretaria, após ouvidas as partes 
envolvidas na questão. 

l. COMPOSIÇÃO DA COMITIVA 

1.1. Deputados 

Arildo Teles - Presidente; 
Alcides Lima - membro efetivo; 
João Batista Fagundes - membro suplente; 
João Marques - membro suplente; 
Mozarildo Cavalcanti - membro efetivo; 
Wildy Vianna - membro suplente. 

1.2. Jornalistas 

Henrique Gonzaga Júnior - Folha de S. Paulo; 
Inácio Muzzi - Revista IstoÉ. 

1. 3. Funcionários 
Mariza da Silva Mata - Secretária da Comissão; 
Fernando Luiz Cunha Rocha - Funcionário da Comissão. 

11 



1.4. Fotógrafos 
Moreira Mariz - Folha de S. Paulo; 
Eduardo Simões - Revista IstoÉ 

1.5. Convidados 

Eduardo Bentes Monteiro - "Ágil Fotojornalismo": José Carlos 
Almeida Libánio - Assessor para Direitos Humanos do Instituto 
de Estudos Sócio-Econômicos - INESC. 

2. TRANSPORTES UTILIZADOS NA VIAGEM 

2.1. Aeronave tipo Avro da Força Aérea Brasileira, utilizada no trajeto 
Brasília/Santarém/Boa Vista. cedida pelo Senhor Ministro da Aeronáutica, 
Tenente Brigadeiro Octávio Júlio Moreira Lima. por solicitação da Comissão, 
através do Coronel Aviador Francisco Florêncio de Assis, Assessor Parla 
mentar do Ministério da Aeronáutica. 

2.2. Aeronave tipo Búfalo da Força Aérea Brasileira, utilizada no trajeto 
Boa Vista/serra de Surucucus, cedida pelo Senhor Ministro da Aeronáutica, 
Tenente Brigadeiro Octávio Júlio Moreira Lima. por solicitação da Comissão, 
através do Coronel Aviador Francisco Florêncio de Assis, Assessor Parla 
mentar do Ministério da Aeronáutica. 

2.3. Ônibus cedido pelo Governo do Território Federal de Roraima. 

3. HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 

As despesas com hospedagem e alimentação correram por conta do Go 
verno do Território Federal de Roraima. 

4. TRABALHOS 

Conforme cópia de programação anexa. foram desenvolvidos os seguintes 
trabalhos: 

4.1. Em Boa Vista - RR, após 8 horas de viagem, com escala em 
Santarém - PA, a comitiva foi recebida pelo Exrn" Sr. Governador Getúlio 
de Souza Cruz, acompanhado de Secretários de Governo e funcionários. 

A seguir, deslocou-se ao hotel e. após o jantar, dirigiu-se ao Palácio 
do Governo para 

4.2. Audiência com o Governador 
O Senhor Governador, depois de apresentar as boas-vindas à comitiva, 

disse da renovação das esperanças do Território Federal de Roraima com 
a chegada da Comissão, no sentido de que se possa, de alguma forma, encami 
nhar soluções com vistas à equação dos problemas, extremamente importantes, 
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não só do ponto de vista presente, mas com perspectivas futuras e que o 
problema indígena não podia ser analisado separadamente da exploração mine 
ral, uma vez que deve reverter-se em benefício da população como um todo. 

Após tecer considerações sobre a importância da questão, objeto da 
viagem da Comissão a Roraima, sob todos os aspectos - dos indígenas ou 
da exploração do garimpo - ,declarou que a falta de definição clara, política, 
sobre a demarcação das terras indígenas levou a uma grande insegurança 
do povo roraimense, vez que, algumas vezes tem sido proposto que 60% 
(sessenta por cento) do Território fosse considerado área indígena, reduzin 
do-se em seguida para 42% (quarenta e dois por cento), elevando-se nova 
mente para 50% (cinqüenta por cento), 60% (sessenta por cento), e, assim 
sucessivamente, refletindo, essa oscilação, a própria indecisão política. Na 
visão do Governo do Território, a manutenção dessa indefinição, a postura 
do Estado e o envolvimento de instituições levarão à destruição dos silvícolas. 
Referiu-se ao fato de que, no Território. com uma das maiores populações 
indígenas do País, os índios, doentes, perambulam pela periferia de Boa 
Vista, recebendo os hospitais do Território alguns índios já em estágio terminal 
de doenças e que essa postura do Estado e das instituições civis levará à 
morte lenta as tribos indígenas. O Governo não vê com passionalismo a 
questão indígena, postura radical daqueles que desejam levar, como. por 
exemplo, os índios Macuxi e Wapixana ao estágio primitivo; do outro lado, 
aqueles que pregam a exploração econômica do Território sem o cuidado 
que devemos ter com a preservação de espaços culturais dessas comunidades 
indígenas. Enquanto isso, quem mais sofre são os índios, sujeitos a choques, 
tornando-se as maiores vítimas, como índias prostituídas aos 12/13 anos (uma 
cidade com 80.000 habitantes já conta com cerca de 350 prostíbulos cadas 
trados, na maioria com índias, índios ladrões etc.). O Governo deseja dialogar 
com todas as forças envolvidas nesse processo, sobretudo os Macuxi e Wapi 
xana. Já foi procurado por cerca de 70 (setenta) Tuxauas que desejam o 
diálogo, sem intermediários, e que a situação desses índios é bem diferente 
da dos Yanomami, visto que a sua convivência com o branco é secular - 
cerca de 150 anos. A mão-de-obra indígena foi usada, a custo reduzido, pelos 
fazendeiros de gado e essa relação de trabalho só foi possível por ser a região 
desses índios pobre de caça e de pesca. Assim, a interação com o branco 
foi a forma que encontraram para sobreviverem; a convivência era pacífica, 
sem afloramento de tensões sociais. No entanto, nos últimos tempos algumas 
instituições, entre elas a Igreja (Católica e Evangélica), a ausência total da 
Funai, têm ocasionado perspectiva de tensão social - sobretudo pela omissão 
da Funai, que existe no Território apenas para dificultar o entendimento, 
não proporcionando assistência médica, educacional, não mantendo programa 
algum para fixar o índio na área. Quanto aos Yanomami, a problemática 
é bem mais complexa. uma vez que na área onde estão localizados é que 
se concentra a maior riqueza mineral do Território, que tem 1.900 km 
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de fronteira internacional. Enquanto os brasileiros se vêem impedidos de 
ali entrar, há fortes indícios de que missões estrangeiras, a oeste de Roraima, 
exploram ilegalmente aquelas riquezas. De um lado, existem aqueles que 
defendem a intocabilidade daquele Território; do outro, os que apóiam a 
exploração do subsolo. Ressaltou não poder o Governo renunciar à possibi 
lidade de explorar aquele potencial em benefício comum dos índios e do 
Território. Assegurou que a opinião pública do Território, a que interessa 
ao Governo, é amplamente favorável, salientando que a maioria esmagadora 
da população é pela exploração, e força uma tomada de posição enérgica 
a respeito. Afirmou haver um consenso de que as propostas de transformar 
aquela área em reserva indígena visam realmente à internacionalização de 
parcela da Amazônia por organismos internacionais. Conhecem os roraimenses 
os problemas indígenas, uma vez que quase todos descendem de índios; e 
têm eles uma perspectiva mais clara, isto é. querem ver crescer o Território 
- direito inalienável do seu povo. Daí. a complexidade do problema: de 
um lado os legítimos interesses dos índios; do outro. o direito da sociedade 
roraimense a seu desenvolvimento. Assim, o inalienável direito dos índios 
e, de igual modo, o inalienável direito da sociedade roraimense de se autogerir. 
de ter o direito ao desenvolvimento que o restante do País já está buscando, 
ou seja: 

lº) tirar das discussões a alta dosagem de passionalismo; 
2°) estar a serviço da causa indígena, e não dela servir-se. 
Com a exploração dos minérios. o Governo do Território poderá promo 

ver um programa de efetivo benefício das comunidades indígenas. Embora 
respeitando o ponto de vista de São Paulo. Rio de Janeiro, Belo Horizonte 
e Porto Alegre, que definem posições com relação à política indígena, ressaltou 
o Senhor Governador o direito também inalienável do povo de Roraima. 

Destacou ainda a experiência de demarcações como da Reserva Nacional 
de São Marcos. com cerca de 605.000 ha - o que menos existe lá é índio. 

Teceu considerações sobre o fluxo migratório de RR com cerca de 250 
famílias/mês, o que agrava mais a situação. uma vez que, não estando acostu 
mado com índios, inevitavelmente surgem os conflitos. 

Finda a exposição do Governador. o Senhor Presidente disse que veio 
a Roraima para ouvir e não para falar, lembrando que Roraima tem 3 (três) 
lídirnos representantes. que deveriam ser ouvidos. No entanto, disse o Senhor 
Presidente que, a seu ver, enquanto a Funai precisa de um "Jumbo", está 
andando de "teco-teco". Esclareceu que a finalidade da comissão. é ouvir 
os índios de todo o País, lembrando que em novembro irá ao Alto Solimões 
ouvir os índios Ticuna e que deseja mostrar ao Ministério do Interior, e 
aos órgãos superiores, que a estrutura da Funai não condiz com a realidade 
indígena brasileira. A seguir. usaram da palavra os Senhores Deputados Alei 
des Lima, João Batista Fagundes, Mozarildo Cavalcanti e João Marques. 
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O Senhor Deputado Alcides Lima manifestou o desejo de tecer conside 
rações sobre a exposição do Senhor Governador, declarando já ter um posicio 
namento quanto ao Território de Roraima e quanto à questão indígena como 
é tratada no sul do País e pela grande imprensa. Esclareceu, com a devida 
vênia do Senhor Presidente, que a razão principal da vinda da Comissão 
se deveu ao Projeto n" l. I 79/83, de autoria do Senhor Deputado Mozarildo 
Cavalcanti, projeto autorizativo para "abertura e a exploração do garimpo 
de cassiterita do Surucucus, nos termos que especifica" e em função de cerca 
de 50% (cinqüenta por cento) do Território ser área pretendida pela Funai, 
estando tramitando na Comissão projeto que t.rata do assunto, também de 
autoria daquele parlamentar. Com relação à área de 50% (cinqüenta por 
cento). pretendida pela Funai, explicou que o trabalho se fez de forma irrespon 
sável pela Funai. Assim, quando o Governo Federal decidiu definir as áreas 
indígenas, coube à Funai a montagem da estratégia, que consistiu na criação 
de uma equipe composta de antropólogos. sociólogos ... Essa equipe, tendo 
às mãos um mapa do Território, sobrevoou a região de "teco-teco" e, em 
função das casas de palha encontradas. assinalou os núcleos indígenas com 
um círculo maior ou menor. O Governador de Roraima, um coronel da F ~B. 
criou uma comissão, como presidente o Secretário de Segurança, também 
comandante da Polícia Militar, para .dar parecer sobre o assunto, tendo o 
mesmo sido favorável, sem terem sido ouvidas a comunidade indígena ou 
a sociedade envolvente; posteriormente, obteve o "de acordo" do Gover 
nador. Finalmente, a Funai baixou portaria com força de lei, ficando cerca 
de 50% (cinqüenta por cento) do Território como área pretendida pela Funai. 
O senhor Deputado disse que o povo de Roraima não aceita esse ato, por 
não haver sido consultado, dizendo, outrossim, que o Território tem sido 
tratamento chocante; que nenhum dos governadores, por serem nomeados, 
quiseram enfrentar o problema e já chegavam ao Território orientados no 
sentido de não tocarem na questão. Ao final, teceu considerações sobre os 
motivos que determinaram a vinda da Comissão a Roraima, sobre a extensa 
programação que seria cumprida, oportunidade em que seriam ouvidas todas 
as partes interessadas, com a conseqüente tomada de posição da Comissão 
a respeito do assunto. 

O Senhor Deputado João Batista Fagundes usou da palavra, esclarecendo 
não ser de Roraima, apesar de eleito Deputado por aquele Território. Lembrou 
a todos que o Território possui hoje um governador com sólidas raízes e 
conhecimentos. manifestando a sua certeza de que soluções serão encontradas. 
Disse que a Funai merece uma reformulação, uma vez que se trata de pessoa 
jurídica de direito privado com exorbitância de poder, sendo competente 
até para interditar espaço aéreo. 

O Senhor Presidente manifestou o seu ponto de vista de que. entre ter 
poder e ter estrutura, há muita diferença, uma vez que se pode ter poder, 
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pode-se ter estrutura e não ter recursos e que a Funai precisa dos três - 
poder, estrutura e recursos. 

