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A DIOCESE DE RORAIMA DENUNCIA: 

' VITIHAS DA 
. 

POLITICA 1-NDl&ENISTA 

DO &OVERNO SARNEY 

Desde o começo de 1987, a 
FUNAI deixou de cumprir sua 
função de defesa dos direitos 
dos Indígenas e tornou-se um 
Orgão Executor do PROJETO 
CALHA NORTE. Os serv1dores da 
FUNAI são agora meros "execu 
tores de ordens", para a instau 
ração de um "projeto· anti- 
1ndf gena. 

o zelo de alguns super- 
Intendentes e administradores da 
FUNAI na sua atuação contra os 
lndios e contra seus aliados 
(missionários, antropólogos e médi 
cos), faz lembrar o zelo dos 
serv1dores russos do ditador 
comunista Sta11n, na década de 
1929 até 1938. 

Cinquenta anos depois, os 
funcionários da FUNAI ao serviço do 
PROJETO CALHA NORTE, usam os 
mesmos métodos contra missioná 
rios, antropólogos e médicos que 
trabalham com os índios da Amazô 
nia, a fim de 1nt1midà-los e assim 
subjugà-los mais facilmente à 
projetos desenvolvi mentistas, que 
irão despoja-tos de suas terras e 
de sua 1dent Idade étn1ca. 

O ma1s trágico exemplo da 
violência contra os Índios e contra, 
seus a 1 i ades, se concretizou nos 
últimos dez meses nas terras 
Yanomami, em Roraima. Embora, " . 
desde o começo de 1986, o Governo 
Sarney tenha, por várias vezes, anun- 

ciado a retirada dos garimpeiros da 
área Yanomami, eles são hoje mais 
de dez mil e a cada dia novas 
turmas com a febre do ouro 
invadem terras Yanomami. Ao 
mesmo tempo, m 1 ssionar i os, 
médicos e antropólogos continuam 
proibidos de voltar aos lugares onde 
atuavam e de onde foram expulsos 
arbitrariamente. 

O povo Yanomam í está sofrendo 
as tremendas consequências do 
afastamento dos missionários e 
dos médicos e está ser tamente 
ameaçado de est tnção por causa 
da invasão garimpeira. 

Desde agosto de 1987, a 
imprensa de Roraima informou sobre 
a morte de mais de CINQUENTA 
Yanomami: no Paapiu, 4 indios foram 
massacrados pelos garimpeiros; na 
Missão Catrimani, depois da expul 
são dos missionários morreram B 
indtos: no alto Rio Mucajai, uma 
criança Hakomatheri foi assassinada 
por um bando de garimpeiros e o pai 
dela foi ferido no braço direito; 

1 



· 15 Yanornarnt da maloca Tucux1m, rio 
alto r1o Mucajai, morreram de 
malária e intoxicação. 

O Administrador da FUNAI de Boa 
Vista declarou à imprensa que 
.. doenças endêmicas at i ng 1 ram cem 
por cento da população indígena do 
Território de Roraima". Afirmou 
ainda que vem morrendo um índio 
quase todos os dias e sublinhou que o 
prtnctpal motivo destas eptde 
mias é a invasão garimpeira ! 
("A Crítica de Roraima " de 08.06.88). , 

Mais um GENOCIDIO DE 
INDIOS está acontecendo na Ama 
zônia: genocídio patrocinado pela 
qanãncta sem escrúpulo de gru 
pos económicos de Roraima e do 
Amazônas e pela omissão e coni 
vência dos Orgaõs Governamentais. 

Dentro desta perspectiva, anal i 
zaremos, a seguir, acontecimentos 
que dizem respe1 to ao povo Yano 
mam1 e à Missão Catrimani (desde 
agosto 1987 até ·máio- r988J: _ 

1. Aos 14 de agosto de 1987, 
quatro Yanomamí da região de Couto 
de Magalhães são massacrados, com 
requintes de crueldade, por un1a 
turma de garimpeiros, que t ínha 
invadido a área Yanomami, inter 
dttaca por decreto federal, desde 8 
de janeiro de 1985. Durante a chaci 
na, morre também um garimpeiro. 

2. A imprensa, distorcendo os 
fatos, anunc1a em primeira página, 
que Índios Yanomami selvagens 
mataram 8 garimpeiros e feriram 
outros 48 1 

3. Durante o noticiário local, da 
TV Roraima, o Sr. Alei da Rocha, 
representante do Sindicato dos 
Garimpeiros, numa atitude insana, 
responsab i 1 i za os Padres pela 
chacina. 

,. 
\oi, 

4. o então Governador de Roraima, 
sr. Getúlio A. de Souza Cruz, cujo pai 
Sr. Jaci Cruz tinha sido denunciado 
pelos Missionários da Missão Catrt 
mani à FUNAI - por· ter introduzido 
ilegalmente garimpeiros em área 
Yanomamí interditada, servindo-se 
de um he 1 tcóptero- tomado por 
repentino zelo oatr tóttco, solicitou, 
através do rádio, a expulsão de 
todos os re1ígiosos-estrangelros 
da área 1nterdi tada. 

