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Durante a 51..1;:1. atuação na ·região do Posto IndÍ•JelIB. Paap iú. no 
período de 5 a 24 de abril de 1990, a equipe de saúde da Ação Pela 
Cidadania que participou, a convite da Presidência da FUNAI, na 
ext.ensão do Pltmo Emergencial de Atenção à Saúde Yanolllallli, 
constatou várias t ornas de desrespe í to às decisões judiciais de 
retirada dos garimpeiros da área il111ígena. Ye.nom.am.i. Estas 
observações podem. ser aqrupedas eob três registros principais: 

1. - . início de um. procesao de r e ínvasão na região circun 
vizinha ao posto indígena Paa.piú da FUMAI; 

2. - conc~ssão de autorizações de ingresso na área de Paapiú 
pela adntní.at.ração regional da FID'1AI a garimpeiros que, sob 
pretexto de remover equipamento, deseabarcaa pessoal e/ou 
mantimentos na á.rea indígena; 

3. - uso peta adatní.atracão regional da FID-1AI e da Polícia 
Federal de aeronaves pertencentes a: pelo nenos. um. enpresár í.o de 
garimpo nant.endo atividade de exp l oração :mineral ilegal na área 
indígena. 

Cada un destes assuntos será detalhado e docuaentado a se- 
guir. 

1.- A reinvasão da região do Paapiú 

A equipe de saúde foi informada pelos Yanolllam.i que víven 
junto ao posto Paapiú (ttaharuutheribê) da exi?tência de e~~ipes 
de garimpeiros (pelo aenos 3 barracões e 4 maquinários) 
reiniciando os seus trabalhos na área compreendida entre P8.a.piú e 
três pistas c'lsndest ínas da área de Novo Cruzado (local onde foram 
assassinados quatro Yanonanf, pelos garimpeiros em agosto de 1987, 
a sudeste de. Paapiú). O barulho dos maquinários peide ser ouvido 
nitidamente do posto Paapãú. Os índios relatam a presença de 
grandes reservas de mantimentos (arroz, jabá, etc. ) estocados 

~ nestes estabelecimentos e que descem em Novo Cruzado ªaviões 
grandes" (DC3?). Estes garimpos situam-se provave'lnent.e dentro da 
reserva garimpeira ilegal catrim.ani-Couto de Hagalhães. 

Os Yanomam.i da maloca Heroutheribé, situada. a quatro horas. 
de can ínhada do posto Paepfú. ta.!!lbém. insistiram. sobre o fato de 
que os gariin:peiros "voltaram a ficar ii.t.Uito nuaerosos" na região do 
Vale da Caveira (a oeste de Paapaú) onde se encontram quatro 



pistas clandest inas e onde as atividades çar íapetras devastan todo 
o curso do rio chanado pelos índios Xopa. taú ( em fim de janeiro, 
depois da. saída da Polícia Federa l de Paap íú. ainda permaneciam 
alguns barracões de garimpo em operação perto da boca do Xopa t.aú, 
a- uma hora de canmho da maloca dos Heroutheribe). Os gariIDpos da 
cave í ra situam-se dentro da área indígena Surucucus-Paapiú (a 
maior das 19 "ilhas" Yanolí.La.mi). De acordo. com os índios, a Polícia 
Federal visitou e tentou desativar U.IiLa parte destes gari:m.pos no 
primeiro trimestre de 1990. Eles relatam .t6.ml:.•ém a ocorrência de um. 
conflito recente entre alguns deles e garimpeiros da região da 
Caveira: os çar í.ape.í rcs sequraren dois : índios e atiraram perto 
deles vários tiros com revolver para os assustar. Este incidente 
parece ter ocorrido depo í s que eet es índio5 havían roubado e 
jogado no mato U1il. red í.ot ransní.ssor dos garimpeiros para tentar 
11 impedir que chaaen mais gente para. tnvadãr a é.rea ". Finalm.ente, 
os Heroutheribe mencionam a existência de una triTha garilílpeira 
entre Novo Cruzado e Caveira, sendo que uma parte dos IítOVimentos 

dos garimpeiros efetuallí.-se a pé entre estes lugares.· 
Os índios advertiram. que o intenso movimento aéreo (11101101ii.oto 

r es et helicópteros) ouvido no céu de Paap íú e111 direção a estes 
locais (noroeste. sudeste) e, em particular, para o Vale da 
Cave í ra. vem. da r eq íão do Rio Apiaú, deixando pensar que, para não 
atrair a atenção das autoridades, os pilotos de g.:1.rim.po eví tan a 
sua antiga rota direta. entre Boa 'lista e a região de Peap íú e usaa 
como base pistas ctandest inaa situadas em fazendas ou projetos de 
colonização da região do Apiaú. 