O Senhor Deputado João Batista Fagundes sugeriu a regionalização da 
Funai como única solução para os problemas indígenas. 

Com a palavra, o senhor Deputado Mozarildo Cavalcanti disse desejar 
a vinda da Comissão a Roraima para que aqueles que têm uma visão romântica 
pudessem sentir a realidade da problemática indígena, no Território; que 
a preocupação da Funai com relação ao índio tem sido mais voltada para 
a terra do que para o ser humano; denunciou, como médico e ex-Secretário 
de Saúde do Território, a epidemia de oncocercose entre os Yanomami; que 
os referidos índios foram atraídos para as áreas de mineração para impedir 
a abertura do garimpo, estando ali na miséria, dada a escassez de caça e 
da pesca local, alimentando-se de lagartas e piolhos; denunciou a presença 
da suíça Claudia Andujar entre a comunidade Yanomami, onde transita livre 
mente. utilizando serviços de entidades internacionais, citando como exemplo 
convênio firmado entre a Funai e a Associação Médicins du Monde para 
pesquisas com drogas em fase experimental, como a vacina contra malária 
que. logo após a experiência, foi anunciada nos Estados Unidos já em fase 
final; alertou para o fato de estarem usando os indígenas como escudo de 
outros interesses; que, tendo em vista os 950km de fronteira com a Venezuela, 
há que se ter maior cuidado. caso contrário teremos outra Nação fazendo 
fronteira com a Venezuela, numa área onde estão localizadas as maiores 
jazidas minerais. Quanto aos dois projetos de sua autoria, em tramitação 
na Comissão, um deles. cujo relator é o Deputado Alcides Lima, trata da 
definição e demarcação das terras indígenas, para que se possa resolver o 
problema do Território e do próprio índio; e outro. que autoriza a abertura 
do garimpo de cassiterita, que em nada prejudicará a comunidade indígena, 
vez que a distância entre as minas de cassiterita e as aldeias é bem grande. 
Agradeceu a presença da Comissão e, em especial, do seu Presidente que. 
apesar do falecimento do genitor, viajou para Roraima no cumprimento do 
dever. 

O Senhor Deputado João Marques saudou a todos e disse que, após 
as manifestações gerais, não havia muito mais a ser dito, apenas que. a seu 
ver, o problema era muito complexo, pois há muitos interesses em causa 
quanto à exploração de cassiterita e outros minerais. Lembrou a fala do 
Congresso Nacional, através da qual os Presidentes das duas Casas explicaram 
até onde se estende o trabalho dos parlamentares, sem mencionar, contudo. 
as viagens realizadas normalmente em dias de descanso. Disse que a Funai 
não tem correspondido à expectativa. como os demais organismos nacionais, 
precisando ela de uma reestruturação, principalmente, com relação aos índios. 
Disse. ainda, que a Comissão foi ao Território ver, conhecer, avaliar e concluir 
- conclusão essa que deveria desaguar na semana seguinte com a votação 
dos dois projetos, de autoria do Senhor Deputado Morazildo Cavalcanti. 
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O Senhor Presidente agradeceu o apoio do Senhor Governador, enalteceu 
a importância do trabalho que estava sendo feito e teceu comentários sobre 
o falecimento do seu pai, que não o impediu de cumprir o dever, por uma 
questão até de formação; agradeceu à impresa, solicitando que fizesse a cober 
tura a mais verdadeira possível. Finalmente, o Senhor Governador agradeceu 
a todos, afirmando que a presença dos parlamentares só fazia aumentar o 
respeito que o povo brasileiro deve ter pelo Poder Legislativo. 

4.3. Viagem à serra do Surucucus 
Região dos índios Yanomami 

14-9-85 - Pela manhã, a comitiva dirigiu-se à região dos índios Yano 
mami, na serra do Surucucus, num Búfalo da FAB. Juntaram-se à comitiva, 
em Boa Vista, além do Bispo Diocesano de Roraima, Dom Aldo Mongiano, 
os Senhores Raimundo Nonato da Silva, Delegado da Funai, Amazonas Brasil, 
Presidente da Codesaima, Salomão Cruz, Diretor de Operações da Codesaima, 
José Altino Machado, Presidente da Associação dos Faiscadores e Garimpeiros 
de Roraima, Francisco Elair Morais. Procurador-Geral do Território Federal 
de Roraima, Iradilson Souza, Secretário de Agricultura do Território. 

O Búfalo sobrevoou a região, proporcionando uma visão nítida da área, 
quando pôde ser observada a presença de malocas em clareiras no meio 
da densa selva, missões evangélicas, o curso dos rios etc. Após, aproxima 
damente, uma hora, a aeronave aterrissou na pista de pouso na serra do 
Surucucus. próximo a um posto de atração da Funai. Na chegada foi possível 
observar a presença de índios Yanomami, pintados de preto e portando armas, 
tais como bordunas, arcos e flexas. Com o desembarque, os indígenas se 
aproximaram e fizeram rápida manifestação, de aparente desagrado. 

- 
A seguir, a comitiva dirigiu-se ao posto da Funai e percorreu suas instala- 

ções, bem como, visitou um modesto hospital com humildes instalações, com 
duas índias internadas. Também foi visitada uma maloca onde a comitiva 
pôde observar as condições de vida daquela comunidade. 

Ao final, foi realizada reunião no posto de atração da Funai, com a 
presença de toda a comitiva, dos funcionários da Funai que trabalham naquela 
área e de índios Yanomami. 

O Senhor Deputado Alcides Lima, na coordenação dos trabalhos, deu 
a palavra ao chefe do posto, Sr. Francisco Bezerra e orientou os presentes 
no sentido que deveriam ouvir, sem contestar, vez que a finalidade da ida 
da Comissão à área era avaliar a questão, ouvindo as partes. 

O Senhor Francisco Bezerra se manifestou contrário à abertura do garim 
po, uma vez que já fora fechado anteriormente em virtude de conflitos entre 
índios e garimpeiros. Disse, também, que a Docegel (Subsidiária da Com 
panhia Vale do Rio Doce - CVRD) pesquisou a área e, segundo o geólogo, 
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Dr. Valério, não existia verba, não há tanta cassiterita. Caso contrário, a 
Vale do Rio Doce não teria abandonado o projeto. 

Segundo o chefe do posto, a abertura do garimpo trará conseqüências 
muito prejudiciais; que todos deveriam defender aqueles índios, porque são 
os mais primitivos do mundo: consideram ali suas terras e não querem abando 
ná-las. Disse que o seu ideal é trabalhar com os índios - é somente um 
ideal i--, e acha um ato criminoso a abertura do garimpo, onde não há tanta 
cassiterita - o que existe, a seu ver, é interesse econômico contra um povo 
inocente. Disse, ainda, o senhor chefe do posto que o garimpo esteve aberto 
um ano e meio, e que a extração daquele minério não ultrapassou o quantum 
de 700 toneladas, a seu ver, muito pequena proporcionalmente à área. Decla 
rou não existirem americanos na área, não existir ouro nem diamante. Argüido 
pelo Senhor Presidente da Codesaima (Amazonas Brasil) sobre a existência 
de topázio azul. respondeu afirmativamente. Declarou existir material, segun 
do pesquisa do Projeto Radam - urânio ou tório. Questionado pelo Diretor 
de Operação da Codesaima sobre se a Funai se enganjaria numa pesquisa, 
se viesse empresa mineradora ao local, o chefe do posto declarou que o 
assunto era da competência do Presidente daquela fundação. 

Em seguida, foram ouvidos os índios, interpretados pelo chefe do posto 
e pelo índio Davi Yanomami, que manifestaram desacordo pela abertura do 
garimpo. 

O Senhor Presidente da Codesaima fez perguntas quanto aos objetos 
(relógio, óculos) e vestuário (calça jeans, tênis), usados pelo índio Davi Yano 
mami, segundo ele, no sentido de avaliar o grau de aculturação daquele 
povo, tendo o índio Davi declarado ser chefe de posto da Funai cm Manaus 
-AM. 

O Senhor Deputado João Batista Fagundes indagou: "O índio está com 
saúde?" E, em seguida, declarou: "Parece tão debilitado ... '' Ao que o chefe 
do posto esclareceu que a saúde, isto é, a vida saudável do indígena é diferente, 
dadas as suas características. 

Discorreu, ainda, o senhor chefe do posto sobre o problema das vacinas, 
aplicadas nos índios, tais como: contra sarampo, malária, etc., fazendo referên 
cia. inclusive sobre o convênio firmado pela Funai e a Associação Estrangeira 
Médecins du Monde. 

A seguir, o senhor chefe do posto de atração indagou da comitiva se 
desejaria ouvir os índios, hipótese em que ele ou o índio Yanomami DA VI 
poderiam traduzir. 

Assim, foi dito: 

"Não querem garimpeiros em Surucucus, sua terra é boa: vinda de garim 
peiro vai prejudicar sua saúde, por isso não quer abrir mão." 

"Que defendem suas terras; se garimpeiro vier irão passar necessidade; 
que a cassiterita é deles, e que moram em cima dela; que defendem seus 
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caranguejos, seus peixes; que se garimpeiro chegar, acabará com a caça, 
com o peixe." 

Ao final, o índio Davi Yanomami disse: 
"Onde tem peixe, o garimpeiro deixa assim, terra furado ... já furou 

aqui, tá tudo cortado onde que os garimpeiros tiravam os diamantes e cassite 
rita. Ele (referindo-se ao Tuxaua) não quer que vocês deixa nossa terra fura 
da ... " 

A seguir, consultados se queriam sair dali, morar na terra dos brancos, 
riram e responderam em coro "não abandono". 

Questionados pelo Senhor Presidente se não havia interesse entre os 
índios de terem alguma convivência com os brancos, lá mesmo, na terra 
dos índios e, tendo o Senhor Bezerra adiantado-se em responder: 

"Eles já disseram, né?" 
Retrucou o Senhor Presidente: 
"Quero ser o mais isento possível, eu quero levar as opiniões que eu 

ouvi de cada um, mas eu não quero que ninguém me diga a opinião do 
outro, eu estou querendo que o Davi pergunte pra eles; é só perguntar isso 
pra eles, eles vão responder." 

Francisco Bezerra: "Porque até mesmo comigo, eu acho que a minha 
presença, que é o que eu tenho avaliado comigo, entendeu, minha presença 
aqui, só é aceita porque eu tenho alguma coisa que eles ... de que eles gostam, 
ou seja: tratamento de saúde, machado, terçado, facas, esse panozinho que 
vocês viram eles usar, é isso que me faz importante aqui. A minha presença, 
o Chico aqui, sem nada, eu seria expulso". 

Sr. Raimundo Nonato (Delegado da Funai): "Não acho que essa pergunta 
aí, eu acho que eles não têm capacidade de responder, porque não conhecem 
o outro lado da nossa sociedade, não sabem o que que a nossa sociedade 
pode oferecer". 

Sr. Deputado Arildo Teles (Presidente da Comissão): "Eu até queria 
que eles não tivessem possibilidade de responder, eu só queria que pergun 
tassem e não perguntaram, mas agora também não quero mais ouvir a res 
posta". 

14-9-85 
4.4. Sessão na Câmara Municipal de Boa Vista 

O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Boa Vista, Vereador Barac 
da Silva Bento, deu as boas-vindas à comitiva e convidou o Presidente da 
Comissão do Índio a compor a Mesa. 

O Senhor Presidente, Deputado Arildo Teles, após dizer-se sumamente 
honrado em estar, honorificamente, presidindo os trabalhos, convidou os 
Senhores Deputados Federais a comporem a Mesa. A seguir, convidou o 
Senhor Presidente, Vereador Barac da Silva Bento, o Senhor Presidente do 
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Banco de Roraima, Roster Neves Almeida, e o Senhor Presidente da Asso 
ciação Comercial, Joaquim Ruiz. 

Usando da palavra. o Senhor Presidente Barac da Silva Bento convidou 
o Senhor Vereador José Maria Carneiro a ler e entregar ao Senhor Presidente, 
Deputado Arildo Teles, documento aprovado naquela Casa e formulado por 
dois terços da mesma. a respeito do tema. objeto da vinda da Comissão 
do Índio a Roraima. O referido documento é parte integrante deste relatório 
(Anexo 1). 

Recebido o documento. o Senhor Presidente, Deputado Anldo Teles. 
disse aos Senhores Vereadores que a Comissão do Índio o examinaria com 
todo o critério. a fim de solucionar a questão. 

