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YANOMAMI: CRONOLOGIA DE UMA MORTE ANUNCIADA 

O NÚcleo de Direitos Indigenas(NDI) e o Instituto de 

Estudos SÓcio-EconÔmicos{INESC), vêm pelo presente fornecer este 

subsidio como contribuição aos participantes da Comissão da Ação 

pela Cidadania, reunida no dia 09 de março de 1990 no Senado 

Federal - Brasilia. 

Diante da grave situação em que ainda se encontram os 

Índios Yanomami, mesmo após a conclusão das operações 11Selva Livre" 

e 11Plano emergencial de atenção à saúde Yanamami11, este dossiê 

tem por objetivo fazer um resumo da questão no que se refere - as 
ações desencadeadas pelo governo federal e demais setores envolvidos. 



1 - Situação Territorial 

Embora o conhecimento de sua existência remonte dos 

anos 60, o contato mais direto com a etnia Yanomami só ocorreu a 

partir dos anos 70. Localizados nas serras que compõem o sistema 

Parima, região de fronteiras entre o Brasil e a Venezuela, onde se 

encontram as nascentes dos rios Orenoco, Negro e Branco, a extensão 

do território brasileiro ocupado por essa etnia é de aproximadamente 

9 milhões de hectares. O Último censo realizado pela FUNAI indica 

urna população de 10 mil Yanomami no Brasil. Os Yanomami, portanto, 

se constituem no maior grupo indigena da América do Sul ainda viven 

do quase que isolados da sociedade.nacional. 

O reconhecimento pelo Estado brasileiro do território 

Yanomami seguiu um longo percurso através de atos e portarias, que 

culminaram com o atual quadro territorial indigena fragmentado em 

19 "ilhas" e com a exist;ncia de duas reservas garimpeiras cem por 

cento inseridas na área interditada pela liminar concedida no dia 

20 de outubro de 1989 pela 7~ Vara do Distrito Federal. 

No dia 08 de janeiro de 1985, através 

1718/85, o Governo Federal interdita uma área de 

da Portaria nQ 

aproximadamente 

9,4 milhões de hectares para efeito de demarcação pela FUNAI do 

Parque Indigena Yanomami. Porém, no dia 13 de setembro de 1988, o 

Governo Sarney baixou Ato dernarcatório(Portaria Interministerial nQ 

160/88) considerando como território Yanornami 19 áreas de - ocupaçao 

interligadas entre si de aproximadamente 8 milhões de hectares. 

Entretanto, dois meses depois, dia 10 de novembro de 1988, justamen 

te após a promulgação da nova Constituição, o Governo, através da 

FUNAI, então presidida pelo Sr. Romero Jucá Filho, baixou mais uma 

Portaria(N2 250/88) definindo como território Yanornami apenas as 19 

áreas imediatamente circundantes às principais concentrações de ma 

locas indlgenas, isoladas entre si, e reduzidas a um total de 
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2,4 milhões de hectares. Ao mesmo tempo foram criadas as chamadas 

Florestas Nacionais de Roraima e do Amazonas, destinadas à proteçao 
ambiental, porém, passiveis de exploração econômica racional, 

do então já existente Parque Nacional do Pico da Neblina. 

Independente à multiplicidade de figuras jurldicas imput~ 

além 

das às terras indígenas Yanomami, o fato é, constatado pela grande 

imprensa nacional, que esta área vem sendo sistematicamente invadida 

por grupos econômicos da sociedade nacional dominante, tais como 

fazendeiros, madereiros, garimpeiros, etc., que nada têm em comum 

com os Yanomami. 

O Presidente Sarney foi alertado inúmeras vezes 

necessidade de demarcar e proteger o território Yanomami 

a 

de s de o 

início de seu governo. várias entidades de apoio ao Índio e diversos 

parlamentares compareceram a audiências com o Presidente para apr~ 

sentar-lhe os estudos da FUNAI indicando a importância do caso e 

alertando para a ocorrência de invasões da área indigena. SÓ o Líder 

Yanomami Davi Kopenawa, premiado pela ONU, esteve três vezes çom o 
•• ;r •.. 

Presidente para o mesmo fim. Em todas essas oportunidades, o Presi 

dente Sarney reafirmou o objetivo de demarcar e proteger o território 

Yanomami, mas seus esforços não passaram dos Atos decretados, cita 

dos anteriormente, que não foram suficientes para impedir a intensi 

ficação da invasão desta área indigena. 

O caso Yanomami hoje se reveste da maior importância - nao 

apenas por configurar dentre aqueles que têm sido objeto de ação da 

Justiça Federal, após a promulgação da nova Constituição, mas, pri~ 

cipalmente, por se tratar da defesa dos direitos da maior etnia 

indígena existente na América do Sul, desde os tempos imemoriais, 

e atualmente ameaçada de desagregação sócio-cultural e de exterminio 

fisico completo. 
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2 - Situação Juridica 

A Constituição Federal, em seu Artigo 231 § lQ, cita: 

"são terras tradicionalmente ocupadas pelos lndios e por eles habi 

tadas em carater permanente, as utilizadas para suas atividades prQ 

dutivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais 

necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução fisi 

ca e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições". De acordo 

com este principio, as terras ocupadas pelos Yanomami compreendem a 

regiao de fronteira descrita anteriormente junto às serras que com 

põem o sistema Parima, as nascentes dos rios Orenoco, Negro e 

Branco, descendo ate o vale do Rio Catrimanos. Foi inclusive com 

esta compreensão que a FUNAI, em 1985, baixou a Portaria 1718/85 

interditando esta região para efeito de demarcação, num total de 

9,4 milhões de hectares. 