Os índios do posto Paapiú (ttaharuuth~ribé) noticiaram também 
que atividades de garimpagem. tem. recomeçado nas CB~eceiras do Rio 
l1ahari.1ú, pequcnv rio perto do qual está situada sua aldeia. 
re.ínvasão da área foi detectada quando as ág~.ias deste rio, que 

,. havíaa ficado limpas nestes ú1 timos meses. recomeçaram a ser 
'" poluídas pela lama dos garimpas. Esta área conta uní.canent.e com. 

clareiras abastecidas por helicoptéros. Uma das bases dos 
garimpeiros desta ãrea é situada pelos índios na pista do Rio Paca 
(região do Alto 'Hucajai entre a Serra do Couto de Uagalhâes e a 
Serra 11elo Nunes, na bacia do rio chamado Xoniu). Outros 
gârimpeiros parecem ir a pé do Novo para o 1, ,1- .- M- l---.. -..- .••.• ~ • 
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- 
os índios nenctonan a exí st.ênc ía de una trilha que contorna a 
pista de Paap.íú e liga os dois locais. O .Alto lfa.h8.ruú encont.ra-se 
dentro da. érea indígena Surucucus-Paapiú. 

Os l1aharuutheribê também assinalam a presença de garim 
ped rus nas pr cxí.aídad ee da úl ti:ro.a :maloca do Rio Couto de 
11B.galhães, Têberesikekeakeaaobetheribê. si tua.da perto das 
cabeceiras do Rio l1ucajai: recentes epidemias de na lar ía foram 
notif Lcadas nesta IBloca e a noroeat e (Alto líuca je í.. região do 
Pico Redondo) nos Boi:m.obetheribe e Xõkaratheribe (na falta dos 
helicópteros da FAB prometidos para realizar o trabalho de saúde, 
estas conuní.dades não puderam ser atendidas durante nossa estada). 
As cabeceiras do Rio Uucajai são incluídas na área indígena 
Surucucus-Paapiú. 

O processo de refnvasão 
Cruzado. Vale da Caveira e 

g~_rim.peira nas 
AI tó líaharuú 

regiões do Movo 
foi conurrí.cada ao 

adaí.ní st.radcr regional da. rmTAI, Sr. Francisco Alves da Sí.Iva , 
através de dois rad í.oqraaas durante o período de atuação da equipe 
de saúde em. Paap íú · (todos os radf.oqranas e outros docunentos 
citàdos são anexados ao presente relatório): 

(P.AAPIU-nº 48 de 14/4/90) 
"9: 30 - Paaaa ran 11 garimpeiros nesta pista vindo de uaa 
pista do lfucajai dirigindo-se para gari:apo perto Paap í.ú 

que foi reativado esta últiBa senana. Assinala&os ta:abén a 

reativação gari:..po Caveira próxi:ao na Loca Herou. 10:30 - 
Por duas vezes UJ1 helicóptero azul (1) desceu Baquinários, 
aant.ãaent os e hoaens na pista Paapf.ú. Pedi11.os inf orna r 
Polícia Federal urgente." 

Assinado. na ausência do chefe de posto. pelo: servidor da FUllAI - 
Sr. llivaldo Alves. 

~ (PAJi..PIU-nº 57 de 19/4/90) 

ªE• resposta telex 234/nº 18 de 18/ 4/ 90 - 8h. tenho a 
informar que: 
1 - (ver infra) 

2 - Fora~ notado5 ~ovinento5 de gari~peiro5 nn'P'll-nct y-.-.-- ... 

(1: o seu prefixo foi identificado mais tarde como PT-HOE) 

..• 
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da região de Paapiú: Caveira, Hovo Cruzado e Alto llucajai 
{1:t:aharuú), causando inquietação entre os índios. llesta 
madrugada passara~ vários garinpeiros pela pista do 
Paap Lú ", 
À3sinado pela. Dra. Ivone Iíeneqo'la , visto pelo .serví.dor da FIBlAI, 
Sr. Tarcisio de Souza Filho. 

A única pos í.çâo obtida do administrador r eç í.onaã da FUNAI 
sobre estes aovtnent os foi um radiotelegrn.ma (nº 234/18) no dia 
18/4/90 (8 horas) aví sando que ele tinha sido tnrornado que os 
índios Yanoro.Et.mi João Da.vi e Iaduce , líderes da regi§.o do Paap.iú 
(bem cono Peri do l111cajai e o funcioná.rio da FUUAI 11a.rcelo) 
estavam. induzindo os garimpeiros a ocupar novanent.e a região do 
Vale da. Caveira. Como esta responsabf Lí.zação dos índios do Paep íú 
pela remvasão da Caveira era tot.aim.ente rndevída. coauní.caaos ao 
Sr. Francisco Alves da Silva as informações seguintes: 

(P.A.APIU-nº 57 de 19/4/90) 
"Ea· resposta telex nº 234/18 de 18/4/90 - 8hs. tenho a 
inforna.r que: . 
1 - João Davi está na região do Rio naharuú participando 
de caçada coletiva da. ema.unidade Lrnhre rebê ; Iaduce está 

no PIH tendo conversado onte• coa Delegado Orion (2) 
relativo à invasão da área por gari~peiros; ttarcelo {3) e 

Peri não se encontraa na região. 
2 - {ver su~ra)• 
Assinado pela Dra. Ivone l1enegola. visto pelo servidor da FUNAI 
To.rcisio de Souza Filho. 