5. A FUNAI expulsa da área 
Yanomami a equipe de Médicos 
brasileiros da CCPY e, · aprovei 
tando-se da onda de calúnias contra 
os Padres, ordena, também, a 
evacuação da equipe da Missão 
Catriman1. 

6. Dom Aldo Mongiano, Bispo de 
Roraima, achando a medida 
precipitada e tnoportuna · -senco a -- --- -- 
Missão localizada a 170 km da área 
conflagrada e não havendo conf 11to 
nenhum na região do Rio Catrtrnant- 

. preocupado com a s 1 tu ação de 
emergência da Missão (mais de cem 
tndíos Yanomam i estavam acometi 
dos com malária) apela para as 
autoridades, em Brasil ia. 

7. O Ministro Costa Couto, da Casa 
Civi 1, junto com o Sr. Romero Juca 
F i lho, Presidente da FUNA 1, por 
intermedio de Dom Luciano Mendes 
de Almeida, Presidente da CNBB, 
estipulam um "acordo de cava- 
1 he 1 ros" com Dom A 1 do Mon 
g 1 ano JI autorizando a permanên 
cia da enfermeira, brastletra, 
Irmã Florença A. L1ndey na 
Missão Catr1mani. 

8. No dia 24 de agosto, o Sr. 
Sebastião Amàncto da Costa, Super- 
1 ntendente da FUNAI de Manaus, e o 
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Sr. Esmeraldino S1 lva Neves, 
Administrador da FUNAI de Boa 
Vista, apoiados pelo Cel. Luiz 
Guadalupe do S.I. da FUNAI de 
Brasília, organizam uma "ação 
militar· para tomar à força, a 
Missão Catrimani. O Pe. Guilherme, 
responsáve 1 pe 1 a Missão, é levado 
para Boa Vista, por policiais federais 
com apenas a roupa do corpo. 

9. O Sr. Eleton 5. Lima, servidor da 
FUNAI, encarregado da operação 
Catrimani, sequestra arbitraria 
mente (sem nenhuma ordem es 
crita): a cozinha, a farmácia, o hos 
pital, o motor gerador, o escritó 
rio-arquivo com o apare lho de 
rádio-fonia. O mesmo funcionário, 
abusando de sua autoridade, 
inventa acusações maldosas contra a 
Irmã Florença (de insuflar os lndios 
contra ele e perturbar a ação da 
FUNAI ), com a finalidade de expulsá- 
1 a. So 1 ici ta a presença de dez 
soldados da .polícia Mi 1 i tar, fardados 
e ostensivamente armados, com 
revólveres e metralhadoras, para 
int trní dar os I ndios. 

1 O. No dia 28 de agosto, a Irmã 
Florença A L indey, depois de oi to a 
nos servindo ao povo Yanomami como 

enfermeira, escoltada pelo Ten. 
Rommel, da Polícia Militar, é 
expulsa da Missão Catrimani. 

11. As propriedades da Diocese 
que não foram "sequestradas" e os 
bens pessoais dos Missionarios, 
foram deixados chaveados. Uma 
lista completa destes bens foi 
entregue ao Administrador da FUNAI, 
de Boa Vista, no início de setembro 
de 1987. Por sete meses. a Diocese 
solicitou, em vão, um termo de 
re_s.ponsabilidade destes bens à 

FUNAI 1 

12. Aos 07.12.1987, Dom Luciano 
Mendes de Almeida, Presidente da 
CNBB, e Dom Moacyr Grechi, Presi 
dente do Regional Norte 1, visitam 
Boa Vista, para solidarizar-se com a 
Igreja de Roraima. No d1a seguinte, 
Dom Luciano, junto com Dom Aldo 
Mongiano, Bispo de Roraima, e com a 
equipe da Missão Catrimani, visitam 
a mesma. Dom Luciano constata 
pessoalmente: 

o desleixo dos servi 
dores da FUNAI, no atendimento aos 
lndios Cem 3 meses morreram 4 
pessoas); 

- a desajeitada farsa de 
assistência aos índios por parte da 
FUNAI, levando para a Missão 
Catrimani uma equipe improvisada 
de 5 funcionários < médico, micro 
scoptsta, índio Yanomami intérpre 
te, um agente do S.N. I. e um braça 1 ). 
Esta equipe foi levada de avião para 
a Missão, no dia anterior, e foi reti 
rada no dia seguinte C ... e o contri 
buinte paga todas estas despesas ! ) 

a FUNAI não providenciou 
remédios para o consultório 
médico da Missão, nem bens de 
troca para com os índios. 
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Dom Luciano constatou os 
graves abusos de poder e a total 
irresponsab1lidade dos servi 
dores da FUNAI que, sem 
autorização dos seus superiores, 
arrombaram e saquearam a dispensa 
da Missão, a oficina e fizeram uso 
indevido do caminhão, da moto, das 
canoas e de outros equipamentos da 
Missão. O mesmo Dom Luciano 
denunciou estes abusos ao Presidente 
da FUNAI, mas nenhuma providência 
foi tomada. Na Missão Catrimani, 
ficaram ainda lacradas as 
residências dos Padres e da Irmã, 
com seus bens pessoais, e a cantina 
com os objetos de troca. 