A seguir. usaram da palavra os Senhores Deputados Wildy Vianna, João 
Marques. Alcides Lima, Mozarildo Cavalcanti e Arildo Teles, bem como 
os Senhores Vereadores José Maria Carneiro, Maria Alice de Andrade Gomes, 
Laudi Mendes de Almeida. Mana de Lourdes Pinheiro e Barac da Silva 
Bento. 

O Senhor Deputado Wildy Vianna lembrou a sua condição de ex-ve 
reador. dizendo do seu conforto em usar a tribuna. na singeleza com que 
se apresentava. Disse da boa convivência, na Câmara dos Deputados. com 
os Senhores Deputados Alcides Lima e Mozarildo Cavalcanti. A seguir, teceu 
considerações sobre a problemática indígena naquele Território, dizendo que. 
embora reconheça ao índio o direito ao solo, a Nação brasileira também 
tem o direito a explorar o seu subsolo. Disse, ainda, admirar, naquele momen 
to, o Senhor Deputado Mozarildo Cavalcanti, pois os seus projetos em trami 
tação na Câmara dos Deputados refletiam a responsabilidade política, o ideal 
e. sobretudo, o amor à terra. 

Com a palavra. o Senhor Deputado João Marques lembrou também 
a sua condição de ex-vereador e ressaltou que, no momento em que a imprensa 
desencadeia uma campanha desmoralizante contra o Congresso Nacional, 
curioso se torna estar a Comissão do Índio dando uma demonstração de 
seriedade, com o Legislativo. desempenhando um trabalho voltado para a 
comunidade. Destacou a presença de mulheres entre os edis de Roraima, 
dizendo que é importante a mulher ocupar o seu lugar. Com relação ao 
problema, objeto da questão, lembrou que os Yanomami são os habitantes 
primitivos daquela terra e que seria injusto que os novos Senhores da terra 
pretendessem, arbitrariamente, transformar a sua forma de viver. Seria antide 
mocrático, para não caracterizar profunda injustiça contra o ser humano, 
tentar ingerência em sua forma de vida. Referiu-se ao documento, entregue 
por aquela Casa à Comissão. à viagem a Surucucus, dizendo que a comitiva 
continuaria ouvindo os demais segmentos da sociedade e, ao final, deveria 
concluir pela melhor solução, um ponto de equilíbrio, o que mais deve inte 
ressar ao Território. Disse da necessidade de estarem todos unidos, principal 
mente agora que o orçamento da Sudam sofreu um corte de 75% (setenta 
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e cinco por cento). A seguir, usaram da palavra os Senhores Vereadores 
José Maria Carneiro, Maria Alice de Andrade Gomes, Laudi Mendes de 
Almeida, Maria de Lourdes Pinheiro e Barac da Silva Bento, para agradecerem 
a vinda da comitiva e tecerem considerações sobre temas inseridos no docu 
mento entregue à Comissão. 

O Senhor Deputado Alcides Lima falou de sua grande satisfação em 
estar na Câmara Municipal de Boa Vista, onde começou a sua vida política 
e, sobretudo, a alegria de estar na terra. Disse da importância da vinda da 
Comissão do Índio, uma vez que tem procurado sempre sensibilizar os compa 
nheiros para a problemática indígena e seus conflitos com a sociedade envol 
vente, bem como os reflexos desses problemas para o presente e para o 
futuro do Território. Sobre o documento que a Câmara Municipal entregou 
à Comissão, disse que o mesmo reflete, de forma cristalina, a posição em 
relação à questão que envolve a comunidade local e que os depoimentos 
dos vereadores são sumamente importantes para reflexão da Comissão e, 
ainda, que a Amazônia é tratada de forma romântica - sacrário ecológico 
que não deve ser tocado, transformando-se, assim, em região-problema, ao 
invés de região-solução. Lembrou Euclides da Cunha, segundo o qual a Ama 
zônia não deve continuar no desvão da história. No momento em que o 
Governo busca alternativas para sair da crise econômica, temos riquezas de 
solo e subsolo as quais podem ser exploradas racionalmente. Lembrou a 
responsabilidade dos parlamentares e o compromisso de dias melhores assu 
mido para com o povo, principalmente no momento em que se busca a transfor 
mação do Território em Estado. Lembrou o fluxo migratório (250 famílias/mês) 
que onera o Governo do Território, já sobrecarregado com os encargos refe 
rentes ao povo da região. Destacou, outrossim, que Roraima não tem poder 
político, não tem autonomia para gerir o que é de seu peculiar interesse. 

O Senhor Deputado Mozarildo Cavalcanti destacou a presença do Coronel 
Assis, Assessor Parlamentar do Ministério da Aeronáutica, que muito tem 
colaborado com a Comissão. Agradeceu as referências elogiosas do Senhor 
Deputado Wildy Vianna e registrou o alto espírito público do Senhor Presi 
dente, Deputado Arildo Teles, que viajou a Roraima apesar do falecimento 
do seu genitor. Com relação ao assunto em discussão, lembrou a todos que 
sempre procurou enfocá-lo sob os vários aspectos - principalmente o índio 
como ser humano, digno de respeito, mas não aceita ingerência indevida 
de organismos estrangeiros na causa indígena, manipulando, usando os silví 
colas para fins indevidos. Destacou ter sido deprimente o que a Comissão 
do Índio, a seu ver, observou em Surucucus - índios trazidos de doze horas 
de caminhada a pé, pintados para impressionar a comitiva, num estado de 
extrema desnutrição, com falta de assistência total. Fez críticas ao trabalho 
desenvolvido com relação ao índio, como, por exemplo, a construção de 
mini-hidrelétrica, quando o índio nem sabe por que existe. Denunciou uma 
orquestração internacional para transformar áreas indígenas em nações autô- 
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no mas. que não serão regidas pelo Brasil. havendo para isso. a seu ver. 
apenas o reconhecimento de nação independente. Isso é o que está aconte 
cendo com as áreas pretendidas pela Funai. declarando não se intimidar com 
igreja. imprensa e organismos internacionais. vez que seu compromisso é 
com o povo. 

O Senhor Presidente, Deputado Arildo Teles, disse que procurará expor 
aos demais membros da Comissão todas as dificuldades, antes da votação 
dos projetos e que a comitiva se encontrava em Boa Vista, exatamente, para 
ouvir, pesquisar e poder, conscientemente, informar àqueles que terão que 
decidir com relação à aprovação dos dois projetos. Falou sobre as tentativas 
do Presidente da Funai de demovê-lo da viagem, que um grande lobby está 
sendo feito. mas que cumprirá o seu dever, não querendo dizer com isso 
que os projetos serão aprovados, pois isso dependerá do trabalho de cada 
um. Agradeceu a todos. colocando-se à disposição na Câmara dos Deputados 
e encerrou a reunião declarando que saiu dali como um munícipe de Boa 
Vista. 

15-9-85 
4.5. Reunião com os Tuxauas (chefes indígenas) 

O Senhor Presidente, Deputado Arildo Teles, abriu os trabalhos e desta 
cou a presença do Senhor Bispo Dom Aldo Mongiano, da Diocese de Roraima, 
e do Senhor Delegado da Funai, Raimundo Nonato. A seguir. passou a coorde 
nação dos trabalhos ao Senhor Deputado Alcides Lima, como representante 
de Roraima na Câmara dos Deputados. 

Assumindo a coordenação, o Senhor Deputado Alcides Lima comunicou 
ao plenário como seriam desenvolvidos os trabalhos, a fim de que fosse mantida 
a ordem, indispensável à sua realização. 

Terêncio (de Cumarã), o primeiro Tuxaua a usar da palavra, saudou 
"das horas" e disse ser representante de 180 pessoas; disse de sua dificuldade 
em se expressar e da dificuldade em chegar à reunião por falta de transporte; 
disse não entender a vida do branco, só entender a vida do índio e que 
os índios estão procurando melhorar e se fazerem respeitados. Quanto à 
Comissão do Índio, não sabe de que se trata - só tem acompanhado a 
"zuada"; não sabe se a Comissão é do índio ou não; que para ele, a Comissão 
do Índio são eles - os próprios índios. Entende que Comissão do Índio 
deve trabalhar pelo índio, conhecer seu sofrimento, resolver seus problemas 
e argumentou: "Quando acontece problema com índio, onde está a Comissão? 
Aqui mesmo o índio (Tuxaua) foi preso - onde estava a Comissão? Isso 
é amor? Isso é igualdade?" Disse da falta de cumprimento do Estatuto do 
Índio, da abertura do ganmpo de cassiterita. a seu ver um ato criminoso 
contra os Yanomami, povo inocente e que merece ser respeitado, uma vez 
que não sabe defender-se e argumentou: "Por que somente hoje a Comissão 
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veio falar sobre o garimpo? Para melhorar a cidade de Boa Vista? Deus 
não nos fez para misturar com outros povos ... Temos que manter nossos 
costumes. nossas tradições." 

Finda a explanação do tuxaua Terêncio, o Senhor Presidente esclareceu 
que, apesar de não ter a intenção de falar, sentia-se no dever de explicar: 

A Nação brasileira tem 3 poderes: 
• o Poder Executivo. que faz; 
• o Poder Legislativo. que é o Conselho, isto é, ajuda o Executivo 

fazendo as leis; 
• o Poder Judiciário, que julga. 
Dentro da Câmara dos Deputados, que faz parte do Poder Legislativo. 

existe a Comissão do Índio, para a qual são encaminhadas as leis que tratam 
diretamente do índio, para que a Comissão estude o problema. 

Esclareceu o Senhor Presidente que a criação desse órgão dentro do 
Poder Legislativo já por si só se constitui um avanço. 

A Câmara dos Deputados criou a Comissão do Índio há dois anos atrás 
e o índio, quando ferido pelo Poder Executivo, já tem a quem recorrer. 
Quem criou a Comissão foi o Deputado Mário Juruna, que é um índio. 
Nenhum índio votou nele, ele foi eleito pelo branco, portanto não existe 
discriminação. A Comissão do Índio, antes de dar parecer sobre as leis, foi 
ouvi-los, esclarecendo que a Comissão poderá decidir sobre os projetos. contra 
ou a favor mas, sem dúvida, ouvirá a todos. No entanto, quem executará 
será a Funai (órgão do Executivo), mas o Poder Legislativo já tem um órgão 
competente para encaminhar sugestões ao Poder Executivo. 

A seguir também usaram da palavra os seguintes índios tuxauas: 

DJACI (Maturuca): 

- falta de demarcação das terras indígenas; 
- não cumprimento do Estatuto do Índio; 
- violências da Polícia Federal e Polícia Militar contra os índios, efetuan- 

do prisões, etc.; 
- união dos índios pela defesa dos seus interesses, com bons resultados; 
- o projeto do Deputado Mozarildo Cavalcanti - adia a demarcação 

de suas terras por mais dois anos, já adiada antes, por 5 anos, e não aceitam 
novo adiamento. os 40.000 índios ali representados; 

- querem extrair o minério em seu próprio benefício; 
- ameaças de ação, embora desejem trabalhar; 
- não podem fazer curral, não podem criar gado; 
- não concordam com a abertura do garimpo de Surucucus, pois garim- 

peiros destroem tudo; 
- não gostaram da posse do novo Presidente da Funai; vão fazer um 

documento sobre o assunto; 
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- já estáa unidos, com Conselho, Tuxauas, etc. 
NETO (Curiaca) 
- fala em sua língua para provar que ela ainda existe; 
- falta liberdade ("quando serei branco? Nunca. Poderão mudar minha 

mente, não minha cor"); 
- índio difamado (dizem que é vagabundo, ladrão, etc.); 
- invasão de suas áreas (caso dos garimpeiros); 
- estão se unindo; 
- reagirão, se preciso for: 
- índio apóia deputado para que este o defenda, mas isso não acontece. 