Constatamos mais tarde que esta retnvasão da região de Paaptú 
e a situação de grande tensão que esta 8.llleaça provoca entre os 

.................................................................................... 
(2: Polícia Federal, baseado eID. Jeremias). 
(3: Verenoe mais tarde que l1a.rcelo apareceu brevemente no Paap íú 
dia 6/4/90, cf. infra radãoqrana nº 42). 
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índios ( 4) jà haviam sido denunciadas ao adaí.ní st.rador regior.1.al da 
FUNAI desde meados de março pelo chefe de posto de Paap iú. Sr. 
Antônio Hilitino Pedroso Junior em. pelo menos, três 
radiotelegramas: 

{PÀÀPIU-nº 33 de 19/3/90) 
"Inf orno presença de U1l ga.rinpeiro na pista de Paapiú e 
cinco garínpeiros trabalhando com •aquinário próxiao 
região Novo Cruzadon 

(PAAPIU-nº 39 de 4/4/90) 
"l!eitero teor red í oq rana de 19/3/90 ia.esBS. região vá.rios 
barracos e gar~Bpeiros trabalhando_ Indígenas exige• 
providências" 

(PÃÃPIU-nº 40 de 5/4/90) 
"InforDo V_ Sa. que indígenas não pern.itira:a qúe ocupantes 
aeronave PT-JVI procurasse• parente na região da Caveira_ 

Outrossim indígenas que chegara• hoje das ~alocas próxi•o 

à região da Caveira inf ori=.a11. que hà :=.ui tos gari11.peiros 
trabalhando. Alerto que indígenas quez en atacar 
garimpeiros caso aedidas urgentes não sejaa.to~adasª 

2 - As autorizações da FU1fAI para retirada rlo equipa•ento 

e• Paapiú 

Várias aeronaves de garimpo pousara.Ifl na pista do Paapiú duran 
te o peri6do de atuação da equipe de saúde sob pretexto de retirar. 
equípanento de gariiü.po abandonado na área ou de remover pessoal. A 
maioria dos pilotos destas aeronaves apr esentaran autorizações de 
pouso emitidas pela administração regional da Fln-JAI: 

• 

- dia 5/4/90: pela manhã pouso de uma aeron.~ve de prefixo PT-JVI; 

(4: 3 índios toram. assassinados e 28 mortos por doenças 
introduzidas pelos garimpeiros. eiii. particular a malária. entre 
agosto de 1987 e janeiro de 1989 na região de Paapiú) 

.•. 
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os índios interditaram o deaenhe rque dos ocupantes que pr et end íaa 
procurar parentes no Vale da Caveira (cf. rad í oçrena nº 40 SURra) 
(5); 
- dia 6/4/90: pouso de um DC3 de prefixo PT-KTX para remover os 
de3troços de um. monomotor na pista de Paapiú e convencer os índios 
a permitir a volta dos garimpeiros com. a ajuda do runc í onar í,o da 
FUMAI 11arcelo. Este, por causa· do seu proselitismo em. favor do 
garimpo. acabou recebendo um soco de um índio cujo pai foi 
assasatnado pelos garimpeiros e cuja mulher morreu de malária; os 
índios tentaram. reter a aeronave com tanhcres vázios na pista (ver 
radí oqrena n" 42 infra); 

dia 7/4/90: um. nononot.or azul (pref ãxo não identificado) 
sobrevoa 8. baixa altitude a. pista de Paap íú. manifestam.ente para 
verificar as condições de pouso; 
- dia 9/4/90: pousam. sucessivamente nesse dia em Paap íú quatro 
aeronaves das quais. sob pretexto de recolher equipamento de 
garimpo, f oren deeeabe rcando hoaene com. mantimentos que ent raran 
no mato em anhos Lados da pista para destinações desconhecidas. O 
pouso foi testemunhado pela enfermeira da equipe. Sra. lfatilde 
Costa {CNBB): ver a eutor ízaçêo em anexo deixada por um. dos 
pilotos. onde constam os seguintes prefixos: PT...:J.AP, PT-DZK. 
PT-DNV e PT-LPV. 
- dia 14/4/90: una hora após a passagem a. pé de 11 garimpeiros 
armados na frente do posto da FtniAI (9:00h- vindos da direção da 
serra de Couto l1agalhães e indo na direção do Novo Cruzado) (6L 
ua helicóptero (PT-HOE) deposita três lil.Otores na extremidade da 
pista de Paapiú (7). Em seguida (10:30h) ele faz u:ma nova viagem 
para deixar no mesmo lugar un carregamento de mangueir.as e dois 
homens. l1ais tarde (12: 10h). um. monomotor (PT-'lBS) pousa em Paapiú 

............... - - .. - - - . - - . - - - - . - - .. - - . - . 
" (5: a equipe de saúde chegou a tarde no Paap í.ú) 

( 6: os índios conentaran que estes gariiilpeiros iam. procurar 
mantimentos e voltar durante a noite para o seu ponto de partida. 
De fato. na madruçada do dia 19/ 4, o grupo de garimpeiros passou. 
de novo na pista. ver su2ra rad í.oqraaa nº 57). 
(7: motores .Agrale S/A-Caxias do Sul, tipo 11931D, 668cm.3~ 13 
HP/2500 RP11; de nº EHC 531, EJO 778 e EK 3232). 
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para carregar os :motores, nanqueí ras e os hoaens deseabarcados 
pelo he l ícópt ern: o seu piloto dizendo que o material estava sendo 
retirado da pista Eldorado (localização desconhecida) para Boa 
Vista. Os índios, acabam interditando a pista com te.mbores. O 
piloto do nonoaot.or faz voltar o helicóptero. Desenvolve-se U1!La 