..:, 

Os quartos particulares da Irmã 
e dos Padres foram arrombados, 
com o objetivo de fazer um 
levantamento de todos os bens da 
Missão. Depois do arrombamento e 
furto de muitos bens (inclusive peças 
arqueológicas coletadas nas regiões 
dos Rios Catrimani e Araparí, que 
pertencem de direito ao povo Yano 
rnarm), o Sr. Esmeraldino S. Neves 
not ífícou o arrombamento à Dio 
cese de Roraima (ofício Nº 282/88 de 
19-04-1988). O mesmo ment íu des 
caradamente quando, em entrevista 
ao jornal "A Tribuna de Roraima" 
disse que o fato aconteceu "depois de 
frustradas negociações · com a 
Diocese de Roraima··. 

13. Durante o mês de março 
1988, lndios Yanomami da Missão 
Catrimani internados na casa do 
lndio em Boa Vista, informam que os 
servidores da FUNAI - em particular 
um tal de cabeça branca (Sr. Milton 
Mendonça Nobre) arrombaram a 
casa da Irmã Florença e dos 
padres. Porém, em data 8 de abri 1 
de 1988, através do jornal "A Tribuna 
de Roraima", os missionários tomam 
conhecimento que, "na presença de 
oficiais do exército e da Polícia 
Militar, SERVIDORES DA FUNAI 
ARROMBARAM TODAS AS DEPEN 
DENC IAS DA MISSÃO CATRIMANt· 

14. No dia 29-04-1988, o Pe. 
Guilherme e a Irmã Florença, 
acompanhados por Dom Aldo 
viajaram para a Missão Catrimani, a 
fim de recuperar seus pertences 
pessoais. No posto de Fiscalização 
da FUNAI' o Sr. Eleton S. Ltma, 
obrigou a comitiva da Diocese a 
esperar, no Posto, por quase duas 
horas, até que chegassem, de Boa 
Vista, três chefes de Postos e dois 
enfermeiros da FUNAI. Como se 
tantas pessoas não fossem 
suficientes para fiscalizar dois 
missionários que trabalharam 
na Missão Catrimani por 22 anos 
e o Bispo de Roraima, uniram-se 

4 



à comitiva quatro agentes da Polícia 
Militar, e Orlando, um Yanomami 
interprete. Ao total, quinze pessoas 
( onze servidores da FUNAI e quatro 
policiais) para v1giar dois 
missionários que iam recuperar 
seus bens pessoais, sequestrados 
pela FUNAI, sem autorizacão do Juiz, 
nove meses antes! 

Durante a viagem, foram co 
municadas, pela fonia, várias outras 
"ordens" por parte do Sr. Admini 
strador da FUNAI de Boa Vista: 

1. autorização para retirar 
exclusivamente os bens pessoais; 

2. proibição absoluta de tirar 
fotografias. 

Com esta ordem .. r tca mais 
do que evidente que a FUNAI não 
quer que, no Brasil e pelo mundo 
afora, seja mostrada sua arro 
gãnc1a, sua lneficiênc1a, sua 
Incompetência e sejam docu 
mentados os arrombamentos e 
os furtos perpetrados· pelos 
seus servidores. O desprezo 
pelo trabalho de 22 anos de 
pessoas comprometidas com os 
índios Yanomami e o genocídio 
deste povo, não devia ser 
documentado 1 

·--·---- --------- . ----- - 

15. Chegados na Missão, os tnctos 
fie aram alegres em rever os mi s 
s i onári os. Manifestaram-lhes sua 
tristeza pela longa ausência e sua 
revolta pela destruição dos bens da 
missão. Denunciaram que morreu 
Branco, de três anos e meio de idade, 
filho de Zé da Rita e de Juliana. Os 
pais tinham trazido o doente de sua 
maloca, no rio Pacu. 

A criança fo1 deixada morrer 
na maloca ao lado do hospital da 
Missão sem a devida assistên 
cia: o enfermeiro da FUNAI se 
encontrava em Boa Vista. 