A redução da área Yanomarni concretizada no Decreto 250/88 

para 2,4 milhões de hectares veio apenas confirmar o grau de invasão 

das terras indígenas e a consequente degradação do povo Yanornarni. 

No dia 12.01.89, o Ministro Paulo Brossard encaminhou ao 

Presidente da República relatório da viagem realizada à áreaYanornami 

pela equipe do seu Ministério - o Conselho de Defesa dos Direitos 

da Pessoa Humana - CDDPH. O referido relatório evidencia a gravidade 

do problema, a violação dos direitos humanos dos Yanomami, os con 

flitos de terra, a corrupçao de funcionários públicos envolvidos em 

possíveis atividades ilegais de mineração e contrabando de ouro na 

ordem de 9 toneladas em dezembro de 1988. 

Frente a esta grave situaçao, o Senador Severo Gomes anun 

ciou, em abril de 1989, que pretendia argüir a inconstitucionalidade 

do decreto que levou à divisão do território Yanomami em 19 "ilhas" 

isoladas entre si. Na mesma época, o Juiz Edgard Antonio Lippman Jr. 

pede o indiciamento do Sr. Romero Jucá Filho, acusado de envolvimento 
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em negociações de contratos para a exploração de madeira em 

indigenas. 

, 
are as 

Em outubro de 1989 o Ministério PÚblico entrou com uma 

ação ordenando a interdição das pistas de pouso clandestinas da 

área Yanomami. No dia 12 de outubro do mesmo ano, o Ministério 

Público entrou com uma nova ação ordenando a imediata retirada de 

grupos não-indigenas da área interditada de 9,419.108 hectares, de 

acordo com o memorial descritivo constante da Portaria n2 1718/85 

FUNAI. Como resposta, a Justiça Federal concedeu, nos dias 5 e 20 

de outubro do mesmo ano, lirninares favoráveis às respectivas 

do Ministério PÚblico, criando um fato inédito na Justiça 

- açoes 

deste 

pais e obrigando os governos Federal e do Estado de Roraima a e:xecu 

ção da ordem judicial. 

3 - Ação Governamental 

Mesmo após inúmeras visitas de parlamentares e entid~ 

desde apoio ao indio ao Presidente Sarney, alertando-o para a grave 

situação e ameaça de exterminio do povo Yanomami, assim como para a 

necessidade urgente de demarcação de suas terras, o reconhecimento 

por parte do Governo se deu apenas com relação às 19 "ilhas11, de 

acordo com a Portaria n2 250/88. 

Um mês após a concessão das liminares da lê e 72 Vara do 

Distrito Federal ordenando, respectivamente, a interdição das pistas 

de pouso e a retirada imediata de todos os grupos não-indigenas 

da área Yanornami interditada, nenhuma medida prática havia sido to 

mada para a execução da ordem, conforme determinava a Justiça. Na 

semana seguinte, a Policia Federal comunica à Justiça não dispor de 

condições para a retirada dos garimpeiros e demais grupos da 
, 
area. 

No dia seguinte, a 7e Vara Federal requisitou o envio de tropas do 

Exército, constatada a incapacidade da Policia Federal. 
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No dia 05 de dezembro de 1989, o Juiz da 1~ Vara do 

Distrito Federal, Dr. João Batista Coelho Aguiar, determina que a 

Aeronáutica interdite as pistas de pouso do garimpo, ao mesmo tempo 

em que o Ministro da Justiça, Dr. Saulo Ramos, descarta o envio 

tropas do Exército. 

de 

No dia 10 de dezembro de 1989, o Governo Federal encaminhou 

ao Congresso Nacional a Mensagem n9 273/89 e a Medida Provisória 

n9 120/89, liberando recursos na ordem de NCz$ 55 milhões como verba 

complementar destinada às operações denominadas "Selva Livre" e "Plano Emerge!!_ 

cial de Atenção à Saúde Yanomami", com o objetivo de executar a 

decisão judicial para retirada dos garimpeiros da área e atender 

prontamente o povo Yanomami, vitima de doenças contagiosas ate 

então desconhecidas que foram levadas - para a area pelos grupos 

não-indigenas e, particularmente, os garimpeiros. 

No dia 03 de janeiro de 1990, portanto, mais de dois 

meses após a decisão judicial, são enviadas as primeiras equipes de 

agentes da PF e médicos para Boa Vista, onde deveriam concentrar os 

esforços para início das operações. Conforme divulgou o jornal 

Folha de são Paulo no dia 15 de janeiro de 1990, as operações der~ 

tirada dos garimpeiros da área e o plano de assistência emergencial 

à saúde Yanomami tiveram inicio de forma tumultuada e com grande 

dificuldade de locomoção, devido à falta de apoio por parte da 

Aeronáutica no que se refere ao transporte aéreo. De acordo com o 

proprio coordenador da operação por parte da FUNAI, o Sr. Nilson 

Campos, a Aeronáutica colocou dois aviões Caravan(para oito pessoas 

cada), quando havia sido pedido um avião BÚfalo(para 32 pessoas). 