negociação com os índios e estes os deixam t ma lnente decolar com 
uroa primeira parte da carga. O PT-VBS volta à tarde (16:00h) para 
pegar a segunda parte, os índios f echaa de novo a pista e só a 
Lí.ber ea depois de novas e longas discussões (nas quais f c,i dado a 
eles um pacote de pilhas e prometidos cartuchos). Horas mais 
tarde, o helicóptero vem finalmente recuperar os dois homens que 
haviam f í cado na pista. 
Toda esta noví.nent.ação durante a tarde deixa claro que se trata de 
um deslocamento de material dentro da área Yanoma.mi e 119.0 de uma 
remoção para Boa Vista (1 hora e· 20 minutos de vôo Paap íú-Boa 
Vista.). A nençâo pelo piloto da pista Capixaba (Loca Lí.zada no Alto 
Ca trimani) na conversa coa os índios deixa pensar que o na teria! 
foi deslocado para a reserva garimpeira ilegal Couto de 
Hagalhães-Alto Catrimani. 

A prát.í.ca de pedir à FUMAI autorizaç.ão de retirada de 
equipamento de garimpo das terras Yanolll.ami parece um uso 
estabelecido em Boa Vista. Constatamos em várias opor tunídadea que 
o escritório do adntní.at.redcr da FUNAI em. Boa Vista é 
constantenente frequentado por gari:m.peirus discutindo esta 
questão. 

Estas autorizações são, a maioria das vezes, concedidas para 
vários pilotos e várias aeronaves {ver em anexo a aut or í.saçâo 
concedida no dia -5/4/90 ao Sr. José Rainer Uaia para 3 pilotos e 4 
aeronaves) durante tua prazo de var í os dias (no caso 15 dias). Isto 
abre, portanto, um. acesso totalmente livre à área para a empresa 
durante o período de vigência da autorização. Além disso, estas 
autorizações são mui tas vezes usadas não sonente fora do prazo 
estabelecido, mas também passadas a terceiros. Um caso exemplar 
desta situação foi o do piloto do DC3 de prefixo PT-KTX (Lauro, da 
empresa Rico) que apr esent ou em. Paapaú no dia 6 de abril uma 
autorização concedida a 16 de :março por 5 dias para um avião de 
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pref í xo dif erent e (PT-}10T, cf . em. anexo a autorização conced ida ao 
Sr. Silin•JOUSibi de 16/.3/90) (8). 

Uma vez na área indígena, sendo que a FTJNAI não dispõe de 
pessoal e meios ef et.ívos de fiscalizar os t.rabe.Ibos pelos quais 
foram concedidas as autori::::ações, os deténtc,res reais ou fictícios 
das aesnas fazem. o que bem. querem. Na pista do Paapiú, por 
exemplo, o chefe de posto que· ali se encontra sozinho tem que 
correr a extremidade da pista de 800m para pedir justificativas 
aos pilotos que ali pousan: quando está atendendo doentes ou 
ocupado fora do posto, torna-se se s ínp'l.esaente Lnposai.ve'l sequer 
chegar aos aviões antes que decolem de novo. Isto sem. falar dos 
riscos aos quais é submetido por realizar esta fiscalização 
sozinho e desarmado. Constatamos assim que, quando fiscalizados na 
área. os aví.ões de garimpeiros não hes í tan em. recorrer à manobra 
de intimidação, COlilO a equipe de saúde teve oportlmidade de 
comunicar ao administrador req í.ona l da FIDlAI no seguinte 
rad i og rama. : 

(PÀÀPIU-nº 42 de 6/4/90) 
"Infor:ao V. Sa pouso neste pista hoje aeronave PT-I:TX DC3 
conduzindo piloto Lauro juntamente Sr. narcelo·funcionãrio 
FUHAI. Os índios interditara• pista devido aos nes•os não 
tere• autorização pouso. Ao decolar derrubou todos os 
taD.bores que se encontrava• na pista, dando razante pista 
para assu5tar os índios e a equipe •édica• 
Assinado pela Dra. Ivone 11enegola, ví ato pelo servidor rm~AI Sr. 
Nh--aldo Alves. • 

Entre as atividades ilegais exercidas com a cobertura destas 
autorizações de retirada de equipamento jà evoca1u.os várias: 

- o DC3 PT-KTX, além de recolher destroços de aeronave na 
extremidade da pista do Paapiú, tinha-se feito acompanhar pelo 
funcionário da FUNAI llarcelo a fim de negociar o po5sível retorno 

(8: das duas autorizações supramencionadas, a primeira foi emitida 

segunda pelo atual administrador regional Sr. Francisco Alves da 
Silva) . 

.• 
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dos ge,,riiü.peiro;5 prometendo que e l ee iam "ajudar", trazendo 
mercadoria. 

- as aeronaves PT-DNV, PT-JAP, PT-LPV e PT-DZK deixaram na 
pista honens carregados de mantimentos que sunt ran no roa to sob 
pretexto de buscar material abandonado e que, não tendo 
reaparecido no Paap íú. nuí to provavelmente roran se juntar aos 
g=3.rimpeiro8 que reiniciam suas atividades na região. 

- a aeronave PT-,;lBS e o heLí.cópt.er o PT-HOE devie..m. retirar 
maquinários e mangueiras da área indígena t.ranst tendo na pista do 
Paa.piú em direção a Boa Vista, enquanto o equípanent.o foi 
neranent e deslocado de um garimpo a outro dentro das terras 
Yanoaaní.. 