INÁCIO (Maturuca): 
- deseja falar sobre a lei, sobre a Constituição Federal; 
- sobre o Estatuto do Índio: 
- que as leis existem para defender seus direitos; 
- Polícia Militar, Polícia Federal estão infringindo suas leis; 
- Constituição Federal - art. 65; 
- cita Estatuto do Índio, sobre riqueza do solo (arts. 44 e 45) -Estatuto 

do Índio; 
- Polícia Federal, Polícia Militar e Delegacia da Funai: 
- Art. 34: "O órgão federal de assistência ao índio poderá solicitar 

a colaboração das Forças Armadas e Auxiliares e da Polícia Federal. para 
assegurar a proteção das terras ocupadas pelos índios e pelas comunidades 
indígenas" - Estatuto do Índio - querem o cumprimento da lei; 

- quanto ao art. 35, "cabe ao órgão federal de assistência ao índio 
a defesa judicial ou extrajudicial dos direitos dos silvícolas e das comunidades 
indígenas" - Estatuto do Índio - querem o cumprimento da lei; 

- pelo art. 198, § 1º. "ficam declaradas a nulidade e a extinção dos 
efeitos jurídicos de qualquer natureza que tenham por objeto o domínio, 
a posse ou a ocupação de terras habitadas pelos silvícolas" (Constituição 
Federal); 

- projeto quer jogar garimpeiros dentro de áreas indígenas. Estão fican- 
do impacientes e cansados. 

JÚLIA (Maloquinha): 
- representando todas as índias de Roraima; 
- na serra Verde as máquinas estão sujando os rios, matando os peixes; 
- os Macuxi também sabem extrair minérios. 

ZILDO (da serra da Moça): 

- membro do Conselho - Região do Taiarrn; 
- terras não demarcadas; 
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- não concordam com abertura do garimpo, pois, entre todos os malefí 
cios, trará o álcool, a desunião etc., havendo experiência anterior nesse sentido; 

- a exploração do garimpo, que benefício poderá trazer? O assunto 
tem que ser estudado, pois poderá haver a destruição das terras, com a conse 
qüente miséria dos índios. 

CLÓVIS (Taba Lascada): 
- população (de 5 milhões reduzidos a 220 mil); 
- querem assistência à agricultura, saúde (há mortandade, vítimas da 

malária, hepatite, febre amarela), e educação (até hoje só serviu para destruir); 
- há que se fazer reflexão nesse momento. 

ANÍSIO (Cajueiro) 
(falou em sua língua): 
- endossa as palavras dos demais tuxauas. 

DILMO (Monitor de saúde da Maloca Sta. Inês, no Alto Ereu): 
- sua área já está demarcada, mas existem fazendeiros que se recusam 

a sair: 
- área de difícil acesso (não existem estradas); 
- problemas de comunicação. 
Finalmente, usou da palavra o tuxaua Alcides Teixeira (Maloca da Bara 

ta), Vereador do Município de Alto Alegre. Agradeceu a presença da Comis 
são do Índio e dos companheiros tuxauas, dizendo da satisfação de estar 
ali. A seguir, teceu considerações sobre os seguintes temas: 

- é contra a abertura do garimpo. Se for aprovado, os Yanomami serão 
mortos - nossos irmãos inocentes; 

- que a Funai deve preocupar-se mais com a saúde, alimentação eeduca 
ção dos índios; 

- todos os seus direitos devem ser respeitados. 

As exposições dos tuxauas foram sintetizadas devido às dificuldades de 
expressá-las. 

Encerrando os trabalhos, usaram da palavra os Senhores Deputados João 
Marques, Alcides Lima e Arildo Teles. 

O Senhor Deputado João Marques falou da finalidade da vinda da Comissão 
e da sua existência, dizendo que os índios não estão sós, que a Comissão 
existe para dar assistência à causa indígena; foi criada recentemente e tem 
cumprido sua finalidade. Com relação à demora do seu comparecimento a 
Roraima e ao seu adiamento, assegurou que ela está atenta para os problemas 
indígenas de todo o País, e Brasília, hoje, não está tão distante. Assim, 
basta a comunicação do tuxaua, pelo correio, pelo telefone. Sempre que 
a Comissão for acionada, certamente responderá. O problema que levou a Comis 
são do Índio ao Território será analisado sem passionalismo e a solução 
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será a do interesse coletivo e, seguramente, será em defesa do índio. O Senhor 
Deputado Alcides Lima falou da alegria de levar parte da Comissão do Índio 
para tomar conhecimento dos problemas entre a comunidade indígena e a 
envolvente, ressaltou que os deputados estavam cumprindo missão delegada 
pelo voto legítimo de todo País, mas que queriam levar uma imagem real, 
mais aproximada daquilo que ouviram ali e de outros segmentos da sociedade 
roraimense. Disse. ainda, que o homem, quer seja ele branco. negro ou 
índio, na busca do desenvolvimento, do progresso, muitas vezes, perde o 
sentido da origem, nessa vida competitiva dentro da sociedade capitalista, 
isto é, a exploração do homem pelo próprio homem. Lembrou sua origem 
indígena (Macuxi/Wapíxama) e disse que os problemas existentes têm sido 
provocados pelos governos não saídos do seio do povo roraimense, governos 
esses que têm provocado, nos últimos anos, sofrimento para índios e não-índios 
e todos devem procurar solução para os problemas que os afetam, assim 
como o seu caminho. Destacou o trabalho da Comissão como Iv-Vice-Pre 
sidente da Mesa anterior, bem como a continuação dos trabalhos, tendo à 
frente o Senhor Deputado Arildo Teles. Lembrou as viagens realizadas. o 
trabalho da Comissão no sentido de solucionar sempre as questões indígenas. 
Disse entender que deverá haver discussão. mas apenas entre índios e parla 
mentares e que a iniciativa do deputado não se esgota na simples apresentação 
de um projeto de lei, pois o mesmo deverá ser aprovado na Câmara dos 
Deputados, no Senado Federal e sancionado pelo Presidente da República. 
Disse da apresentação de dois projetos de sua autoria, na Câmara dos Depu 
tados, em benefício dos índios. Finalmente, teceu considerações sobre a opor 
tunidade dos dois projetos do Senhor Deputado Mozarildo Cavalcanti, proje 
tos que visam também beneficiar os índios com a exploração de cassiterita 
realizada de forma ordenada e. também, quanto à revisão dos critérios que 
nortearam a delimitação das áreas indígenas, vez que foi feita sem que fosse 
ouvida a comunidade local no citado projeto, do qual é relator, tendo dado 
parecer favorável. 

O Senhor Presidente usou da palavra, dizendo que o fazia em pé, da 
tribuna, como os índios. Disse da sua tristeza por tudo que ouviu, também, 
em Surucucus e que será índio como os que ali estavam. Teceu considerações 
sobre a complexidade do problema. da dificuldade em resolvê-lo, esclarecendo, 
no entanto, que sempre defenderá os índios. Disse que irá ao Ministério 
do Interior encaminhar ao Senhor Ministro todos os problemas. Finalizando 
a reunião, agradeceu a presença de todos dizendo que, a partir daquele momen 
to, a Comissão do Índio passava a ser reserva indígena. 

4.6. Reunião com autoridades governamentais e representantes das clas 
ses: rural, comercial e garimpeira 

Às 15 horas do dia 15-9-85 a comitiva dirigiu-se ao Palácio da Cultura 
a fim de reunir-se com autoridades governamentais de Roraima e represen- 
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tantes de classe (comercial, rural e garimpeira). 
Iniciada a reunião, o Senhor Presidente, Deputado Arildo Teles, ressaltou 

a importância da mesma, vez que todos deveriam ser ouvidos, assim a comitiva 
já se reunira com as lideranças indígenas. Após tecer considerações sobre 
a dificuldade que a Comissão terá para aprovar ou rejeitar os projetos do 
Senhor Deputado Mozarildo Cavalcanti, o Senhor Presidente passou a coorde 
nação dos trabalhos ao Senhor Deputado Alcides Lima. 

Esclareceu este sobre os critérios que seriam usados para o bom anda 
mento dos trabalhos e, em seguida, passou a palavra a Dom Aldo Mongiano, 
Bispo Diocesano de Boa Vista. 

Dom Aldo Mongiano iniciou sua palestra ressaltando a sua .condição 
de orientador de todos, lembrando a sua chegada há 10 anos a Roraima, 
quando, um ano após, pôde perceber a gravidade da situação no Território 
e falou da tristeza dos tuxauas Yanomami diante da situação. A seguir. leu 
documento por ele formulado junto a demais padres, documento esse que 
passa a fazer parte deste relatório (Anexo II). Disse da discriminação que 
se faz ao índio por desconhecimento da situação, como. por exemplo, a de 
Surucucus; com relação aos projetos do Senhor Deputado Mozarildo Caval 
canti, declarou-se contrário à sua aprovação, por considerar nocivos a abertura 
do garimpo e o adiamento da demarcação de terras indígenas. Em seguida. 
teceu considerações sobre o dever que todos têm de proteger os índios, sobre 
a política da Funai, a seu ver omissa; sobre o Estatuto do Índio, sobre o 
o direito imemorial do índio, que tem direito ao espaço necessário à sua 
vida, e declarou: "Infelizmente, filhos, devo dizer: os órgãos do Governo 
têm colaborado para agredir índios", e deu exemplo da interferência da Polícia 
Federal derrubando currais, atemorizando, ameaçando, agressões em diversas 
malocas, como na da Barata, onde um tuxaua foi preso. Com relação aos 
Yanomami, lembrou a explosão de sarampo que levou à morte muitos índios, 
na época que estariam em missão de socorro àquela comunidade, e disse 
que a abertura do garimpo ocasionaria novas epidemias, fatais para os silvíco 
las. Disse o Senhor Bispo que, havendo epidemia, os índios não se ausentam 
das malocas por um aspecto cultural, devem ajudar-se mutuamente, o que 
ocasiona uma mortandade grande; que os índios não desejam o contato com 
os brancos; citou o exemplo de Tabatinga, onde o problema de maconha, 
cocaína é seriíssimo. Segundo Dom Aldo, o trabalho desenvolvido pelos padres 
junto aos índios é sempre no sentido de mostrar-lhes a sua dignidade de 
condição humana, que não são inferiores. Disse, ainda, que a Igreja não 
quer interferir, mas apenas chamar a comunidade à responsabilidade, uma 
vez que a mentalidade do índio é diferente, por estar em outro estágio de 
evolução; por isso, devemos deixá-los crescer. Após tecer algumas conside 
rações a mais sobre o papel da Igreja. o Senhor Bispo declarou que a única 
solução para o problema é a criação do Parque Yanomami, e que seminários 
devem ser feitos para conscientizar a população sobre a problemática indígena. 
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O Senhor Amazonas Brasil, Presidente da Codesaima, disse ter ouvi 
do atentamente a palavra do Senhor Bispo que os chamou "filhos" e que 
gostaria de chamar a todos de "irmãos". Declarou estar de acordo com a 
demarcação das terras indígenas desde que reexaminados os critérios para 
essa demarcação; que se definam os critérios que a presidiram. Disse que 
já fora feito levantamento de todos os dados sócio-econômicos, já houvera 
reunião com a Funai etc. Referiu-se o Senhor Presidente à política diferen 
ciada com relação aos índios e que não se pode tratar o índio de Surucucus 
como os dos demais territórios, vez que já existem índios inteiramente integra 
dos. Assim, há que se diferenciar os vários tipos de índios, pois confundir 
índios de 3ª, 4ª geração com primitivos, a seu ver, é falácia. Quanto à cultura, 
segundo Dr. Amazonas, o que se preserva é a evolução, o tempo - jamais 
o isolamento. No tocante aos surtos epidêmicos que dizimaram índios. também 
foram dizimadas crianças no Nordeste. Denunciou o Senhor Presidente a 
tentativa de domínio da Amazônia. aspiração internacional antiga desde o 
Tratado de Tordesilhas e, tecendo considerações históricas sobre o assunto, 
disse ter surgido aí o tema "minorias desamparadas". Tudo isso em face 
da grande riqueza existente na área, com a presença das jazidas minerais. 
Ao final, o Dr. Amazonas Brasil. dizendo crer nos princípios espirituais, 
apelou ao Senhor Bispo à união em torno do interesse do povo roraimense 
- brancos. negros e índios - indistintamente. Sugeriu à Comissão uma visita 
às malocas Casa da Raposa, Barata, Iramutã, a fim de comprovar a perfeita 
integração entre índios e não-índios, declarando ser a casa do padre, em 
estilo colonial, a única agressão na área. 

A seguir, o Dr. Iradilson Souza, Secretário de Agricultura do Território, 
deu as boas-vindas à Comissão do Índio e passou a ler documento, posterior 
mente entregue à Comissão. e que passa a ser parte integrante deste Relatório 
(Anexo III). 