Enquanto as operações se desenrolavam com morosidade, o 

Governo Federal, diante da resistência dos garimpeiros em sairern 

pacificamente da área indigena interditada pela Justiça Federal, en. 
viou o Diretor Geral da Policia Federal, o Sr. Romeu Turna, para 

negociar com os representantes do garimpo uma "alternativa viável 

aos seus interesses". 
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Esta intensão ficou comprovada quando, no dia 09 de janei 

rodo corrente ano, o Delegado Romeu Turna, ao invés de cumprir com 

a ordem judicial, firmou um termo de compromisso garantindo aos 

garimpeiros a criação de três reservas garimpeiras, a serem decreta 

das pelo Presidente Sarney e os ministros da Justiça, do Interior, 

da Saúde e das Minas e Energia, dentro do território Yanomami. 

No dia 10 de janeiro do corrente ano, o Procurador Eugênio 

Aragão pediu prisão em flagrante do Diretor Geral da Policia Federal, 

por desobediência à ordem judicial de 20 de outubro de 1989. Entre 

tanto, para surpresa maior, o Ministro Saulo Ramos confirmou q~e o 

acordo firmado é perfeitamente legal até que seja julgada 

sobre a demarcação da reserva. 

- a ,,?·_:açao 

No dia 24 de janeiro de 1990, o Presidente Sarney, con 

firmando as previsões firmadas no termo de compromisso pelo Delegado 

Romeu Tuma, ocupou cadeia de rádio e televisão para anunciar a cri~ 

ção da Reserva Garimpeira da Gleba de Uraricaá -Santa Rosa corno sen 

do urna região inteiramente fora da área indigena interditada.~ No 

dia 25 de janeiro, é assinado o Decreto n2 98890/90 criando a flese~ 

va de Garimpo de Santa Rosa com uma extensão de 100.000 hectares. 

No entanto, no dia 30 de janeiro do presente ano, o NÚcleo 

de Direitos Indigenas(NDI) comunica às autoridades competentes e a 

imprensa em geral a existência de superposição parcial de are as 

destinadas à atividade garimpeira em relação ao território Yanomarni 

interditado, com base na plotagem de mapas feito pelo Centro Ecumê 

nico de Documentação e Informação(CEDI). O Decreto n2 98890 incidiu 

16,1% dentro do território Yanomami. Mesmo após diversos apelos fei 

tos por entidades de apoio ao indio no sentido do rever a demarcação 

desta reserva garimpeira, até porque a escolha desta área e das 

outras ainda por definir foi feita pelos garimpeiros e o Governo 

Federal, sem a minima preocupação em discutir com o principal setor 

envolvido na guestao, no caso, os Yanornami, o Governo Sarney manteve 

o decreto e não se dispôs a encontrar nova alternativa. 
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Para concluir o termo de compromisso firmado com os gari~ 

peiros no dia 09 de janeiro, o Presidente Sarney assinou no dia 15 

de fevereiro do presente ano mais dois decretos(nQ 98959 e 98960), 

criando as outras duas reservas garimpeiras denominadas Gleba Catri 

mani-Couto Magalhães e Gleba Uraricoera, reservas estas que incidem 

inteiramente dentro da área indigena interditada pela liminar da 

Justiça Federal. 

Ao longo desses Últimos tres meses, a - açao do Governo 

Federal tem priorizado o reassentamento dos garimpeiros 

indigena em litigio, demonstrando claramente uma falta 

, 
na are a 

de vontade 

política em preservar a cultura Yanomami e demarcar definitivamente 

o Parque Nacional Yanomami, em cumprimento à determinação judicial. 
A preocupação do Governo girou muito mais em torno de aba 

far a denúncia das péssimas condições de saúde do povo Yanomarni, di 

vulgadas nas imagens da TV Francesa Antenne 2, do que de resolver a 

terrível situação de saúde dos Yanornami. Esta preocupaçao ficou 

exemplificada no episódio que envolveu os jornalistas franceses 

Jacques Dovai e Noel Mamere, que filmaram urna Índia Yanomami agonf 

zando. O Ministro Saulo Ramos, preocupado com a imagem do Brasil no 

exterior, indiciou os dois jornalistas franceses em crime de omissão 

de socorro. Esta determinação do Ministro Saulo Ramos ficou muito 

bem retratada em um oficio enviado ao Presidente da FENAJ, o Sr. 

Armando Rollemberg, no dia 13 de fevereiro do corrente, em resposta 

a um telex enviado por este Último ao Ministro, estranhando sua ati 

tude de abrir inquérito contra os jornalistas. (Vide anexo dossiê). 