16. As portas da casa dos Padres e 
da Irmã estavam arrombadas, assim 
como todos os armários e as malas 
que tinham sido chaveadas, em 28 de 
agosto de 1 987. o quarto com os 
arquivos e a cantina-depósito de 
material de troca estavam também 
arrombados. O saque da Missão 
estava consumado • 

Os índios e servidores da FUNAI 
presentes afirmaram que, no dia 13 
de março de 1988, chegou uma 
Comissão, com ordem do Presi 
dente da FUNAI., Sr. Romero Juca 
Filho. para arrombar tudo o que 
se encontrava na Missão, com a 
final idade de fazer "o levantamento 
dos bens da Missão e dos bens dos 
Missionários" 1 ? 1 ? 1 O Sr. Milton 
Mendonça Nobre chefiou a 
·comissão de Arrombadores·., 
composta também pelo Sr. Manoel 
Norberto, Advogado da FUNAI e da 
Polícia Federal, pelo Sr. Garc1a, Cap. 
do 2º BEF e pelo Sr. Lenine, cao da 
Polícia Militar de Roraima. 

Todos esses arrombamentos 
foram feitos diante dos olhos 
dos inatos presentes, que ficaram 
chocados e manifestaram sua revolta 
e desaprovação aos missionários. 
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17. Em frente da casa da Irmã 
Florença havia sinais evidentes de 
uma fogueira recente. lndios e 
servidores da FUNAI explicaram que, 
no dia anterior, os Sr.es Cassiano e 
Milton Mendonça Nobre, "botaram 
ordem· no quarto que a Irmã usou 
por 8 anos, porque tinha sido deixado 
tudo "de pernas para o ar" pela 
·comissão de arrombacores". Os 
dois servidores fizeram "limpeza", 
jogando e queimando parte dos 
"papeis" (documentos, cartas. 
agendas. diários. anotações, 
etc.), pertencentes à Irmã, 
tirando-os dos armários e malas. Os 
servidores da FUNAI alegaram ter 
recebido informações de que os 
Missionários nunca mais teriam ido 
buscar seus pertences. Por isso, 
sentiram-se os donos de tudo e 
instalaram-se nos quartos dos 
Padres, achando-se no dire1to de 
tirar dos armários e malas, tudo que 
podia ser útil para eles, (uma toalrra 
da Irmã Florença, presente de 
aniversário de sua mãe, estava sendo 
usada pelo sr. Milton); levaram 
material para a cozinha, para a 
farmácia e até para suas casas, em 
Boa Vista. 

' 
' .•.. 
1 

18. Foram roubados muitos per 
tences dos Padres e da Irmã: roupas 
pessoais, material de escritório e 
1 trnpeza, gravadores, duas espingar 
das de caça (reqtstradas), livros, 
peças arque o 1 óg i cas, etc. Outros 
objetos pessoais dos mi ss i onári os 
que estavam sendo usados pelos 
servidores da FUNAI, não foram 
devolvidos: tudo dependia da boa 
vontade e do capricho dos ser 
vidores da FUNAI. Quanto aos 
equipamentos da Missão estavam 
dan i f i cactos: 

a geladeira e freezer "de 
pernas para o ar": as vacinas e os 
soros anti-ofídico/laquético estra 
gados; 

os dois motores de popa, 
quebrados; 

a bicicleta e a Moto Honda 
70, desmontadas e aos pedaços; 

o gerador de energia e o 
aparelho de radío-tonta da Missão, 
queimados; 

o caminhão sem freios, sem 
luz e sem motor de arranque (a FUNAI 
nunca abasteceu a Missão de óleo 
lubrificante); 

as plantações, saqueadas e 
abandonadas; um pomar novo, com 60 
fruteiras queimado; 

o galinheiro desativado e as 
galinhas... "comidas pelos gatos 
maracajás! ", diz o Sr. Milton. "Pela 
FUNAI", arrematam os lndios 1 

A falta total de manutenção 
dos equipamentos. a tnertctên 
e 1 a e 1 rrespons ao í l idade de 
servidores da FUNAI que mudam 
continuamente, não falam a 
1ingua Yanomami e não estão 
comprometidos com o futuro do 
povo Yanomam1 mas estão 
somente preocupados em cum 
prir "ordens", leva a prever que 
em breve tempo, da Missão 
Catrimani ficarão só as ruinas. 
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Em fins de 1973 , quando o 
primeiro sertanista da FUNAI 
encontrou os indios Yanomami do rio 
Ajaranl, havia mais de 250 índios 
morando na área. Com a chegada da 
Perimetral Norte, 70% deles mor 
reram de sarampo e de outras doen 
ças. Em 1975, depois que a FUNAI 
construiu o Posto, por solicitação 
dos Missionários, havia ainda 81 
indios vivendo às margens da estrada 
(Taylor K.1., "Plano Yanoama", 1976). 