Um funcionário subalterno da Fln-1AI ( que nos pediu para 
pernanecer anõntno) nos confirmou que estas autorizações cí rculaa 
entre garimpeiros e são usadas para introduzir homens, 
mant.ãnent os , combustível e equípanent os na área Yanom.;1.:mi e/ou os 
deslocar de um ponto a. outro das terras indígenas. 

3 -·Relações entre ad~inistração regional da FUHAt e 
aviões de garinpo. 

A primeira evidência dos serviços prestados por taxi aéreo de 
garimpo atuando na área Yanomami à FT..Il1AI deu-se logo no momento do 
eiiibarque das equipes de saúde destino a Jeremias. Surucucus e 
Paapfú. quando o coordenador pela FlmAI do proçraaa de saúde 
Yanonam , Dr. Edilson Cavalcante. conduziu os aeabros das mesmas 
até a empresa de taxf.-aéreo Carbonary Ltda, que, de acordo com. 
vários pilotos do areoporto de Boa Vista, pertence a~ Sr. José 
Altino llãchado, empresário de garimpo. Deve-se.notar aqui que os 
aviões desta companhia asseçuran habitualmente o transporte de 
cargas de minério de cassiterita de jazidas exploradas pelo Sr. 
Al tino na região do Alto Rio Parim.a na área indígena Yano:m.am.i 
(região de Xidéia (9), pistas conhecidas pelos pilotos como 
ªpistas de cassiteritaª). 

• 

(9: o nome da região vem do nome dés Yanmaami que a ocupan. 
conhecidos, na língua indígena, por Shithetheribe). 
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As equipe~ médica~ recu3aram-se a 5er transportada5 em 
areonaves de empresários de garimpo a tuando na área Yanomami e 
f orne l í.zaran o seu desacordo co:m. tal situação na forma de um 
protesto oficial conuní.cado ao Dr. José Leite Saraiva do 
Hini5tério da Saúde. nos termos seguintes: 

(Carta de 6/4/90) 
"Nós. 11eiwros participantes da extensão do Plano 

E~ergencial de Atenção à Saúde Yano~ani .. ao nos depararnos 

con dificuldades que conproaete• un.a adequada 

operacionalização das atividades de· socorro •édico, viaos 

solicitar possibilidade de nedidas de resolução referentes 

os seguintes itens: 
1) O transporte aéreo das equipes de saúde para a area . . 
está sendo prejudicado por: 

a} Situações constrangedoras sob o ponto de vista ético e 

contraditórias ope racd.ona Laent.e , cnao a ocorrida no dia 

cinco últino, quando houve requisição .. por parte do 

coordenador designado pela FURAI. de aereonaves que 
continuaa apoiando as atividade do gari.-po e• área 

Yanonami. para o transporte das equipes_ Fatos co•o esse. 
a.lé:a de 

envolvidos 

ocasionar insegurança para 

na operação. deBostra• um.a 
os profissionais 

dependência de 

infra-estrutura por nós reprovada •_ 

Assiuam Dra. D. Alves Francisco {FIOCRUZ), Dr. H. Pena l1edina 
(Secretária de Saúde de SP). Dr. Ivone l1enegola (FHDF). Dr~L 11. 
Aparecida da Silva {Hospital Elllilio Ribas), Dra. P. Brasil {UFRJ). • 

Outras manifestações desta dependência da FU.N'.il dos vôos da 
empresa Carbonary e da continuidade das atividades de escoamento 

·· de minérios da mesma apareceram. posteriormente durante a nossa 
estada em Paapiú entre 5 e 24 de abril: 

- No dia 15/4 o nononotor de prefixo PT-JAR da carnonary Ltda 

trouxe ua microcopista da SUCA11 esperado pela equipe de saúde hà 
dez; dias. Dado o clima de hostilidade dos índios de Paapiú contra 
oe go.rim.:peiro~. j~ notificado à o.d:m.ini5traçã.o r eç í.ona I da FUllAI 
varias vezes aesae o começo ao mês pelo cnete de posto e pela 
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pr ópr í.e equipe de eeúd e , o fo.to de ter ne.ndedo o funcion6.rio do. 
SUCAl1 num avião ·· ele garimpo contigurou uma grave 
irresponsabilidade. Est e episódio chegou, como era de se prever, a 
provocar um novo incidente na pista de Paapiú, o qual foi 
relatado, com o protesto da equipe de ~aúde, no radiogram.a 
seguinte: 

(PA..!J>IU nº 48 de 16/4/90) (10) 
"Inf o r ao V. Sa. chegou ont ea n..icrocopista SUC.A1f neste PIH - 

e:a a e ronave garinpeiros propriedade José Altino. Indios 

reconhecendo avião gariBpeiro ficara• Iuito agressivos 

tentando reter aeronave. Piloto· seguiu para gariipo 

cassiterita. Recusou reaover 2 crianças Boa Vista. Roga~os 

Y.Sa. não •ais usar avião gari»po para atender necessidade 

equipe saúde sob risco criar incidentes graves ema. os 

índios. Pediuos infor~ar . pouso avião FWdAI co• 

antecedência. 11 

Assinado pela Dra. Ivone ltenegola, visto pelo servidor da FUNA.I, 
Sr. Nivaldo Alves. 