Por outro lado, a demarcação das duas Últimas reservas g~ 

rimpeiras teve como argumento básico a afirmação do Ministro da 

Saúde, Sr. Seigo Tsuzuki, de que a retirada dos garimpeiros da 

área significaria um suposto risco à saúde pÚblica, na medida em 

que poderia espalhar uma epidemia de oncocercose em outras unidades 

da Federação. Esta justificativa, porém, é refutada por especialistas 
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em medicina tropical, que consideram impossivel a ocorrencia de urna 

epidemia, uma vez que o mosquito vetor da doença 
, 

so sobrevive em 

regiões de alta taxa de oxidação e calor verificadas nas 
, 
areas em 

questão(os contrafortes da Serra do Parima), além do que a doença 

não é transmitida pelo contágio humano. 

Não foi por acaso que o Subprocurador da República Carlos 

Victor Muzzi entrou, no dia 20 de fevereiro do corrente ano, com a 

acusação de crime de responsabilidade e desobediência na câmara dos 

Deputados contra o Presidente Sarney e os Ministros Saulo Ramos, 

João Alves, Vicente Fialho, Seigo Tsuzuki e Octávio Moreira Lima, 

da Justiça, do Interior, das Minas e Energia, da Saúde e da Aeronáu 

tica, respectivamente, que assinaram os decretos criando as reservas 

de garimpo dentro da área interditada dos Yanomami, numa clara vio 

lação aos direitos fundamentais da pessoa humana. A declaraçã~ do 

Ministro Saulo Ramos, no dia 03.02.90, em Manaus, de que a denúncia 

de ameaça de genocldio dos Yanomami é uma "cretinice", esbarra na 

triste realidade, segundo a qual, desde 1987, a presença dos gari~ 

peiros na area já causou a morte de 1.500 Índios, ou seja, 15% do 

povo Yanomami, conforme apurou a Comissão pela Criação do Parque 

Yanomami(CCPY). 

Além desta acusação protocolada na Camara, o Subprocurador 

entrou com uma ação cautelar para conseguir uma liminar suspendendo 

os decretos que criam as reservas garimpeiras e, a depender desse 

resultado entrará também com outra ação na Justiça por crime comum 

contra o Presidente Sarney e os respectivos ministros que também 

assinaram os decretos citados. 

4 - Situação de Saúde dos Yanomami 

O Último censo realizado pela FUNAI indicava a exis 

tencia de 10.000 Yanomami vivendo do lado da fronteira brasileira. 
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Esta etnia, como os demais grupos indigenas isolados, nunca souberam 

o que era uma gripe, uma pneumonia, tuberculose, hepatite, malária, 

ou mesmo doenças venéreas, até o contato com grupos não-indigenas e, 

particularmente, com os garimpeiros. 

Com a intensificação desordenada da chegada de milhares 

de garimpeiros em Roraima, a invasão das terras Yanomami tornou-se 

um sério problema para a saúde indigena. Calcula-se que pelo menos 

45 mil garimpeiros tenham invadido o território Yanomami nesses Úl 

timos três anos, levando consigo todo tipo de doenças comum a esses 

setores também marginalizados da sociedade nacional e que vivem e 

trabalham em péssimas condições. 

No dia 20 de agosto de 1987, a FUNAI rompeu com um 
A 

conve 

nio existente entre o Governo e a Comissão pela Criação do Parque 

Yanomami(CCPY) - convênio este que garantia uma assistência médica 

aos Yanornami nas regiões invadidas. O Governo alegou que apresentª 

ria um programa de saúde alternativo, mas nada fez. 

No dia 03 de novembro de 1989, o Jornal do Brasil publicou 

matéria confirmando a existência de 200 Yanomami internados na Casa 

do Índio em Boa Vista, vitimas da malária, tuberculose, cujo princi 

pal agente condutor e o garimpeiro. O vinculo que se estabelece com 

o invasor da área é tão grande que o indio acaba quebrando o seu 

processo natural com a floresta e o impacto com outros grupos 

leva-os à dependência e a absorção de valores externos que culminam 

na desagregação sócio-cultural dos Índios, através do alcoolismo,da 

prostituição, do comércio ilegal de minerais, dos jogos ilicitos, 

tendo como consequência doenças corno tuberculose, desnutrição, doeg 

ças venéreas, a contaminação por mercúrio, utilizado nos garimpes 

para a limpeza do ouro, etc. 

De acordo com o médico indigenista da FUNAI, José Pereira, 

se em pouco tempo o Governo Federal não executar um programa de as 

sistência à saúde dos povos indigenas da Amazônia, a população de 

Índios Yanomami no Brasil será reduzida pela metade. 
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A situação da saúde Yanomami ficou muito bem retratada nos 

relatórios feitos pela Dra. Maria Goretti Gonçalves Selau e pela 

Comissão da Ação pela Cidadania em sua visita à área Yanomami enti 

tulado "Roraima: o aviso da morte". 

SÓ no dia 12 de dezembro de 1989, o Governo Federal anun 

ciou seu "plano emergencial de atenção à saúde Yanornami". A execução 

desse plano contou com a participação de representantes da Comissão 

da Ação pela Cidadania e da CCPY, na qualidade de médicos indig~ 

nistas e tradutores, com o objetivo de fortalecer a ação govername~ 

tal. 

As seis primeiras equipes médicas iniciaram o trabalho no 

dia 03 de janeiro do presente ano com o intuito de atender cerca de 

cinco mil indios Yanomami, além dos garimpeiros vitimados com malá 

ria e oncocercose. 