Em 1966., vivem perto do Posto 
do Ajaran1 somente 4 Yanomamil 
Daqu1 a dez anos., quantos dos 
ma1s de 500 Yanomami do Rio 
Catrimani estarão ainda vivos 
para contar ao mundo o qenoct 
dto do seu povo por causa da 
tner tctêncta e incompetência de 
servidores da FUNAI ? 

A DIOCESE DE RORAIMA 
DENUNCIA 

1. O "levantamento· dos bens 
da Missão Catriman1, feito por uma 
Comissão da FUNAI, com a finalidade 
de encobrir o saque da mesma; 

2. a irresponsabilidade de 
alguns serv1dores da FUNAl que se 
apropriaram de pertences pes 
soais dos Padres e da Irmã; 

3. a omissão da FUNAI que 
não garante uma adequada 
assistência médica aos tndtos, 
deixando a Missão sem enfermeiro e 
sem remédios; 

4. o mau exemplo dado aos 
fndios: arrombarnentos de casas, 
portas, armários e malas, e saque 
dos bens dos missionários e da 
Diocese. Durante 22 anos, os índios 
Yanomami do Rio Catrimani NUNCA 
presenciaram tanta VIOLENCIA 

E ARBllRARIEDADE 1 

f 
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Tudo o que aconteceu, nos 
últimos nove meses, na Missão 
Catrímani, é consequência do 
autoritarismo mais descarado e 
grosseiro, da arbitrariedade e 
arrogância mais brutal que 
tomou conta deste recanto do 
Brasil. O afastamento da equipe da 
Missão Catrimani foi planejado pelos 
mentores do Projeto Calha Norte, 
concretizado por servidores trres 
ponsaveis e incompetentes da 
FUNAI, e apoiado por poderosos 
grupos económicos do Amazônas e 
de Roraima, que obcegados pelo poder 
e pe 1 a ganância desrespeitam os 
mais elementares direitos humanos! 

TRES MISSIONARIOS FORAM 
EXPULSOS ARBITRARIAMENTE DA 
MISSÃO CATRIMANI: 
1. PELA SUA DESTEMIDA AÇÃO 
EM FAVOR DO POVO YANOMAMI., 
2. PORQUE ERAM TESTEMUNHAS 
1 NCOMODAS DA I NCOMPETENCI A 
DE SERVIDORES DA FUNAI, 

d 

3. E PARA QUE @ ilEOO(O)(C íl IC)O (O) 
IDJ(O) IIDCOlW(Q) W ~OO(Q)IMJ~IMJ íl NÃO FOSSE 
DOCUMENTADO E DENUNCIADO. 
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IA IHID Slf(O)~O IA S!E ~!EIJ»IElr!E aua 

Dom Erwin Krautler, Bispo do Xingu e Presidente do CIMI, 
afirma no relatório apresentado à CNBB, durante a 26ª 
Assembleia Geral em rtaíct, S.P. ( 13 a 22 de abril de 1988), ~ 
oovos 1ndlgenas e a Igreja Missionár1a neste cruc1a1 momento 
h!stór1co", que a situação atual do Governo Sarney "não 
encontra paralelo sequer nos governos anteriores. Temos que 
recuar à época do Marquês do Pombal ( 1759), o todo-poderoso 
Mi n 1 stro do rei do Portuga 1, para 1 oca 1 i zar restrições tão 
intensas à atuação missionária da Igreja. <...) Hoje, como 
então, trata-se novamente de afastar das comun1dades 
indfgenas o testemunho incômodo de m1ss1onár1os 
compromet ídos com a defesa 1ntrans1gente da vida dos 
povos 1nd1genas. Não satisfeito em apenas expulsar os 
missionários, o Governo contesta ainda a ocupação ilegal das 
1 nsta 1 ações das missões católicas requisitando-as para sediar 
postos da FUNAI ou para abrigar destacamentos mi 11 tares. Nos 
documentos do Conselho de Segurança Nac1onal, a ação 
rntsstonarta da Igreja é considerada um entrave para a 
reattzação dos projetos desenvolvlmentistas, governamentais 
ou privados. Por 1sso, aconselha-se, o estudo de prov1dênc1as 
-que tritoam a atuação da I gre Ja". 

Ha, porém, uma grande d1f erença entre os todo -poderosos 
de hoje (CALHA NORTE, FUNAI, MINERADORAS) e o Marquês do 
Pombal. No século XVI 11, havia poucas pessoas que testemunha 
ram o genocídio dos lndtos Guaraní e a expulsão dos Jesuitas. 

,. 
IA®(O) ~ &,, (O) IMHlDOOIDJ (O) 1r (O) ID)(O) IE 1r IE S 11" IEIMlllDOOIHIIA ,. 