Após saudar a Comissão e os presentes, o Dr. Salomão destacou a oportu 
nidade da visita da Comissão e passou a ler artigo de sua autoria, publicado 
no jornal da Associação Comercial de Roraima, alusivo ao assunto em debate, 
e que passa a fazer parte deste Relatório (Anexo IV). Finda a leitura, teceu 
considerações sobre a palestra do Senhor Bispo. sobre os aspectos sócio-eco 
nômicos da questão, esclarecendo que a preocupação do povo roraimense 
é quanto a uma proposta de internacionalização da Amazônia, tendo em 
vista a grande riqueza mineral existente na região. Ressaltou, como técnico. 
a grande quantidade de cassiterita e ouro na região e a intenção dos países 
desenvolvidos de manterem um estoque regulador com a preservação de reser 
vas estratégicas. Abordando o problema de Surucucus, reafirmou as palavras 
do Dr. Amazonas Brasil. Presidente da Codesaima, e finalizou sugerindo: 

Criação de uma Comissão 
1. Constituição 
a) Ministério das Minas e Energia 

28 

:q 

b) Ministério do Interior 
e) Conselho de Segurança Nacional 
d) Forças Armadas 

2. Objetivos 
2.1. - Mapeamento das aldeias indígenas com a utilização de fotografias, 

imagens de radar e satélite. 
2.2. - Recenseamento das populações das malocas mapeadas, com o 

apoio de aviões e helicópteros das Forças Armadas. 
2.3. -Zoneamento mineral, onde possam ser desenvolvidas a garimpa 

gem, a mineração industrial, inclusive com a participação de estatais, onde 
haja necessidade de preservar as comunidades indígenas. 

A seguir, foi dada a palavra ao Dr. Péricles Perucci, Assessor da Asso 
ciação Comercial de Roraima, em nome do seu presidente. Agradecendo 
a presença da Comissão do Índio em Boa Vista, disse da oportunidade daquela 
Associação em discutir o assunto sobre mineração. Teceu comentários sobre 
a maneira confusa e autoritária que vem sendo conduzida a política indigenista 
no País. sobretudo na região amazônica, que sempre mereceu um capítulo 
à parte no contexto, sem jamais ter tido atenção adequada; disse, ainda, 
da complexidade do tema em debate, da dificuldade de se compatibilizar 
os interesses dos índios, dos garimpeiros e da sociedade de modo geral; da 
falta de liberdade do índio, sendo-lhe negado o direito constitucional de mani 
festar livremente seu pensamento, já que alguns órgãos governamentais ou 
não. se apóiam como seus intérpretes; presença de missões estrangeiras no 
território Yanomami, onde os brasileiros são proibidos de entrar, possuindo 
bases estruturadas com potentes estações de radiofonia, pista de pouso e 
equipamento para pesquisas geológicas, já tendo sido várias vezes denunciado 
na Câmara dos Deputados sem que providência alguma tenha sido tomada. 
Finalmente, propôs à Comissão do Índio fossem estudadas as seguintes medi 
das de impacto: 

1 - substituir os estrangeiros, que ocupam cargos de confiança, por brasi 
leiros nas instituições estrangeiras aqui sediadas, prestando serviços "filantró 
picos" aos índios; 

2-negociar diretamente o garimpeiro através de sua entidade. AGR, 
com a nação indígena; 

3 - maior rigor do DAC sobre as aeronaves que sobrevoam a nossa 
região e, mais especificamente, as aeronaves estrangeiras e os seus instru 
mentos de comunicações; 

4-que sejam liberadas, imediatamente, as áreas onde não há índio, assim 
como o Apiaú, Rio Novo e o Santo Rosa. para a livre garimpagem; e 

5 - entregar à Comissão do Índio uma cópia do Projeto Roraima. 
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Finda a exposição do Dr. Péricles Perucci, foi dada a palavra ao Senhor 
José Altino Machado, Presidente da Associação dos Faiscadores e Garimpeiros 
de Roraima, que declarou estarem transformando a Amazônia num grande 
circo, mas que o povo de Roraima recusa-se a ser palhaço. Referindo-se 
a Catrimani, disse que essa área é gerida por missões católicas, cabendo 
às mesmas a responsabilidade pelas doenças; que o regime nessas missões 
é ditatorial e mantém o índio num zoológico. Com relação ao que a Comissão 
verificou em Surucucus, denunciou a montagem de uma farsa, vez que lá 
não existem índios Yanomami, não sendo verdadeiras as declarações ouvidas 
na oportunidade da visita à referida Serra e finalizou dizendo que o nome 
"posto de atração" era bem apropriado. Denunciou, outrossim, corrupção 
na Docegel (subsidiária da CVRD), motivo de sua saída da área. Disse, 
ainda, que vivemos numa plenitude democrática, vez que estrangeiros vêm 
nos ensinar como viver. 

A seguir, leu documento a seu ver de insuflamento à luta, com os dizeres 
"Na lei e na marra, enfrentamos essa barra", documento esse que está arqui 
vado na Comissão do Índio. Ressaltou o Senhor José Altino que o que acon 
teceu na Amazônia é o elemento puro exposto à "falação" separatista, dizendo 
lutar pela integração de todos. Disse, ainda, não serem os garimpeiros aventu 
reiros em busca de fortuna, que são profissionais do garimpo, time de cam 
peões. 

Em seguida, usou da palavra o Senhor Presidente da Associação dos 
Garimpeiros, para discorrer sobre a posição do clero nas questões indígenas, 
da omissão da Funai e apresentou documento que, oportunamente, fará parte 
deste relatório. 

Ao final das explanações dos representantes de classe, usaram da palavra 
os Senhores Deputados João Batista Fagundes, João Marques, Mozarildo 
Cavalcanti, Alcides Lima e Arildo Teles. 

O Senhor Deputado João Batista Fagundes saudou os presentes, teceu 
considerações sobre o que disseram os Drs. Amazonas Brasil, Salomão Cruz, 
José Altino Machado e Péricles Perucci, dizendo nada ter a acrescentar após 
a belíssima aula de história do garimpo. Falando sobre o problema racial 
(apartheid), a seu ver inexistente no Brasil, disse que alguns setores desejam 
colocá-lo no nosso País, uma vez que querem apartar o índio, mas não querem 
apartar o negro que mora nas favelas do Rio de Janeiro e não em cima 
de jazidas minerais - para onde foi conduzido o índio. Declarou que o 
índio tem o direito ao usufruto do solo, mas não ao subsolo, que é de todos 
- do garimpeiro. Deu conhecimento a todos que tramita na Câmara dos 
Deputados projeto de sua autoria tornando obrigatória a naturalização de 
quem desejar trabalhar com índio e que estrangeiro não tem nada a ensinar 
a brasileiros; que garimpeiros têm que deixar de ser um caso de polícia, 
pois esta tem que proteger a ordem pública lá, em Boa Vista. Denunciou 
que o chefe do posto da Funai em Surucucus possui sete imóveis em Boa 
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Vista à custa de garimpo com mão-de-obra escrava indígena e que o índio 
deve dizer o que pensa e não o que a Funai quer que ele fale (referia-se 
a Surucucus). 

O Senhor Deputado João Marques discorreu sobre a gravidade da situação 
em abordagem sucinta e sobre o estafante trabalho da Comissão. Disse que 
nenhum interesse de natureza pessoal, senão o da coletividade, fará com 
que os parlamentares decidam a respeito e que a Comissão do Índ10, ao 
decidir, o fará seguramente, com a convicção de que é a melhor solução 
para o interesse do Brasil. 

O Senhor Deputado Mozarildo Cavalcanti ressaltou a importância da 
vinda da Comissão do Índio a Roraima em virtude da votação dos projetos 
de sua autoria, dizendo que esperava que os colegas que lá foram pudessem 
informar à Comissão. Com relação às declarações feitas pelo Senhor Bispo, 
Dom Aldo Mongiano, esclareceu que o projeto não suspende a demarcação 
e, sim, a revisão dos critérios da demarcação. Declarou respeitar os direitos 
dos índios, sem permitir, contudo, que o direito de uns se exerça sobre os 
direitos de outros, isto é, que o restante da sociedade não tenha direito ao 
seu desenvolvimento. Finalizou dizendo que fórmulas serão encontradas pela 
Comissão para a sobrevivência do índio e, também, para o desenvolvimento 
da sociedade. 

O Senhor Deputado Alcides Lima discorreu sobre o assunto objeto da 
reunião e disse que a Comissão desejaria levar uma visão sobre: 

I" -potencial de riqueza; 
2" - angústia da população. 
Disse que a Comissão tem estudado a questão de forma responsável, 

haja vista a vinda do Senhor Presidente apesar do falecimento do seu genitor. 
A seguir, teceu considerações sobre a problemática indígena, sobre a forma 
arbitrária como foi feita a delimitação das áreas pretendidas pela Funai em 
razão de governos impostos ao Território. que não quiseram envolver-se na 
questão. Os critérios usados para delimitação das áreas foram, a seu ver, 
totalmente errôneos e arbitrários, vez que a comunidade não foi ouvida. 
Denunciou uma orquestração nacional em torno do problema e que. de forma 
alguma. o Brasil pode permitir que a comunidade internacional diga como 
devemos explorar nossas riquezas, pois somos competentes para buscar os 
nossos próprios caminhos. 

O Senhor Presidente, Deputado Arildo Teles, enfatizou a dificuldade 
de dizer qualquer coisa após ouvirem oradores tão vibrantes - dificuldade 
essa de abandonar as impressões para ater-se somente aos fatos. Reafirmou 
a sua disposição de muito ouvir e pouco dizer. pois a situação merece estudo 
aprofundado. Disse, ainda, que a política indigenista adotada no País já está 
ultrapassada e que a Funai deve ser reestruturada, pois não está preparada 
para exercer suas funções - está viciada, não tem condições morais para 
continuar essa política. Ressaltou que a Comissão sairia dali capacitada para 
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votar os projetos e que a votação seria adiada para elaboração de um docu 
mento; que encaminharia aos deputados que não compareceram, relatório 
de tudo o que foi ouvido pela comitiva. Esclareceu que o relatório seria 
amplamente divulgado a fim de que a imprensa dê a maior cobertura possível 
aos problemas de Boa Vista-RR, bem como aos de Tabatinga, Alto Solimões 
- AM. Disse ainda da sua incerteza quanto à repercussão deste relatório, 
vez que os problemas sérios do País são relegados a segundo plano. Esclareceu 
que à Comissão não compete tomar decisões, cabendo as mesmas ao Execu 
tivo, mas que estivessem certos de que a questão seria amplamente analisada 
antes que se tomasse qualquer decisão, sendo a mesma a mais responsável 
possível. 

No dia 16-9-85, às 8 horas, a comitiva deslocou-se de Boa Vista - RR, 
para Brasília, numa aeronave da FAB, tendo feito uma escala em Santarém 
- PA, chegando a Brasília às 18 horas. 

É o relatório. 

DEPUTADO ARILDO TELES 
Presidente 
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ANEXO I 

PROBLEMÁTICA INDÍGENA NO 
TERRITÓRIO FEDERAL DE RORAIMA 

INTRODUÇÃO 

Segundo estimativas, vivem no Território Federal de Roraima aproxima 
damente 30 mil índios, dando origem aos vários grupos tribais, entre estes 
os Mayongong, Taurepang, Macuxi , Ingarikó, Wai-Wai, Hiscáriana, Waimi 
atroari , Vapixana, Yanomami e outros. 

Organizados em conselhos comunitários, os índios ocupam diversas re 
giões, como Surumu, Serra da Lua, Taiano , Raposa e Amajari. 

Baseados numa cultura agrícola de subsistência, da caça e da pesca, 
a maioria desses indígenas vivem em condições ínfimas e não resistem às 
doenças endêmicas, como a malária, dengue, tuberculose, infecções, sarampo 
e pneumonia, sendo que grande parte da população morre por falta de assistên 
cia médica, embora a Funai, seu órgão tutor. garante mantê-lo sob controle. 

Apesar da atuação das entidades e missões estrangeiras, que se intitulam 
defensoras dos nossos indígenas, esta situação persiste com maior nitidez 
entre os silvícolas da nação Yanomami, os quais encontram-se em total aban 
dono e miséria, sujeitos à própria sorte, numa área inóspita e de difícil acesso. 

Pois a Fundação Nacional do Índio, enquanto se ocupa da delimitação 
de grandes extensões de terra, esquece-se do lado humano e da assistência 
aos índios. Assim, a metade dos índios roraimenses, ao longo dos tempos, 
foram dizimados, vítimas das moléstias e pestes, uma vez que a vacinação 
contra as endemias praticamente inexiste. 

E para se ter uma idéia da precariedade no atendimento à saúde, existe 
apenas um hospital em Boa Vista e dois médicos para atender uma população 
de 30 mil índios. 