Como avaliamos anteriormente, o plano emergencial sofreu 

atrasos e dificuldades a partir de sua execução, não só pela falta 

de transporte aéreo como, também, pelo despreparo dos agentes da 

Policia Federal envolvidos na retirada dos garimpeiros da 

interditada. 

, 
.a r e a 

Os resultados preliminares não são nada animadores. De 

acordo com a CCPY, pelo menos 15%(1.500 Yanomami) já morreram viti 

mas do contágio de doenças introduzidas na região pela invasão dos 

garimpeiros. 

5 - Ação pela Cidadania 

A Comissão da Ação pela Cidadania, reunida em Brasllia, 

em fevereiro de 1989, resolveu concentrar seus esforços em dois 

problemas que por sua gravidade e repercussão considerou exemplares: 

a violência rural, coberta pela impunidade, no Acre, que culminou com 

o assassinato do seringalista e llder sindical Chico Mendes e a 
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terrível situação dos indios Yanomami, vitimas de toda sorte de 

agressão provocada pela invasão incontrolável de suas terras pelos 

garimpeiros. 

Nos dias 09, 10,11 e 12 de junho de 1989 uma canitiva da Canissão da 

Ação pela Cidadania realizou viagem à Roraima com os objetivos de 

verificar os atentados cometidos naquele Estado contra os Índios 

Yanomami, Macuxi, Wapixana, Taurepang e Ingaricó, contra o meio 

ambiente, contra a Fazenda Nacional e contra os direitos de todos 

os cidadãos brasileiros, na medida em que as denúncias envolvem 

ofensas à Constituição. 
Corno resultado desta viagem, a Comissão da Ação pela Cida 

produziu um relatório publicado pelas entidades CCPY, CEDI e 

Conselho Indigenista Missionário(CIMI), denunciando a gravidade das 

agressões vividas pelo povo Yanomami, a intensificação dos conflitos 

promovidos pela invasão de aproximadamente 45 mil garimpeiros e 

mais de 300 estabelecimentos de exploração pecuária relacionados p~ 

lo INCRA e FUNAI, a evasão de impostos relacionadas à corrercialização 

ilegal de ouro, a falta de segurança do tráfego aéreo, agravada 

ainda mais pelas centenas de pistas de pouso não homologadas pelo 

Ministério da Aeronáutica e o Departamento de Aviação Civil(DAC), 

além da crescente mortalidade entre os indios provocada pelo conta 

gio de doenças até então desconhecidas pelos Índios e trazidas pelos 

garimpeiros e a devastação ambiental provocada pela ação do garimpo 

sem nenhuma fiscalização do Governo através de seu Órgão competente. 

Além destas denúncias, o relatório de viagem da comitiva da Comissão 

da Ação pela Cidadania teve o grande mérito de apontar e sugerir 

diversas ações com o intuito de solucionar os graves problemas e 

conflitos vividos pelo povo Yanomami. 

Neste sentido, o relatório recomendou como propostas 

ações junto aos Órgãos dos governos Federal e Estadual tais como a 

revogação da Portaria n2 250/88, assim como a necessidade imperiosa 
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de restabelecer a area de aproximadamente 8 milhões de hectares de 

limitada pela Portaria Interministerial anterior nE 160/88, reconh~ 

cendo categoricamente o caráter tradicional da ocupação indigena; a 

retirada dos garimpeiros localizados em PaapiÚ e mesmo nas áreas ho 

mologadas pela Portaria nE 250/88 circundantes às 19 áreas e tidas 

como florestas nacionais; a formação de um grupo de trabalho inter 

ministerial com a participação do Governo do Estado de Roraima, os 

representantes dos garimpeiros e de entidades indigenistas, com o 

intuito de apresentar um plano alternativo para o garimpo de modo a 

possibilitar o deslocamento do mesmo para áreas que não firam a le 

gislação de proteção aos Índios e garanta um aproveitamento racional 

dos recursos minerais; a demarcação imediata das áreas indígenas de 

Macuxi, Wapixana, Taurepang e IngaricÓ, obedecendo aos criterios de 

identidade étnico-cultural das populações indigenas; além do plano 

de saúde ernergencial aos Yanomami. 

O relatório da Ação pela Cidadania sugeriu ainda aos PªL 

lamentares integrantes de sua comitiva que requeiram informações 

junto à FUNAI, à SADEN, ao Ministério da Aeronáutica, no sentido de 

alertar esses Órgãos da total desordem existente hoje no território 

Yanornami. 

Dentre essas ações recomendadas, destacamos também as me 

didas judiciais encaminhadas pelo Ministério PÚblico com o intuito 

de defender a correta demarcação das 
, 
are as indígenas Yanomami, 

Macuxi, Wapixana, Taurepang e IngaricÓ, a luz do preceito constitu 

cional - Art. 231, § 12, assim como a retirada de todos os garimpei 

ros das áreas indigenas e o fechamento das pistas de pouso clandes 

tinas. Estas medidas posteriormente foram levadas à frente pelo Mi 

nistério PÚblico e consubstanciadas nas liminares concedidas pela 

Justiça Federal de Brasília ordenando tais ações em caráter imediato. 