!ID(O) (&}IE™J(O)(C O 1D) O (O} [0)(0)$ W &OOlOllMIM O IE IDJ& 
IJ» IE IR'!S IE ím llJJ O Çl«D $(0) IF IR'l O IDJ & li» IE IL & O $ ~ IEJJ & !D)(O} lm!R'l & S a IL U 

A EQUIPE DA MISSÃO CATRIMANI: 

Irmã Florença A. Lindey 
Pes. Guilherme Damio11 e João sarr trto 

PELA DIOCESE DE RORAIMA: 

Pe. t.uts Palumbo, Vigário Geral 

Boa Vista (Roraima), 20 de junho de 1988. 
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DIOCESE DE RORAIMA 
Praça do Centro Civico, 133 

Catxn Postal. 163 
?J}O~ - Boa Vista - Roraima - Brasil 

Escritório do Bispo t095J224~4252 
Fones: Residência e Cúria (095) 224-3741 

Boa Vista, 27 de abril de 1988 

Ao Ilmo Sr: 
ESMERALDINO SILVA NEVE~; 
M.D. Administrador da lOg Adm , Reg í ona I da Funda'ção 

Nacional do Índio - FUNAI 

NESTA/ 

Venho, o r r avc s deste, comunicar a V. Sa., 
que Dom Aldo Mongiano, Ir. Floi:cnça Í\guida Lindey, com motoris 

ta e um acompanhante, cstélrão se deslocando até à MISSÃO CATRI 

MANI, via terrestre, no p r ox í rno dia · 2g. 04. 88, lá permanecendo ' 

o tempo necessirio, para a retirada dos bens pessoais dos Mis 

sionários. 

Pnrn esse rLm, necessitamos utilizar os 
meios de transportes que se encontram na Missão, para deslocar' 

os objetos até o Ajar~ni II. 

t·la c c r t c z a ele que tudo será resolvido .. ' 
sem transtornos e reitero meus protestos de estima e considera- 

çao. 

/ 

Dom Aldo Mongia 
Bisp,.:i de Rorai 

~---·--- 
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Ministério do Interior 
Fundação Nacional do Índio-F.UNAI 
Administração Regiona! de Boa Vlsta-RR 

Av. Bento Brasll, 686 - E 
:EP 69 300 - Boa Vista - RR 

11' 

CT Nº 316/G~P/ADM/REG/rVP/RR/qS Boél Vi sta - ·RR 

Em · 28 . 04 . S 8 

Sr. Reverendissimo 

Em atenç.;o ·a cor-r-e spon dcn c i n dcss~ Oi ocese de Roraima datado de· ·z7 /04, 
88 em que solicita .:,·:t-.ori uic:,;o o ar-o ingresso no Posto Indígena Catri 

man i cornun i e o o V. Revcrcndi F;S i mo (ãUC e s t.o Adm i n i straç.io R~gi ona I d, 

FUNAI em Bon Vista/R~ n~n ~presento objeç;es quanto a.solicitaç;o 

Por ordem superior ,:=i = u t.o r- i zr.>.ç,:;-o compete ap e.n a s DOM ALDO MONG IANO f F 
, , , 

FLORENÇA AG!I IDA LI NDEY e o motor i si:a cuja p er-rne n en c i a na a_rea e de 

02 (DOIS) d i a s cv.io dc s l o cnmc n t.o dever~ ocorrer a.·partir do dia O'.: 
de Maio de 1988 

Na oportunidAde aprovcit~mo:~ p~rn renov~r protestos de estima conside 

raç;o e reepeito 

.. ':> 
Eamerald!no SIiva Nev99 

Adm. Regiona! 
,.,. e18/9'1 de 15.07.87 

Ãa Rfl.Boa Vlata/RR FUNAI 

ILMO.SR: 
DOM ALDO MONGIANO 

M), 81 SPO DA DIOCESE DE RC~ ,~ P:'.~. 

Nesta/ - - - - - 
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69.HOO- Boa Vista - Roraima - Brasil 
Escritório do Bispo {095J224-4252 . . :, .•.. .- · 

Fones: . A • , • • • ·.-;, .: •• : •• ,:, ·:· '·(: :,· Resídêncla e Curia (095)224-8741 .. - .. , .. :.•\·f,.f·.~f-,.:,-11: • .. -~·"'t·· f!.,:1• ,. ,._,h ,.· . 
. .. Boa Vista, 29 de .abr Ll, de __ :+98.8.,'.)'.~~t;~W:fi~fJ.ti.1• 

· •· • ;:: . 1 · •· :· .• _ 1·-r .. ~t,· ,:·~,:~1t-=J~·~:['tl~~,.-~.~.'·: . 
.. r·.'IINISTÉRIO DO INTER10R ··.: • ~;~:·. _- ·Y',!>-~~'l,~.,:,w~{J(t}H . · 

' ~ ,, . ~ . >.~·.·· •. ···.!~~&l{~!~~~::~{J;-~:. 
F'UNo·çAo NACIONAL 00 ÍNDIO;.; F U N"A'I. _:-~}i)t1Í~ft~l>· 

· .. · ' ··~ , •. ,v'" ~·r, ·, l1· • A DR/Boa Vlata •• RR, · .. -\};!t, .. ~~.-f)!·.··:· ·,' 
,- ,. ~ r; .. :::.".'?:'.':."\~>:., . . •:; · Protocolo Nº Q isa ?J d T : .. , .. ·. -,:;:·•-: · -· ··-·· 9 . 