A Casa do Índio. para onde convergem os pacientes que vivem em regiões 
mais próximas, não oferece as mínimas condições necessárias e condizentes 
com a dignidade humana. Os doentes são ali empilhados e espremidos em 
pequenos tapiris, onde chove como se estivessem na rua. Além do mais, 
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não há uma separação entre os pacientes portadores de doenças infecto-con 
tagiosas e os doentes com moléstias não transmissíveis. 

E dessa forma não existe um programa de saúde específico às populações 
indígenas, nem mesmo contam com a assistência materno-infantil. E sob a 
alegação de falta de verbas, de recursos humanos e medicamentos, o hospital 
da prelazia, dotado com toda infra-estrutura necessária, inclusive com ambula 
tório dentário, localizado na região do Taiano, está há mais de um ano com 
suas atividades paralisadas. O hospital não só atendia a população local como 
os indígenas das regiões circunvizinhas. E o hospital do Surumu está prestes 
a fechar suas portas. Com a desativação do hospital do Taiano, os índios 
ficaram sem assistência, devendo em caso de emergência deslocarem-se para 
Boa Vista, a fim de receberem atendimento médico. Entretanto, as organi 
zações e entidades internacionais, a serviço dos interesses dos outros países, 
com o aval da Fundação Nacional do Índio, atuam junto a essas comunidades 
como suas protetoras, mas nada fazem nesse sentido, a não ser instigar a 
segregação entre brancos e índios, numa atitude frenética de mantê-los isolados 
da civilização em grandes latifúndios. Essas organizações chegam até mesmo 
a defender a criação de nações indígenas autônomas, dentro da própria nação 
brasileira, quando todas as raças oriundas das 4 partes do mundo convivem 
aqui pacífica e harmoniosamente. Caso as forças políticas e os segmentos 
da sociedade não mantiverem uma ação vigilante, a ingerência estrangeira 
no trato dos assuntos indígenas poderá colocar em risco até mesmo a soberania 
do Território, se porventura conseguirem concretizar o intuito de criarem 
nações indígenas autônomas. 

MEDIDAS A SEREM ADOTADAS 

A distorção da política da Funai a tem levado, unilateralmente e de 
maneira irresponsável, à demarcação e delimitação de grandes extensões de 
terras sem a participação do Governo, dos segmentos da sociedade e das 
entidades envolvidas. chegando até mesmo interditar 50% da área do Territó 
rio. A Funai, ao demarcar certas áreas, desapropriou famílias seculares, 
que ao longo dos anos desenvolviam a pecuária e agricultura, as quais, hoje, 
sem profissão, vivem vagando pela cidade em busca de sobrevivência, sem 
condições de desenvolver qualquer atividade por falta de qualificação profis 
sional. E o que é lamentável, as áreas atingidas pelas demarcações são grandes, 
e hoje aquelas propriedades estão entregues às intempéries do tempo, desmo 
ronando paulatinamente. Entretanto, não é admissível que os índios ocupem 
as propriedades dos antigos donos. Assim. a política protecionista da Funai, 
com a obstinação de abrigar as populações indígenas, tem interditado vastas 
áreas, entravando a economia do Território, uma vez que os maiores rebanhos 
de bovinos e as maiores jazidas de minérios estão localizadas nas terras de 
sua pretensão, colocando sérias barreiras à exploração dos garimpas. Por 
outro lado, os imensos latifúndios permanecem ociosos, improdutivos e inex- 
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piorados. quando inúmeras famílias pressionadas em outras regiões aqui che 
gam em busca de terra para produzirem. São levas de produtores rurais da 
região Centro-Sul que se deslocam para a Amazônia, hoje a grande alternativa 
de ocupação rural. Em face dessa política expansionista da Funai, é preciso 
que se faça uma revisão imediata das áreas por ela interditadas ou pretendidas, 
porque, a permanecer esta situação, inviabilizará o desenvolvimento de Rorai 
ma. Entretanto, objetivando uma solução justa para o problema, tramita 
em Brasília o Projeto de Lei nº 4.147, de 1984, de autoria do nosso Deputado 
roraimense Mozarildo Cavalcanti, o qual propõe um reestudo dessas áreas. 
Para esse reestudo, o mesmo projeto prevê a constituição de uma comissão 
integrada por membros do Ministério do Interior, Fundação Nacional do 
Índio - Funai, Instituto de Colonização e Reforma Agrária - Incra, 
Governo do Território e os deputados federais por Roraima. membros da 
Comissão do Índio da Câmara dos Deputados. Concomitantemente, a comis 
são estará propondo um redimensionamento ou revisão da atual política indige 
nista, apresentando sugestões para sanar as distorções ocorridas até então, 
bem como uma análise mais profunda quanto à criação do Parque Yanomami. 
Ainda encontra-se engavetado na Comissão do Índio em Brasília o Projeto 
de Lei rr 1.179, de 1983, também de autoria do Deputado Mozarildo Caval 
canti. o qual estabelece as normas para abertura e exploração do garimpo 
de cassiterita de Surucucus. Segundo o projeto, a abertura e exploração daque 
le garimpo serão realizadas mediante convênio formado entre o Governo 
do Território, através da Codesaima - Companhia de Desenvolvimento 
de Roraima. e a Fundação Nacional do Índio. Sendo que do lucro obtido 
com a exploração do garimpo 20% serão destinados à Funai para melhor 
assistência aos índios, bem como o aproveitamento da mão-de-obra disponível 
no Território. inclusive a indígena. Então, com estes dois projetos, o deputado 
propõe uma abertura de entendimentos com os segmentos envolvidos e, princi 
palmente, com a Funai, que tem tomado medidas aleatoriamente. Porém 
para que ambos os projetos sejam aprovados, é necessário o apoio e a coesão 
das forças políticas, econômicas e sociais de Roraima. 

ASPECTO ECONÔMICO 

A abertura do garimpo de cassisterita em Surucucus, fará aflorar a espe 
rança no coração dos roraímenses, constituindo-se num suporte financeiro 
à economia local. Certamente, muitos pais de famílias desempregados saciarão 
a fome de seus filhos trabalhando naquele garimpo. A exploração do Surucu 
cus, ainda aliviará a situação do desemprego crescente em Boa Vista. contri 
buindo também para o progresso deste Território. Mas a permanecer como 
está a situação atual, a mineração, uma atividade promissora e de relevante 
importância econômica. continuará prejudicada pela localização dos garimpas 
em áreas pretendidas pela Funai. Pois o garimpo do Surucucus já produziu 
cassiterita em abundância, e não é de se acreditar que a presença do branco, 
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de forma coerente e organizada, venha causar a dizimação dos índios Yano 
mami. O que não pode é continuar inexplorado o garimpo do Surucucus, 
despertando a cobiça e a intromissão dos estrangeiros na área, sob o pretexto 
de proteger os silvícolas que lá vivem. A imagem do garimpeiro pejorati 
vamente tem sido associada à prostituição, vícios, mazelas e toda sorte de 
promiscuidade. Motivos estes usados com veemência pelas missões estran 
geiras, a fim de evitar o contato do branco com o índio e a exploração de 
minérios em áreas indígenas, truncando as relações amistosas entre os mesmos 
e fazendo gerar o ódio e a vingança. Mas as pessoas que se intitulam defensores 
da causa indígena não têm outro objetivo senão impedir o desenvolvimento, 
especialmente nas áreas fronteiriças, mediante a criação de reservas indígenas. 
Imbuídas com este firme propósito, a intromissão alienígena nas questões 
indígenas internas, não desejam a consolidação da economia da Amazônia, 
e particularmente de Roraima, porque a persistir esta circunstância será mais 
fácil apoderar-se de nossas riquezas, utilizando para isso a ingenuidade de 
nossos índios. Organismos internacionais que nunca se preocuparam com 
a crise econômica por que passa o País, apaixonadamente aderem à causa 
indígena, taxando os brasileiros de exterminadores dos silvícolas. Pois temos 
no Brasil outros problemas sociais bem mais sérios como o desemprego. a 
marginalização, que estranhamente não sensibilizam o espírito beneplácido 
das entidades estrangeiras. Como vemos, um caminho viável para a busca 
de soluções justas para o problema em tela, seria a aprovação dos projetos 
do deputado roraimense, que ora tramitam em Brasília. Pois se aprovado o 
projeto de abertura e exploração do garimpo do Surucucus, não será apenas 
Roraima a ser beneficiada, mas o Brasil inteiro. A cassiterita é a maior espe 
rança do progresso desta região, a exemplo de outros Estados como Rondônia, 
Pará, Mato Grosso, que suas minas estão sendo exploradas, gerando recursos 
para a estrutura sócio-econômica daqueles Estados. 

BARAC DA SILVA BENTO 
LAUDI MENDES DE ALMEIDA 

MARIA DE LOURDES PINHEIRO 
PAULO MAGALHÃES DUARTE 

EST ÁCIO PEREIRA DE MELLO FILHO 
CARLOS ARAÚJO LOPES 

JOSÉ MARIA GOMES CARNEIRO 
MARIA ALICE DE ANDRADE GOMES 
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ANEXO II 

DOCUMENTO SOBRE 
A REALIDADE INDÍGENA DE RORAIMA 

PRELAZIA DE RORAIMA 

Boa Vista, 21-7-78 

DOCUMENTO APROVADO PELOS AGENTES DE PASTORAL 
DA PRELAZIA DE RORAIMA SOBRE A PASTORAL INDÍGENA 

Como agentes de pastoral da Prelazia de Roraima, reunidos em Boa 
Vista para o curso de pastoral indígena. nos dias 18 a 21 de julho, julgamos 
nosso dever pronunciarmo-nos sobre a preocupante realidade indígena do 
Território, dirigindo as seguintes reflexões a todo o povo de Deus e às pessoas 
de boa vontade. 

Cientes da missão libertadora da Igreja. segumdo o exemplo de Cristo 
"mandado para evangelizar os pobres e restituir a liberdade aos oprimidos" 
(Lc 4,18), assumimos como nossa a realidade dos povos indígenas de Roraima. 

1 - Constatações 

Refletindo sobre esta realidade à luz da Palavra da Deus, constatamos 
a seguinte situação: 

1 ª Os povos indígenas representam uma grande parte da população 
do nosso Território, o que constitui uma riqueza cultural e humana para 
o mesmo. 

2• Podemos dizer que estes povos se encontram em quatro diferentes 
situações: isolados, em contato intermitente, em contato permanente e "inte 
grados". 

3ª Todos estes povos estão sofrendo um processo rápido de margina 
lização econômica, cultural e ideológica, que tem sua causa principal na perda 
das terras e alguns estão até ameaçados de extinção. 
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4' Reconhecemos que não assumimos suficientemente, no passado, a 
causa indígena, por falta de recursos humanos e materiais, por falta de definição 
de metas pastorais claras, por falta de continuidade no trabalho e por falta 
de preparo cultural específico. 

5' Pensamos, por outra parte, que também os órgãos públicos falharam, 
por negligência e omissão, na aplicação e respeito ao Estatuto do Índio, 
que declara o direito à posse e usufruto total das terras tradicionalmente 
ocupadas pelos índios. 

2 - Objetivos 

Diante desta situação, nos sentimos interpelados pelo evangelho a estabe 
lecer os seguintes objetivos da nossa ação pastoral: 

1º Defesa das terras, insistindo junto aos órgãos competentes para que 
se proceda a uma rápida demarcação das terras e se recuperem as áreas 
invadidas, que são vitais para a sobrevivência física e cultural dos povos indí 
genas. 

2° Preservação da cultura, respeitando e incentivando a maneira de ser 
dos povos indígenas e seu ritmo de crescimento. 

3" Encarnação da realidade indígena, identificando-se e comprometen 
do-se com a mesma, por meio do estudo das línguas, do reconhecimento 
da validade da cultura e da comunhão de vida com os indígenas, superando 
qualquer forma de desprezo e discriminação. 

4° Autodeterminação dos povos indígenas para que eles mesmos se tor 
nem sujeitos e autores de sua história e. de nosso lado, acreditando seriamente 
nas suas capacidades e abandonando toda forma de paternalismo. 