Subsequente a este trabalho, a Ação pela Cidadania reali 

zou mais uma reunião no dia 27 de novembro de 1989, na sala da 
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Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, no Senado Federal, 

onde, na presença de todos os setores envolvidos na questão, pôde 

avaliar o andamento das ações solicitadas junto ao Governo Federal 

e publicou a sua posição em nota divulgada à imprensa, datada de 28 

de novembro de 1989, que segue em anexo. 

Com todas essas açoes e mais as iniciativas individuais 

das entidades de apoio ao Índio e demais fóruns preocupados com a 

defesa dos direitos humanos dos povos indígenas, o objetivo da Co 

missão da Ação pela Cidadania é o de ver bem resolvida esta questao 

~o decorrer do Governo Sarney. Foi o próprio Governo Federal que 

gerou expectativas neste sentido, assim corno foi ele também o res 

ponsável pelo agravamento - sem precedentes - da situação vivida ho 

je pelos Yanomami. É com esse mesmo empenho que a Comissão da Açao 

pela Cidadania estará reunida no dia 09.03.90 com um intuito de 

fazer um novo balanço das operações desencadeadas pelo Governo, 

assim corno propor novos caminhos para o entao futuro governo do 

Presidente Collor. 

6 - Considerações Finais 

De fato, a solução do problema corno um todo passa p~ 

la busca de alternativas de desenvolvimento sócio-econômicos que 

atentam às necessidades de sobrevivência para os garimpeiros, os 

trabalhadores rurais de Roraima oriundos de outros estados e que 

para lá se dirigiram em busca de novas oportunidades de trabalho e 

vida dignas, mas, sem necessariamente violar os direitos do povo 

Yanomarni e depredar a diversidade da fauna e flora existente em seu 

território. 

Hoje, mesmo tendo recorrido à todas as autoridades que 

foram possíveis, na tentativa de equacionar o problema, às vesperas 

da posse do novo governo, está mais do que claro, de que toda estr~ 
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tégia do Governo Sarney foi a de estender o problema para, em segui 

da, tranferi-lo para as mãos do Presidente eleito Fernando Collor. 

A dimensão do problema certamente exigirá da parte do novo 

governo sensibilidade e maturidade politica suficientes para resol 

vê-lo, levado em consideração todos os grupos envolvidos na questão, 

para tanto, basta determinação e vontade política. Caso o Governo 

Collor demonstre esta convicção, não ternos dúvida de que contara 

com o apoio ativo da sociedade civil em busca de soluções que resg~ 

tem a dignidade do povo Yanornami, e das populações indígenas 

em geral, dentro dos nobres preceitos inscritos na Constituição 

Federal. 

Segue em anexo a cobertura da imprensa nacional de 25 de outubro 
de 1989 a 04 de março de 1990. 
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TRIBUNA DA PARIA 
23.10.89 

Garimpeiros sairão 
da área- .Y anomarni 

6:tASIUA - O cacique Txucar 
rarnõe Raonl, forçado a abando 
nar sua tribo, és margens do Rio 
Xmgu, para tratar de uma artr11e 
infecciosa no Hospital de Base de 
Brasília, não conteve a emoção 
ontem à tarde ao ver da janela 
de seu apartamento a forte chuva 
que caia na cidade. Imediata 
mente começou a lamentar o foto 
de permanecer preso em um leito 
hospitalar, com a perna imobi 
lizada, e manifestar o desejo de 
voltar para _a tribo. 

Com presumlvels 58 anos de 
Idade, esta é a primeira vez que 
Raonl deixa sua aldeia para trota 
mento médico. Ele está há quatro 
dias no Hospital de Base, sendo 
submetido a lavagem no joelho 
com soro fisiológico, através de 
uma sonda. Além da lavagem, 
Raoni está recebendo rncdicação 
à base de 'antibióücos, para con 
trolar a íníecçüo do joelho. , 

Ontem enquanto a chuva caia. 

Raont confessou sua saudade ao 
enfermeiro joão Alvlno. com 
quem· desabafou e revelou o dê-' 
selo de retornar ao Xíngu. Embo 
ra tenha recebido várias visitas 
durante o dia, Raoní se sente sozi- 
nho e pediu para Alvlno chamar 
sou sobrinho Megaron, para que 
ele se comunique com o cantor 
Sting, avisando-o do estado de 
saúde de Raoni e lhe informando 
do desejo do cacique em receber 
uma visita do roqueiro inglês. 

f0 
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RASÍLIA - Desde 1987, o Presí 
nte Sarney promete aos índios ia 
mamis retirar os garimpeiros de 

aas reservas em Roraima. A pri 
ira promessa foi feita numa carta 
cacique Davi Copenaua Ianoma- · 

··. em resposta às denúncias que ele 
caminhara ao Palácio do Planalto. 
texto, o Presidente afirma que o 
verno estava "trabalhando para 

. opor soluções enérgicas para a re 
ij"ada dos garimpeiros". A troca de 
rtas e promessas prosseguiu até o 
-s passado, quando Sarney esteve 

, , Boa Vista. Agora, o pedido dos 
·1ómanis será atendido por deter 
aação judicial, e não por ordem do 
esidente, a quem caberá somente 