Deve-se notar aqui que o piloto do PT-J.AR, irritado pela 
agressividade dos índios (a maioria bêbados com caxiri e cachaça 
achada em. reserva escondida pelos garimpeiros -no ma to). protestou 
perante os neabros da equipe de saúde af irma.ndo que este vôo era 
"una cortesia do José Altino" para ajudar a -FUHll e os índios. 
Apesar disso, ele se declarou na impossibilidade de remover duas 
crianças grava.mente doentes (pré-coma maIár í.co) para Boa Yista por 
ter que fazer u:m. vôo para um.a "pista de ca.s~iteritaª. 

A equipe de saúde recebeu UIDa resposta do administrador da 
FUMAI ao seu radiograma, nos termos seguintes:. 

(.ADR/RR-nº 228 de 16/4/90 ou 17/4} 
ªAcerca nº 48 P.n. 16/4/90~ inforno Y. Sa. que aeronave 

referida taxi aéreo Carbonary Ltda foi fretada (H 13) 

(10: cf. em anexo rascunho do radiogram.a da mão do servidor da 
FUNAI) 
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Silva Brant colaboração instituição co11. obj_ necessidade 
presença· _urgente :aicrocopista ea apoio equipe saúde, V_ Sa. 
foi inforRada viria (presença da) referida aeronave 
conduzindo eleaento SUC.!lf, {toda vez e• atendi~ento) 
aeronave f r e tada FU"dAI após dia 20 una vez; e11. concer t.o. 
Hão aceitanos interferência equipe saúde nos assuntos 

adninistrativos .ADR so•ente acatarenos sugestões bem coao 
doação aeronave 
pertenceu (11) 
Assinado pelo Sr. Francisco Alves da Silva. administrador regio~al 

oferecida instituição que a :a.e ena 

da FTJUAI 

A equipe de saúde acrescentou o comentário a seguir num 
rad í oqraaa nandado para o administrador regional no dia seguinte: 

(PAAPIU-nº 50 de 17/4/90) 
"1) Solicitanos inforaação ao Sr. delegado ·sobre fato que 
avião PT-JAR que trouxe aicrocopista sue.Ali recusou reaover 
crianças doentes para Boa Vista infor:m._ (ando) _ir buscar 
carga cassiterita identificando aeronave co~o propriedade 
José Altino, provocando agressividade índios. 

2) . - . 
J) ... n 

!ssinado por Dra. I. Henegola. Dr. B. Albert e H. Costa. 

A equipe da saúde não recebeu mais esclareci.Iü.entos sobre o • 
assunto. Entretanto. a FilllAI tentou desviar de si a 

,. 

r esponsab í.Lí.dade pela imprudência cometida. no uso de avião de 
garimpo para transporte de pessoal de saúde em área de conflito 
entre índios e garimpeiros, para a própria equipe de saúde e. em 
particular. para o seu intérprete. o Dr. B. Albert. antropólogo 
lota.do na Universidade de Brasília através de Ulíl convênio de 
cooperação internacional. De tato. como consta de UJD. telegrama do 
Dr. J.A. Costa Chagas ao Dr. J. Leite Saraiva (11inistério da 

·-·--------··--·········-········-,.·-····························· 
(11: o texto deste rad í.oqrane apresenta alguns pontos obscuros 
assinalados entre () cevína à sua recepção em. péssima condição de 
escuta pelo rádio do posto). 



13 

Saúde) de 17/4/90 (ver cópia em anexo), a FUNAI acusou o Dr. 
Albert de ter "poss íve inent.e tnsut laclo" os índios a aqredf.r o 
avião PT-JAR, acusação essa que foi feita depois que "o fato foi 
conuni.cado pelo gerente empresa taxi aéreo Carbonary Ltda que 
prestou-se conduzir equipe saúde a título de colaboração". O 
caráter totalmente absurdo destas acusações deve ter precipitado, 
por si só, a sua rap ída reversão como um. "Ianentave l equívoco". O 
mais, o telegrama do Dr. Ch::i.g8.S tem o interesse paralelo de 
conf í.raar que os serví ços prestados pela empresa Carbonary à FUNAI 
são "cor t.es ia do José A.ltino" (dixi t o piloto do PT-JAR) e não 
fretes oficiais. 

- Ho dia 1714, no fim da manhã, o nonoaotor PT-JAR reapareceu em. 
Paapiú com. outro avião, o PT-CGR, pertecendo também. à Carhonary 
Lt.da. Estando estas aeronaves a caminho da pista de Jeremias 
transportando Policiais Federais, 'tiveram de pousar em Paapiú em 
consequêncra de uma pane do PT-JAR ( cilindro do motor estourado). 
Os passageiros e o piloto do PT-J.AR foram. removidos para Boa 
Vista por um. avião · "caravan" da F.AB que trouxe na aesna manhã 
nant inentos e renéd í os esperados hà doze dias pela · equipe de 
saúde. O PT-CGR 5eguiu para Jeremias. Um outro avião da Carbonary, 
o PT-DXV, carregado de casaí.t.er í.ta , pousou Ili.ais tarde brevemente 
no Paapiú à procura de notícias do PT-J.AR. As circunstâncias deste 
episódio foram notificadas à administração regional da FTJNll no 
radiograma .:::;eguinte: 

J . 