3 - Linhas de ações 
Para atingir objetivos propomos algumas linhas de ação, que achamos 

prioritárias: 
a) denunciar os casos de violação de terras aos órgãos competentes e 

à opinião pública, para que se tomem as devidas providências. Na hora atual, 
estamos preocupados pela invasão de terras nas aldeias de Limão (região 
de Surumu) e Guariba (região de Normandia), tornando-nos solidários com 
eles; 

b) dar continuidade às assembléias anuais dos chefes indígenas em nível 
de missão e de prelazia; 

e) possibilitar a preparação de uma parte dos agentes para a pastoral 
específica dos povos indígenas, por meio do estudo das línguas, de cursos 
e material bibliográfico apropriado; 

d) inserir no currículo escolar de Surumu o estudo das línguas indígenas; 
e) na atividade missionária. procurar os valores evangélicos contidos na 

cultura dos povos indígenas; 
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f) sensibilizar todo o povo de Roraima sobre a urgência do problema 
indígena; 

g) manter uma estreita ligação com as diretrizes do CIMI, Conselho 
Indigenista Missionário da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil). 

Consideramos estas linhas de ação como ponto de partida e caminho 
indispensável para que os povos indígenas chegue.n a realizar sua vocação 
humana e cristã. 

D. ALDO MONGIANO 
Bispo Prelado de Roraima e Agentes de Pastoral 
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ANEXO III 

MUDANÇA DE ATITUDES 

Foi bom que a Comissão do Índio da Câmara dos Deputados viesse 
até o nosso Território, não pelo sentido político e promocional do aconteci 
mento, ou mesmo pelo esforço que vem praticando o Governo do Dr. Getúlio 
Cruz para que haja mudança de atitude e de perspectiva dos novos conquis 
tadores de terra. Mas pelo que pode resultar para definição das áreas hoje 
pretendidas pela Funai. 

Quero acreditar que o problema da terra, entre nós, pouco difere do 
contexto regional, onde a Funai tende a ser a maior latifundiária desta 
Amazônia, sendo que em nosso Território sob sua jurisdição e pretensão 
está 45,49% da área total de Roraima, num contraste ostensivo com a proleta 
rização e a marginalidade progressiva dos fazendeiros, principalmente nas 
regiões de Amajari, Surumu, Contingo , Maú e Município de Normandia. 
Verifica-se em Roraima o mais baixo índice de regularização fundiária do 
Brasil, em termos de posse e uso da terra, registrando-se a posse legal de 
apenas l. 723 imóveis rurais, dos 15 mil hoje existentes. 

Se noutros Estados da região acontece o mesmo, comprometendo os 
níveis sociais de produção e da subsistência, alguns deles como o Amazonas 
e o Pará, tiveram em seu favor a reação de segmentos mais dinâmicos da 
indústria e dos serviços, tornando menos dramáticos e agressivos os seus 
índices de pobreza. 

No Município de Normandia o declínio atingiu até mesmo a perspectiva 
do crescimento populacional, em função também, das distorções políticas 
e históricas que sempre comprometeram o papel social de Roraima, cujas 
elites nem sempre representaram as verdadeiras forças produtivas. 

Convencionou-se na visão política dos governos autoritários que por aqui 
passaram, que a opinião pública é a opinião urbana. Que os investimentos 
urbanos eram os que melhor correspondiam politicamente. Por conta disso, 
todas as políticas e ações permaneceram de costas para o campo, para a 
produção de alimentos, para essa massa que se perde e se fragmenta no 
fundo das matas, clamando por fome e sede de justiça. 
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Vamos começar pela terra, bastando para isto usar os instrumentos que 
a lei nos assegura. Uma lei que privilegia a terra para quem trabalha. 

É só fazer. é só cumprir a lei, democratizando o acesso à terra, habilitando 
o verdadeiro produtor aos instrumentos de apoio instituídos pelo próprio 
Governo. 

Temos uma experiência de conflitos e tensões sociais para os quais o 
remédio da lei vem perdendo a eficácia, pelo retardamento na sua aplicação. 

Esperamos Senhores Deputados, que os parlamentares estejam cada vez 
mais dispostos em exigir que os órgãos governamentais pratiquem uma política 
fundiária em que as decisões se adiantem aos conflitos e que as ações dos 
órgãos estaduais e federais se associem em prazos, recursos e prioridades. 

Hoje, felizmente, Roraima já começa a executar essa política num regime 
de coerência e entendimento com o Incra. A coordenadona de colonização, 
executara da política fundiária do Governo do Território, já tem o testemunho 
promissor de quase 3.500 famílias assentadas do ano passado para cá, em 
projetos de colonização da coordenadoria de colonização. A toda iniciativa 
da coordenadoria de colonização da secretaria de agricultura tem correspon 
dido o apoio do Incra. 

São nossos votos que esta experiência se consolide, melhorada pelo apoio 
dos nossos parlamentares, que certamente nos será oferecido, inclusive, pelos 
que nos honram com as suas presenças, neste Território. 

Nós que somos profissionais de agropecuária, Senhores Deputados, con 
fiamos na agricultura, confiamos na pecuária, confiamos no campo e confiamos 
muito mais na nossa força de trabalho. Assim, é preciso que os parlamentares 
se empenhem para apagar os rastros do autoritarismo deixados pelos governos 
autoritários e transnacionalistas da Velha República. Lembramos todos nós 
quando recentemente milhares de corações angustiados foram às praças públi 
cas para pedir mudança. Assim, mesmo sendo pecadores, é preciso que os 
dirigentes na Nova República façam com que ressuscite na alma do povo 
o mais nobre sentimento do ser humano, que é o da esperança. 

O campo, ontem como hoje, sempre foi celeiro de exportação, gerando 
uma riqueza que nunca retorna. 

Resultado disso é que estamos fabricando computadores na Amazônia 
e importando feijão. Os custos da urbanização, da imagem externa, do avanço 
tecnológico, enfim, do falso crescimento estão sendo pagos pelo deserto em 
que degeneram as nossas fontes de alimentos, estão sendo pagos pelos 30 
milhões de brasileiros que diariamente vão para a cama com fome. Estão 
sendo pagos pelas 250 mortes que fazemos em cada mil dos nascimentos 
nordestinos. 

É esta a realidade que nos reúne, Senhores Deputados. Somos todos 
iguais na exibição dessas grandezas de índices humilhantes e comprometedores. 
Cabe-nos, portanto, ser exatos e sinceros. 
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A realidade de Roraima não enseja outra visão nem diferente prioridade 
que não se inclua a abertura dos garimpas, a demarcação das áreas indígenas 
e a reabilitação do pequeno produtor rural e de suas fontes produtivas. Somos 
um Território com 5.000 km.de estradas vicinais, com todas as colônias agríco 
las, em número de 38, iluminadas e um nível razoável de investimentos urba 
nos. 

Foram investimentos politicamente necessários, civilizadores. mas desa 
companhados dos investimentos produtivos que os justificasse. Hoje as estra 
das são escoteiras, de poucas cargas. abertas à evasão do homem e ao abandono 
das terras. 

A energia, que ainda não pode ser levada com fins produtivos, limita-se 
a propagar nos bolsões de miséria a imagem eletrônica das nossas ilhas de 
prosperidade. É um país do século XX expondo-se a outro país que come 
lagarta. ambos sob a mesma bandeira, a mesma língua e o mesmo preceito 
de igualdade perante a lei. 

Chegou a hora de andar com os pés no chão e fundar a economia que 
nos convém. Uma economia de salvação, solidária, que mobilize as forças 
produtivas na construção de uma nação digna de si mesma. 
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ANEXO IV 

CARTA DO PRESIDENTE DA 
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE RORAIMA 

CT/ACR/N" 186/85 
Boa Vista, (RR), 14 de setembro de 1985 

Exm" Sr. 
Deputado Federal Arildo Teles 
DD. Presidente da Comissão do Índio da Câmara Federal 
Nesta 

Senhor Deputado 
A comunidade empresarial de Roraima sente-se gratificada com a visita 

da ilustre Comissão do Índio a este Território. Para nós, essa visita é extensão 
do Ciclo de Debates promovido pela Associação Comercial, cm sua sede, 
a partir de abril do corrente ano, e que ainda terá prosseguimento, envolvendo 
"A Problemática Mineral em Roraima e as Áreas Indígenas". 

Não poderíamos deixar de manifestar as nossas constantes preocupações. 
pela maneira confusa e autoritária como vem sendo conduzida a política indige 
nista neste País, sobretudo na Região Amazônica, que sempre mereceu um 
capítulo à parte nesse contexto, mas que jamais obteve uma atenção adequada. 

Sabemos ser muito difícil compatibilizar interesses tão diversificados quan 
do se propõe inovações relacionadas aos problemas dos índios brasileiros 
e, fundamentalmente, às suas terras. Sendo difícil uma compatibilização desse 
nível, sem dúvida alguma muito mais difícil será compatibilizar os interesses 
dos índios, dos garimpeiros e da sociedade dita civilizada. 

A causa que nos parece mais evidente para que essas dificuldades. via 
de regra, prevaleçam, é a absoluta ausência de um diálogo franco, honesto 
e direto com todos os segmentos envolvidos, sem interferências de pessoas. 
grupos ou organismos externos. 

O que se percebe, muito claramente, é que o indígena da Amazônia, tão 
protegido pela Funai e pelas missões religiosas, está sendo cada vez mais 
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confinado às densas florestas, afastado da civilização, colocado em áreas espe 
tacularmente grandes sem a mínima oportunidade de dizer se está gostando 
dessa situação. Não lhe é dado o direito constitucional de manifestar livre 
mente o seu pensamento, mas alguns órgãos governamentais ou não arvo 
ram-se em "intérpretes do pensamento dos índios", tolhindo-lhes por completo 
a liberdade. 

Outro fato que nos causa estranheza, é que nas grandes áreas pretendidas 
pela Funai e defendidas ferrenhamente por antropólogos que representam 
interesses estrangeiros no Brasil, vivem pequenos agrupamentos de indígenas, 
como no Parque Yanornami, onde a população não ultrapassa os 3.500 índios, 
mas a área é de 10 milhões de hectares. Nessa área considerada estratégica 
por representar mais de 50% das nossas fronteiras, o cidadão brasileiro é 
proibido de entrar. Em contrapartida, as "Missões Religiosas" estrangeiras 
além de poderem entrar naturalmente, possuem bases estruturadas, com po 
tentes estações de radiofonia, pistas de pouso e equipamentos para pesquisas 
geológicas. Denúncias desse tipo foram formuladas na Câmara dos Deputados, 
mas as providências não foram tomadas. 

Enquanto isso, o indígena amazônico, sobretudo aquele que habita regiões 
como a de Roraima, de elevado potencial mineral, continua sendo espoliado 
e mantido em verdadeira redoma verde. 

Por tudo isso, Senhor Presidente da Comissão do Índio, tomamos. ainda, 
a liberdade de propor que sejam estudadas as seguintes medidas de impacto, 
objetivando dar uma nova diretriz às políticas indigenista e de mineração 
desenvolvidas pelo Governo Federal, apenas a título de colaboração da Asso 
ciação Comercial de Roraima: 

1- Eliminação total e imediata de toda e qualquer ingerência estrangeira 
na condução da política indigenista nacional. 

2 - Suspensão dos atos declaratórios de áreas de pretensão da Funai, 
para reestudo das reais necessidades indígenas, em bases justas, dentro do 
espírito da Nova República. 

3 - Promover modificações no Código de Mineração, adequando-o à 
realidade nacional no que respeita ao reconhecimento do garimpeiro como 
trabalhador e gerador de divisas e deixando, definitivamente, de considerá-lo 
como marginal. 

4 - Retirada imediata e proibição a que qualquer estrangeiro, sob qual 
quer pretexto, permaneça nas áreas indígenas. 

5 - Realização imediata de estudos que viabilizem a exploração das 
riquezas minerais de Roraima localizadas nas áreas indígenas e nas áreas 
pretendidas pela Funai. 

6 -Adoção de procedimentos específicos para as comunidades indígenas 
da Amazônia, e particularmente de Roraima, pela Fundação Nacional do 
Índio - Funai, levando-se em consideração as diferenças antropológicas 
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naturais e o próprio relacionamento amistoso e pacífico entre índios e não-ín 
dios no Território. 

7 - Redimensionamento das atividades e autonomia fazendo-a exercer 
a sua função básica de órgão normativo, evitando-se, sobretudo, que ela 
possa irregularmente legislar sobre as áreas indígenas e exercer o poder de 
polícia nessas áreas, contrapondo-se à legislação e às prerrogativas do Con 
gresso Nacional. 