"'<xutar a decisão. 
<>l'a' época em que a primeira carta 
:i remetida a Samey, as estimativas 
ontavam cerca de 12 mil garimpei· 
s nas áreas ianomamis. Hoje são 
mil. Em 1987, os problemas de. 
úde dos 9 mil íanomamís dividido 
20 áreas eram preocupantes. Ho 
os médicos classífícam de caótí- 

Um dossié elaborado pela Comis 
o pela Criação do Parque Ianoma 
.. (CCPI) e pelo Instituto Nacional 

Estudos Sócio-Econômicos 
esc), em setembro de 1987 - cinco 
ses após as promessas do Gover 
e o apelo dos índios para a retira- 
• ri~ agarimpeiros -. denuncia a 

morte de quatro índios e um garim 
peiro em conflitos nas áreas íanoma 
mis 'em agosto de 1987, epidemias de 
gripe; malária, problemas de ouvido 
e insuficiência respiratória em cerca 
de l.200 índios. Segundo informações 
de um médico da Funai que esteve 
recentemente na região, a situação 
está mais grave, mas ainda não há 
um levantamento sobre o número de 
índios que morreram nos últimos 
anos, entre conflitos com garimpei 
ros ou de doenças. 
A CCPI é uma entidade filantrópi 

ca que atuou na região ianomami de - 
1964 a agosto de 1987, quando seus 
médicos foram obrigados a deixar a 
área por ordem da Funaí, que reti 
rou todas as missões e grupos de 
apoio que prestavam serviços, me 
diante acordo com o Governo do en 
tão Território de Roraima para reti 
rar os garimpeiros. 
A Comissão trabalhava na reserva 

graças a convênio com a Funai e 
com a Fundação Oswaldo Cruz (Fio 
cruz) para o atendimento das áreas 
isoladas em Roraima. Quando dei 
xou o local, procurou o lnesc e pre 
parou um documento completo sobre 
a situação de saúde dos índios. 
No documento, os médicos apon 

tam uma mortalidade infantil de 
28% na faixa de até quatro anos, por· 
causa da malária; a anemia nas pro 
ximid,rl.es do garimpo de S,uta Rosa 

t l 

... 

O Presidente Sarney, na audiência ao cacique Davi Copenaua lanomaml 

atingia 90o/o dos índios: os cases de 
gripe chegavam a 46,7% dos atendi 
mentos na região de Surucucus, Nor 
te de Roraima 
· No dossiê de 1987, o Inesc e a 
CCPI afirmam que a retirada dos 
garimpeiros não tinha acontecido 
porque "setores da política nacional 

. vinculados à empresas privil'Jas não 

permitiam. As denúncias feitas a· 
través de postos da Funai, missioná 
rios e índios, são diversas, mas falta 
vontade política para resolver". 
Um levantamento feito pelo lnesc 

junto ao Departamento de Produção 
Mineral (Dm>M) aponta 25 empresas 
interessadas em explorar as riquezas 
minerais da região dos ianomargis, 
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Funai Jetiucupará area 
ia110111a111i até dezembro 
Do correspondente em Manaus 

Os garimpeiros que ocupam a 
área dos índios ianomami, entre 
o Estado do Amazonas e Rorai 
ma, deverão ser retirados da 
reserva dentro de 15 a 60 dias. A 
informação é do superintendente 
regional da Funai cm Manaus, 
Francisco Eugênio dos Santos. A 
ação de retirada está cm plane 
jamento, segundo Santos, que é 
coordenador da operação. Ele 
adianta, no entanto, que ela só 
será executada com a garantia de 
que "não provocará conflitos 
sociais", 

Cerca de 20 mil índios habi 
tam os mais de 9 milhões de 
hectares. Entre 30 mil e 40 mil 
garimpeiros estão nas áreas co 
nhecidas como Papiu e Serra do 
Surucucu, todas dentro da reser 
va dos ianomami. 

No último dia 20, o juiz da 7ª 
Vara da Justiça Federal em Bra 
sília, Novély Vilanova, concedeu 
liminar ao Ministério Público· 
Federal determinando a interdi 
ção dos 9 milhões de hectares da 
reserva. A área havia sido redu 
zida por decreto presidencial a 2 
milhões de hectares, A· medida 
determinava também a retirada 
dos garimpeiros das terras iano 
mami. 

A diminuição das terras foi 
contestada pelos procuradores da 
República Eugênio José Gui 
lherme de Aragão e Deborah 
Duprat de Brito Pereira. Ambos 
alegaram que a área, dividida cm 
19 reservas, é imemorial dos 
ianornami, pertencente ao grupo 
mesmo sem que tenha sido feita 
a demarcação. 