~
/,t of ;? .. .j··ni-..::-.,.··, ... 

Data ;:J O · , · · . . ·TfZF=(. ...·, s-- ,· .. .-. t, . . .' . 
Ao Ilmo Sr: RE · 
ESMERALDINO SILVA NEVES 
M.D. Administrador da 10ª Adrní.n í.s t r.rçao Regional :d·a 

Fundação Nacional do Índio - FUNAI 

DIOCESE DE RORAIMA ..... .. . 
'.·, . :·:· Praça do Centro Civioo, 133 

Caixa. Postal 163 ,, 

'-JtlN 
'.· . 

E S T Aj 

Senhor Adrn Ln í.s tr ado-r : 

Informo que hoje1 conforme ·entendimento, you'; 
' - ' .. - . : 
a MISSAO CATRil1ANI, sendo motorista o Ir. Francisco Bruno, acompa-· 

rihante Pe. Guilherme Damioli,a Ir. Flor~nça Aguida Li~dey e Lina·' 

Lindey da Silva, acompanhante. 

Visto o número de pessoas~ viagem será f~i- 
ta com duas viaturas. .. '. 

Atenciosamente, 
•'•' 

Receb~ o original 
em:~__/-- 

Dom Aldo 
Bispo de 
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DIOCESE DE RORAIMA 
Praça do Centro Cívico, 133 

Caixc Posta 1 163 
69.300 - Roa Visto - Roraima - Brasil 

Escritório do Bispo (095). 2'24-4252 
Fones: Residência e Cúria (095) ~24-3741 

S~o Dr. Cláudio Lemos Fonteles 

Conselheiro do CDDHP 

Através do Conselho Indígena do Território (CINTER), 
recebemos cópia de seus pareceres sobre as deminoí.ae do Conse 
lho Indígena e da Diocese de Roraima e os ofícios e respostas 
do Sr. Romero Jucá, Presidente da Funai. 

Env.i.amoo umac reflexões sobre as: colocações do. Sr. 
Romero Jucá, no q uo dizem respeito à expulsão dos Missionários 
da Missão Catrimani. 

l- O pretexto para a expulsão dos Pares da Missão:, Catrimani 
foi a chacina no Rio Paapú, perto do posto _ind~gena da Fu 

nai. Os grupos que assacaram-sobre a Diocese a infâmia da 

chacina são reconhecid8.JI!.e~te anti-indígenas. 
A Missão católica do Catrimani dista da área do Paapi~ 170 

Km-ar. 

2- Reafirmamos que a expul.são da equf.pe da Missão Catrimani 

foi arbitrária e abusiva. 

a - Não havia nenhum indício de envolv~ento do pessoal da 

Missão na chacina elo PaapiÚ. 

b - A área da bac í a do Tio Catrimani estava sem nenhum pr.Q. 
blema grave de garimpeiros. O g_ue havia era.uma epidemia 

de malária que, depois da saída dos Missionários, viti 

mou 04 Índios Yanomami. 



Praça do Centro Cívico, 133 
Caixa Postal 163 

DIOCESE DE RORAIMA 

69.300 - Boa Vista - Roraima - Brasil .•. 
" .. Escritório do Bispo (095) 224-4252 

Fones: Residência e Cúria (095) 2_24-3741 

e- Os agenteo da Funai cheg~ram improv~samente na sede da missão, 
1 . 

acompanhadoo por forçn.n po Lí.c i.u La, armadas de revólveres .. e metm.- 
lhador.as e exigir::un a "aÍda imediata, de avião, do Padre, no· 

dia 24.08. 87, e do. Irmã enfermeira, no dia 28.08.87. 
d- Abue í.vo e urbi trtrrio foi o trc...tamento dispensado pelo servido.r ' 

da Funai, Ele tión S. Lima, 'a irmã Florença, durante:: os 04 dias , que 
,, . 

permaneceu na missu.o, com autorização da Funai, sofrendo toq.~ ti 

po de vexame, abuco <lo potlc r r pressão pisoolÓgica, acusações ri 
dÍc1.u.as, denunciadas no ~;r. Homero Jucá1 em data de 0'2,09.87. 

(anexo l) 

e- Os funcionários da Funai, cera nenhuma ordem escrita, se apossa 
ram de bens e eqru.pamerrt co da missão, danificando-os totalmente. 