Senhor Deputado, ao finalizarmos este documento, ressaltamos por opor 
tuno, que ao longo dos 42 anos desta região como Território Federal, e 
muito mais como parte considerável da Amazônia que o relacionamento entre 
índios e não-índios sempre foi o melhor possível. Não se conhece, até hoje, 
conflitos entre esses segmentos ou situações antagônicas que não tenham 
tido solução através de negociações ordeiras e pacíficas. E bom ressaltar, 
também, que o indígena de Roraima está hoje tão presente na sociedade 
local como os maranhenses, goianos e sulistas, que aqui chegam à procura 
de melhores oportunidades de sobrevivência. 

O índio de Roraima está presente nas nossas escolas, nos hospitais, nas 
repartições públicas, nas fazendas. nos garimpas, e nas nossas próprias famílias. 

Exatamente por esses aspectos, peculiares da nossa região, é que propo 
mos uma ampla revisão da política indigenista brasileira. sobretudo a nível 
da Amazônia Ocidental, impedindo, assim, o isolamento indiscriminado dos 
nossos irmãos indígenas, e mantendo uma tradição secular de amizade entre 
o civilizado e o primitivo. 

Cordialmente. 

JOÃO BATISTA DE MELO MÊNE 
Presidente da ACR 

JOSÉ BORGES FERREIRA 
Secretário da ACR 
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ANEXO V 

AS RESERVAS INDÍGENAS DE RORAIMA: 
UMA ÁREA DESTINADA À INTERNACIONALIZAÇÃO 

O Comércio, Boa Vista - RR/maio/junho de 1985 

Salomão Cruz 

Dos vinte e três milhões de hectares de Roraima. nove milhões e sete 
centos mil (42%), pertencem à Funai e três milhões e trezentos mil (14% ), 
são reivindicados para reservas ecológicas. totalizando em treze milhões de 
hectares, as áreas com impedimentos legais. Restam dez milhões de hectares, 
dos quais dois milhões inundáveis no baixo rio Branco; um milhão e duzentos 
mil isolados entre reservas e; quatrocentos mil de montanhas e maciços rocho 
sos, o que reduz a ÁREA LIVRE DISPONÍVEL, para seis milhões e quatro 
centos mil hectares. ou 28% de Roraima. 

Esta é a situação do Território. pois entre as áreas livres existem algumas 
inaproveitáveis como as montanhas e outras de aproveitamento questionável, 
como o baixo rio Branco. conforme volume 8. pág. 178 do Projeto RADAM, 
onde se lê: " ... Uma experiência a abertura da BR-174 demonstrou que 
as condições de piso são frágeis, obrigando sucessivas mudanças de locação, 
para evitar essas áreas pantanosas. A locação dessa mesma estrada mostrou 
que as condições de falta de sustentação do piso não ocorrem apenas na 
vegetação pioneira; mesmo sob florestas densas essas áreas continuam a apre 
sentar as mesmas características de pantanosas inundáveis". Em princípio, 
essas áreas não se prestam a nenhuma atividade produtiva. sendo mais sensato 
transformá-las em Parque Nacional. como pretende o IBDF na mesma região. 
pela margem direita do rio Branco. 

Por outro lado. a parte isolada pelas reservas. embora livre, no futuro 
poderá ser demarcada pela Funai, sob a alegação de que o isolamento 
não permite a ocupação plena desta. sendo mais sensato transformá-la em 
reservas. até por questões de segurança dos índios, como aconteceu recente 
mente com a extensão do Parque Yanomami, englobando o garimpo Santa 
Rosa a partir da descoberta do ouro naquela região. 
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O quadro continua crítico, comparando-se o potencial madeireiro e a 
qualidade do solo, entre as reservas indígenas e os 58% restantes conforme 
mapa Projeto RADAM 1975. 

Nos recursos florestais, a região de médio a alto potencial madeireiro, 
com onze milhões de hectares, constituídos por florestas densas e florestas 
abertas, possui 80% em terrenos da Funai; o grupo de pouca significação 
econômica (baixo e médio potencial), formado por formações pioneiras e 
florestas estacionais, ao longo de dois milhões e oitocentos mil hectares, tem 
trezentos mil hectares em território indígena; no grupo de baixo a médio 
potencial madeireiro mas de aproveitamento questionável, onde uma explo 
ração, embora racional, pode alterar as condições ecológicas atuais (refúgios 
e tensões ecológicas), somente 10% pertence à Funai, de um total de quatro 
milhões e cem mil hectares; e a região de savanas e de savanas estépicas, 
com cinco milhões e cem mil hectares, a maioria aproveitável para a atividade 
agropastoril extensiva. contém 33% dentro de reservas indígenas. 

Quanto a distribuição dos solos, os de elevada aptidão agrícola (Terra 
Roxa Estruturada e Latossolo Roxo), ocorrem restritamente, num total equi 
valente a quinhentos mil hectares dos quais 60% são da Funai; os terrenos 
considerados de média aptidão (latossolos vermelhos e amarelos), ocupam 
em torno de dezesseis milhões de hectares. com sete milhões e setecentos 
mil hectares dentro de reservas indígenas; os solos litólicos e aluvionais, com 
aptidão agrícola localizada e/ou restrita, ao longo de quatro milhões e quinhen 
tos mil hectares, contém um milhão em área da Funai; e os solos menos 
importantes, com baixa ou nenhuma aptidão agrícola, tais como lateritas, 
rochas e areias, aparecem em setecentos mil hectares em territórios indígenas, 
de um total de dois milhões de hectares. 

Na distribuição dos recursos minerais a situação também é desanimadora, 
pois fora o garimpo do Tepequém, o restante das ocorrências minerais conhe 
cidas situam-se o norte do paralelo 4º e a oeste do meridiano 62º. todas 
dentro de reservas indígenas. 

A norte do paralelo 4°, ocorrem ouro e diamante, em região tradicional 
de garimpagem, atualmente dentro da reserva Raposa/Serra do Sol, onde 
religiosos ligados a Igreja Católica fomentam contlitos entre brancos e índios, 
o que não acontecia até o final da década de 70, quando a convivência entre 
os grupos era pacífica. 

A oeste do meridiano 62º, existem cassiterita desde o Catrimani até as 
cabeceiras do rio Auaris; e diamante a partir da margem esquerda do rio 
Uraricoera, até a fronteira com a Venezuela, além do ouro que ocorre em 
quase toda a região, a exemplo do garimpo Santa Rosa, tudo dentro do 
Parque Yanomami, segundo mapa da Funai, de agosto de 1984. Há mais 
de 35 anos, religiosos ligados a Missão Evangélica da Amazônia - MEVA, 
aí atuam não permitindo a entrada de brasileiros, a pretexto de contaminoção 
dos grupos indígenas ali existentes. 
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O restante do território é constituído de unidades geológicas de pouca 
significação econômica, como os campos gerais e o baixo rio Branco. a partir 
da cidade de Caracaraí, não incentivando nenhum investimento no setor mine 
ral, daí a ausência de mineração mecanizada. 

A intenção, ao que parece, é inviabilizar o desenvolvimento de Roraima, 
onde dos 964 km de fronteira com a Venezuela, quase 900 km estão dentro 
de reservas o mesmo acontecendo com a parte fronteiriça do Estado do Amazo 
nas, visando a transformação da região em Território Indígena. A mesma 
situação é também observada em outros países da bacia Amazônica, principal 
mente a Venezuela, conforme documento confidencial do governo daquele 
país, publicado no jornal El Universal, de 8 de agosto de 1984. Segundo 
o documento, setores da esquerda pretendem internacionalizar a Amazônia, 
transformando-a em Patrimônio Comum da Humanidade, contando com o 
apoio de entidades dos EUA, França, Inglaterra, Suíça e Dinamarca. O plano 
- uma política elaborada naqueles países - mobiliza a opinião pública 
nacional e internacional, através de denúncias falsas sobre violação dos direitos 
humanos, contando com o apoio, às vezes inconsciente, de círculos acadêmicos 
e científicos, normalmente ligados aos Direitos Humanos do Índio. 

O documento venezuelano-uma denúncia grave de ameaça da soberania 
dos países da bacia amazônica - cita como exemplo de pressões interna 
cionais, as recomendações e resoluções de urna reunião realizada em Puya 
(Equador), em julho de 1981, cumprindo recomendações n9 14 do Vlll Con 
gresso lndigenista lnteramericano, realizado no Méxicc, também em 1981. 
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Dentre outras coisas a reunião em Puya recomenda a autodeterminação dos 
povos indígenas; o direito exclusivo das terras com base na ocupação histórica; 
enfim uma política independente, sem a influência dos governos brancos, 
numa pretensa nação Yanomami, que só na Venezuela ocupa uma área de 
aproximadamente 23.000.000 de hectares, o equivalente a mais de 25% daquele 
país. 

A ingerência alienígena denunciada pelo governo venezuelano também 
existe no Brasil, bastando ler o vasto material escrito e divulgado pelo Cimi 
e Comissão de Criação do Parque Yanomami (CCPY), entidade mantida 
por recursos desconhecidos e presidida pela fotógrafa suíça Cláudia Andujar, 
assessorada por americanos. italianos e intelectuais de gabinete. A CCPY, 
mobiliza a opinião pública, interfere na administração da Funai e apresenta 
projetos de ocupação de vastas áreas, sempre usando dados falsos sobre os 
Yanomami .. tais como constantes invasões de suas reservas, Plano de Extermínio 
de Índios por parte do Governo brasileiro, estatísticas irreais com aldeias 
inexistentes e população bem maior que a existente. 

Os dados divulgados são considerados pelas autoridades federais, que 
desconhecem a realidade amazônica, daí o fortalecimento dos grupos que 
visam a internacionalização da região; desprezando-se, por outro lado, as 
constantes denúncias feitas por quem aqui vive. Como exemplo de desconhe 
cimento, a coluna de Dalmo Dallari, publicada na Folha de S. Paulo de 
14 de setembro de 1984. Dentre outras afirmações diz o jurista: "Em troca, 
a Alemanha receberá urânio, que se encontra em Roraima, na serra Surucucus, 
área notoriamente ocupada pelos índios da tribo Yanomami/ ... A abertura 
da estrada Manaus - Boa Vista, que passa por essa região e não tem objetivo 
definido ... / ... apresentados pelos deputados. especialmente Mozarildo Cavai 
cante (PDS - Rondônia) ... "Como se observa, fica mais do que patente 
o desconhecimento da realidade amazônica, pois Mozarildo é deputado por 
Roraima; não existe urânio comercial na área Yanomami, pelo menos do 
conhecimento de técnicos brasileiros. talvez saibam disso missionários ligados 
à MEVA; e o ponto mais próximo da BR-174 (Manaus - Boa Vista) com 
Surucucus, fica a mais de 300 Km de distância, além do que essa estrada 
é da mais alta importância, pois liga Boa Vista à malha rodoviária federal 
e o Norte do Brasil aos países da bacia amazônica, constituindo-se trecho 
brasileiro da TRANSAMÉRICA. 

Ao contrário dos dados divulgados pelo CIMI, CCPY e FUNAI, que 
dizem existir 31.000 em toda a região, Roraima não possui mais que 16.000 
índios, sendo 12.000 caboclos, com residência fixa, inclusive em Boa Vista; 
3.500Yanomami e no máximo 500 Wai-wai, Waimiris e Atroari, o que equivale 
a uma densidade demográfica índia de 0.16 hab/km", vazio mais acentuado 
na área Yanomami, com 0,06 hab/km2• condições que facilitarão a futura 
ocupação dessas áreas por grupos internacionais. Roraima possui 1.550 km 
de fronteiras com a Guiana e a Venezuela, inteiramente despovoadas, tornan- 
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do-se alvo diuturno da cobiça estrangeira, principalmente a porção que cons 
titui a reserva Yanomarru , que está a exigir do Governo brasileiro permanente 
vigilância e condições necessárias à sua exploração, compatibilizando-se os 
interesses do índio com os interesses do território e por extensão do País. 

Há que ser ressaltada que não existem razões suficientes que possam 
justificar a não-exploração de recursos naturais em Roraima, fundamentais 
à segurança nacional e ao processo de desenvolvimento do País, apenas 
por estarem localizadas em vastas reservas indígenas. O que cabe é conciliar 
os interesses envolvidos desde que todos sejam movidos pela vontade de 
solucionar o problema, porque trata-se de um desafio que deve ser enfrentado 
com determinação e seriedade. visando benefícios mútuos. 

53 



Composto e impresso pelo 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

Praça dos Trés Poderes s/n" 
CEP 70160 - Brasília - Distnto Federal 

OS 06440188 - Seternbrol88 