(P.AAPIU-nº 52 de 17/4/90) 
ªInfor~a:os pouso aeronave PT-J.AR e PT-CGR no Paapiú 

transportando Polícia FederaL Referida aeronave PT-JAR 

encontra-se e• pane aqui Paapiú_ O piloto e 03 policiais 

federais fora• re•ovidos para Boa Vista no caravan da FA1L 
Infor~anos tallhé• pouso avião PT-DXV coa carga cassiterita 
no Paapiú a procura do PT-J.AR_ Ea seguida decolou•. 

Ãssinado pelo servidor da Fill1AI, Sr. Uivaldo Alves. 

• 

Os Policiais Federais confirmaram que a administração regional da 
FUl-lAI t ínna providenciado as aeronaves da Carbonary L tda para seu 
tranporte. 
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- No dio. 16/1 o edaí.ní et redor dã FUUAI comurrí.cou e o De Leqedo 

Orion da Polícia Federal/Jeremias a seguinte autorização relativa 
às aeronaves da. Ca.rbonary Ltda: 

(ADR/RR-nº 233 de 18/4/90) 
"Intorno V. Sa.. que as a e.ronaves PT-DNY e PT-JXV (ou 
PT-DXV?) pertencendo eapr ensa ta.xi aereo Carbonary Ltda 
estão autorizadas a pou3ar pista Jerehias e Paapiú, 
conduzindo necánico fill efetuar r eaqa t.e aeronave aquela 
enpresa acidentada naquela pista na data de onteaª 
Assinado pelo Sr. Francisco Alves da Silva.. administrador regional 
da. FUMAI. 

O PT-DNV pm . zsou de fato no Paapiú às 11:00h desenbarcando, 
aléill. do piloto. quatro ou cinco pessoas, incluindo o irmã.o do Sr. 
José Altino. Um índio passando peía. pista· colocou alguns teabores 
sem. que o resto da aldeia aconpanhaase o m.ovim.ento. A equipe da 
empresa Carbonary Ltada com.unicou direta ou in.diretámente à equipe 
da Polícia Federal em Jeremias que a pista estava interditada 
pelos índios e suas aer eonaves retidas. Esta notícia dever ter 
sido espalhada também entre os pilotos de garimpo porque no nesno 
momento um outro avião de prefixo PT-JAJ pousou no posto FlnlA.I do 
Hucajai, aãertando que a pista. do Paapiú - estava interditada 
(Infor::n.ação da Dra. D. Alves Francisco no rádio). 

O irmão do Sr. José Altino pediu posteriormente autorização ao 
servidor da FTJNAI, Sr. Nivaldo Alves. para usar o rádio do posto a 
fim. de se conuní.car com. Jeremias. inf oraendo da sua presença em 
Paapiú e conversando ostensiva.mente sobre transportes de carga 
para esta pista em benefício da FUl-lAI. Func.Lonárdoa- da FUNA.I 
confirmaram. várias vezes à equipe de saúde este uso regular dos 
aviões da Carbonary Ltda pela administração regional do órgão, a 
fim de transportar carga. e pessoal na área Ya.nom.8.lfti a título d.e 
•colaboraçãoª do Sr. José Altino. 

Policiais Federais, chefiados pelo delegado Orion. pousaram 
no começo da tarde no Paapiú, vindo de Jeremias nuaa outra 
aeronave da Carbonary de prefixo PT-DHV ( cf. radiograma nº 52 
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_;.1_1Rrô.). Ele~ ver í.f ic~ram o. i~~ntidei.de do. Dro.. Ileneqo Ie, e do Dr. 
Albert e Invest íçaraa com. Iaduce , un Yanonaní bilingue, as 
absurdas denúncias de "í nsut Iaaent.o dos Ind í.oe " espalhadas pela 
Carbonary contra a equipe de saúde e supr end ent enent e repercutidas 
pela própria FUNAI (ver 5UP-Ht 03 acontecimentos do dia 15/4). 
Constatando a oficialidade da presença da equipe de saúde na área, 
o delegado pediu a seguir com. cortesia a sua colaboração para 
tentar conter eventua í,s movimentos de 3.gressivide.de dos Ya.nomam.i. 
Pediu também. o auxílio do intérprete para traduzir para o tuxaua 
Brito dos llaharuutheribê as novas medidas previstas pelo governo 
(explosão de pí stas) . para. pedir-lhe paciência com o andamento do 
pr ocesso de retirada dos garimpeiros e de não mais tomar a 
iniciativa de bloquear a. pista, m.edida que só podia ser efetivada 
pela própria Polícia Federal. O tuxaua Brito deu sinal de 
aprovacão das det.erninaçêas do delegado Orion e solicitou ao . 
de.Leçadc que os agentes da Polícia Federal entrassem no mato 
acoiupanh:i.dos de guias Yanome,.IDi para melhor detectar os garimpeiros 
na sua área e iTApedir que eles escondesaen seus equipamentos e 
mantimentos. o que a.contece logo que eles ouvem os helicópteros da 
F.AB ou da Polícia Federal. Os meií!bros da equipe de saúde 
not.if Lcaraa ao delegado os noví.aent.cs de garimpeiros na área e 
expressaram seu sentimento de insegurança diante da rernvasão da 
região e do crescente clima de tensão entre os índios em reação a 
esta reinvasão. avisando que incidentes podiam acontecer a 
qualquer momento. Tendo constatado a improcedência das denúncaas 
da Carhonary deseatredenent.e divulgadas pela FUN.AI, o delegado 
Orion voltou com sua equipe para Jeremias. O único servidor da 
FUMAI presente no posto. o Sr. Nivaldo Alves, seguiu também para 
Jeremias que. aliás, era seu lugar de lotação ofi~ial com.o 
intérprete desde o 5/4/90. 