3:- A resistência inicial de Dom Aldo :Moneiano à determinação da Fu 
nai foi no sentido de apelar às autoridades superiores de Brasí.:O:. 

liai:por achar a medida injucttficada, precipitada e prejudicial·' 

aos índios. 
- A atuação da equipe ,1::1 '. - rm.noao Ca-trimani, altamente:: quaJ.'ificada ' 

profissionalmente, foi '·'-·1;1pre apr'e c í.ada pelos Índios e repetidas. 
vez e o e Logf.ada por aut.o r-íd.tdoo do Governo, da Ciência e da Cul 

tura . 
.,; Nessa ocasião, os Yanomrvrí. e at avam sefrendo uma epidemia de mala 
ria. 

4- Sobre o atendimento de :J:::Údc os Yanomami por parte da Funai: 

Contrariamente :"! n._r,:.mto afirmou o Presidente Romero Jucá , 
os Bispos D. Luc í.ano T.'lcnc18D ele Almeida e Aldo Mongia.no (D. Moa 
cyr Grechi n?í.o foi no C;cLtr.: =inn í.) não só puderam constaiiar a pre 

cariedade dc o t e atcncL :.,r·1ito, mac desvendaram a farsa montada ' 
pela Funa í., na o c ae Ifio : o e 1,róprios Índios Ianomruni informaram ' 
g_ue o 11 Comitê de .ro co pçfio ", ccrapo at o de seio servidores, _entre ' 
os qua í s um médico, l1Jt1 .i n t(~r:·ffet0 Ianomami e uma microscopista , 
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DIOCESE DE RORAIMA 

Praça do Centro Cívico, 133 
Caixa Postal 163 

69.300 - Boa Vista - Roraima - Brasil . - - - ---- 
Escritório do Bispo (095) 224-4252 

Fones: Residência e Cúria (095) 2?4-3741 

tinha chegado a missão no dia anterior, regressando para Boa Vista 

no- dia. seguinte à visito. dos ···Bispos .. 

5- A atitude da Igreja, Bispos e Padres, considerada agressiva e 

injuriosa :pe,:1.o Presidente da Funaã , não f'oi outra senão. a tantã:.· 
' . . . 

tiva de dialogar com o Órgão tutor dos Índios,solici~a.n~ó. expl_! 
' ... , 

cações, sempre esbarra..~do contra o autoritarismo mudo da Funda- 
ção, ass:LstindoJ pasmadu, ,;. uma e o calada sempre maior .de arbri t~ 
riedades e abusos contra o. ::·:issão Catrima.ni, e contra ~.índios, 
até o {1.1 timo aaque do. mj.:::;::.i&o Catrimani, perpretado por a1tos 
funcionários da Funai (os índios Yanomami acusam o Coronei Guada..:_ 

lupe), na presença conivente de forças policiais, arrombando os 

quartos e os pertences dos Padres e da Irmã Flo~ença. 

6- Lamentamos que o Sr. Romero Jucá, Presidente da Funai, esteja '·· 

tão mal informado e , o que é mais grave, acredita:: em informa9ões 1• 

totalmente distorcidas, sobre os.acontecimentos e a realidàde de 

Roraima: 

a- o posto indÍ&ena de MatUJ.'llCa, foi recusado pela comunidade daqu_! 

la maloca, simplesmente porque é mui to triste .. :· a experiênci~ dos P. I .• 
na região, onde a área nem seq_uer foi delimitada. O Padre Lima ,., nao 
visita aquela região, desue ugonto de 1985, quando foi transferido' 
para a região da Raposa. 

b- A Romaria Roraima, de 25 de T.íarço ÚJ..timo, foi uma grande ~fes. 
tação de fé e devoção a N. Sra., dos católicos de Rora~ ceJ.ebran 
do o dia da Anunciação e o ano Mariano, proclamado pelo Papa João ' 

Paulo II, com uma sie;nific~tiva p~rticipação das comunidades indi~ 
nas. (cfr relato anexo elaborado por um agente) de pastoral ~eigo). 

Embora·. contrínuemoo af'ao tndo o da Miosão Catrimani e os garim:pekos 
continuem ampliando aua rie f'a.s t u presença em terra Yanoma.mi_, reafirm~ 
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DIOCESE DE RORAIMA 
Praça do Centro Cívico, 133 

Caixa Postal 163 
69.300 - Boa Vista - Roraima - Brasil 

.. . . - ------· 
Escritório do Bispo (095) 2_24~4252 

Fones: Residência e Cúria (095) 224-3741 

mos o direito histórico e sagrado da Igreja de Eva.ngeliza.n, (~~ten 

dido -também como promoção humana integral. em favor dos Ya.no:m.ami e-' 
demais índios braBileiros) e o direito do índio de goza.:n:·dest~. ··· ' . . .. . ·. . ,, . 
ass.istência- por parte ·aa Ig-..ce j a. 

Boa V.ista, 15 de abril de 1988 

~, .. 
! . , 

.,f 