Estes movimentos foram comunicados a administração regional 
pela equipe de saúde através do red í oqrane seguinte: 

(PAAPIU-nº 55 de 18/4/90) 
"Coãunico re2oção interpréte FUHAI Sr. Hivaldo Alves deste 

PIH para Jerenias, junto agentes Polícia Federal na 
aeronave PT-DXY. Conunico ta:a.béa que não tea funcionário 
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dn FUHAI nc~tc PIH ... n 

Assinado pela Dra. Ivone Henegola. 

À partir deste momento. o posto da FUMAI não contava mais com 
a presença de nenhua funcionário do órgão. sendo que o chefe de 
posto viajou para Boa Vista a 5/4 {depois de ter mandado um 
rad í.oqrana notif tcando a hostilidade dos índios contra o pouso de 
garimpeiros na região. cf. suRra nº 40) e não voltou para Paapiú 
até o fim. da estada da equipe de saúde, só tendo chegado um 
atendente de ent emaqen no dia 23/4. 

Conclusão 

A 18/ 4/ 90. às .14: OOh. a equipe de saúde recebeu um. enigmático 
radiograma da administração regional da FUNA.I: 

{.ADR/RR-nº 234/21) 
"Solicito 
estranhos 

V. sa. 
quadros 

infor:aar relação 

funcionários FUHAI 
todos ele11.entos 

hora atuando PIH 

PAAPIUI 1m.a vez que recebemos denúncia existência presença 
de estrangeiros se• cuap r t.aent.o PP 745 e 782. Relação 
deverâ constar nacionalidade e instituição a que pertence• 
Assinado pelo administra.dor regional. Sr. Francisco Alves da 
Silva. 

Radiograma ao qual foi respond ído com surpresa. pois a 
administração regional da FTJl{AI deveria.ter.a seguinte informação: • 
(PAAPIU-nº 56 de 19/4/90) 
"l.:ll resposta te1e:z: 234/nº 21 e 18/1/90 .. 14:oohl in:tor:no 

que: 
1) Hã.o se encontra neste PIH nenhUJ1. funcionário da FUHAI. 
2) He~te :a.0.11.ento, se en(con)tra:a aqui apenas os cinco 
nenbros da equipe de saúde requisitada pela Presidência da 
FUHAI .. que colabora• coa o •p.u:sy• pertencentes às 
seguintes entidades: SUC.All .. FHDF .. UHB e CHBB/CRB. 
3) E• 18/4/90, 14hsl delegado Orion da Polícia Federal/ 



17 

Jerenia~ verificou identidade e nacionalidade nel5.l>ro~ 

equipe.· 
(sem. assinatura na cópia ... mas assinado no original pela Dra. Ivone 
l1eneg o la) . 

Finalmente. diante do clima de insegurança criado 110 Paap íú 
pela re ínvasâo garimpeira. pelas autor í.zaçõee oficiais concedidas 
a aviões de garim.po pousar na área indígena e pelos vôos "de 
cor tesãa" t ornec ídos à FUMAI regional por Lideres garimpeirc,s, a 
equipe de saúde decidiu pedir sua remoção da região e interromper 
as suas at ívídades. Este pedido foi notificado duas vezes à 
administração regional da FUNAI através de rad í oqraaas : 

(PAAPIU-nº 50 de 17/4/90) 
1) ... (ver supra) 
2) Devida falta de apoio e segurança para desempenhar seu 
papel na área onde reco:aeça invasão go.ri11.peira e onde 

delegacia regional usa aviões de garimpo, a equipe de 
saúde requer sua retirada i~ediata de Paapiú.· 

3. - - • 
Assinado por Dra. Ivone ríeneçola. Dr. Bruce Albert e :riatilde 
Costa. 

(PAAPIU-nº 54 de 18/4/90) 
·»evido reinício invasão gari:apeira vários pontos região 
Paapiú como Caveira/Novo Cruzado e dependência FUHAI 
aeronaves Sr. José Altino 1:rachado para logística projeto 
saúde. a equipe :médica considera não poder desenvolver 
trabalho nas condições indepêndencia e segurança prevista. 

Portanto. pede remoção inediata da área. Solicitanos 

resposta urgente• 

Assinado por Dra. Ivone l1enegola (FHDF)i Dr. Bruce Albert (Ul-IB) e 
Enf erne í.ra l'Ia tilde Costa (CNBB/CRB). 

A equipe de saúde saiu da área de Paapfú em. dois vôos do 
nonoaot or PT-FOll da FmlAI: no dia 23/ 4 a enf e rne í ra 11. Costa e · 
dois pacientes; no dia 24/4 a m.édica e o interpréte/antropólogo. 

Brasilia, 7 de maio de 1990 