Raoni vai Ler 
alta· c111 4 dias 

Da Sucursal de Brasílio 

O dreno no joelho 
esquerdo do cacique Reoni, 
opcroâo na quinta-Ieim 
passada de uma artrite bec 
tcriuna, vei ser retirado 
hoje pelos médicos do 
Hospital de Base de Brasí 
lia. Reoni poderá. ter alta 
cm três ou quatro dias, 
segundo o médico . · 

Segundo Santos, a Funai quer 
o envolvimento dos governos do 
Amazonas e de Roraima na 
operação. "A Constituição diz 
que este problema também é de 
responsabilidade dos Estados e 
municípios", argumenta o supe 
rintendente. Santos não quis dí 
zcr qual órgão comandará a 
operação. "Provavelmente será a 
Polícia Federal", previu. Ele não 
descartou, no entanto, a possibi 
lidade de o Exército participar. 
· O plano da Funai prevê o 
reassentamento dos garimpeiros. 
'' Não podemos pegar esse pesso 
al e jogá-lo numa cidade. Seria 
uma tremenda irresponsabilida 
de", disse Santos, sem explicar 
as medidas a serem tomadas 
para reassentar os garimpeiros. 

O coordenador de imprensa da 
Polícia Federal, José Polares, 
disse que o órgão ainda não 
recebeu nenhum comunicado. 

Garimpo 
A Uniüo das Nações I11díp,c 

nas, o movime11to Açilo Pclu 
· Cidadania e ti 0Al1 rc1í11cm-s~· 
/Jojc cm Hrn~ili;i para pcsh! o 
icusscnuuucnto âo« i;;lfimpdro.~ 
,111e foicr·, rctit tulos d;is reruis 
do~ ímlit. ianonuunis, em Ro 
mitn«, 
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TARCISIO HOLANDA 

A lerita -destruiçãodos Ya.~Qfilâini 
/ ., ' ,,.. 1, 

. • - 4•: ~~~l, : ~.. ·~ l 1 : ., •• 1·; ' 
() juiz Icderal ela í.i Vara, Noveli Vila-. todos os aspectos .. Alén~;da_,açfl~l eminente 

nova <ia Silva Heis, concedeu liminar· ele· -mente . policial da, retinida,· leriam de SN 
terminando a interdição du área dos índius,; .adotadus. medidast que- gafanti:;srm -o vem 
'Yunonuuui, nos · Estados . de Horaíma ·i<f!!, .. prr~o .a milhares, de ilimwns, ,11 ravc'·~ da 
A111.izmws, inv.ídid.i por cerca ,dc.•45. mil (': ubertura de l rentes de ·~á,balho, ü senador 

· guruupciros. São ·nwb ,de,» milhões e,tOO P'.'. Severo: Gomes adverte que· não ass<·~ur~tr 
111il licd ares · de terras. nesses dois estados · aos \'.anomalní o .dirt•ilo:à recuperaeão de 

: tl11e servem para abrigar aldeias .contínuas :, , suas terras .conslituL)~ravc·lesão ao direito 
:·t os índios .sul-umericunosquc se .encontram., : democrático", A. decisão. judicial precisa ser 
··~m estudo mais original.,, ·,: ·. 1 :.1 .. · ., A t.·umprida com urgência .. > . . : , · · 
r Segundo. estudos untropológleos -realiza •.. ,· ; Ha um-evldeutc conllito de interesses cm· 
.dos pela próprta -Funni.: torna-se. indispen- :· ,jogo: O·governa<lor (nomeado) de• Horaimu, 
.sável assegurar a continuidade .do territ6rio:",- Homero- [ucá, de olho no rico filão político 
iYanomami, ~·:sem o qual será impraticável. eleitoral.que.representam .45 mil garunpei 
-u sobrevivência e promoção da' cultura da-.' "·ros;, tem .mantido posição de notória resis 
:qut'la população ind ígC'na ". Concedida ·P.ekr···r:.tência'· a· qualquer esforço dest inndo a res 
. juiz fodl'ra1 '11c> dia 20 de outubro, ·até ,ag~r~ · n taurar o direito dos.indígenus sobre seus m.i- 
1 a liminar não foi cumprida. . , ., .. ·, .:.,; :. ·"·" -Ienares domínios territoriais. · , . · . 
~ Os 45 mil garrrnpcirosInvnsores. d~,:tfcr-:.X :'; :..: A-in\ta!,àO daquelas terras por.um exército · 
l ras <laqueies índros exercem ação destruido-z-. · de -cata dores de.pcpítus constitui' uma ame 
,·ra ern toda a área. Além da exploração- Ílr<+-'/" nça de destruição de uma das maís primil i 
•1datôria dos terrenos poressa figura· avcntu-... Nas• culturas indígenas dá -América Lat iuu. 
· n•ira que é o garunpcíro, -trata-sc dc prescn- ·., .... Um genocídio ameaçador que cornpromet e 

1 ça CJUl' violenta a cult ura e os· hábitos irne-r., · nossos foros dt• civillzação no julgamento de 
1 moriais dos milhares ele· nativos que hubi- ··:· outros povos. 
Iam a regif10. · · · ... ., : , . ;.' O governador. Homero jucá sustenta tp.Jt' 
O Coverno alega falta de recursos mate-. -/.a atividade garimpeira nas terras dos íudros · 

• 1üi~ para promover a retirada dos 45 mil., é essencial à vicia económica de- Hnruima. O 
, J.1,arimpc1ru~. A retinida pura e simples re-' .<1ue significa que o gc•noc:í<lio podPrÚ se 1.·011- 
cl.una ria o emprego de um Exército inteiro, · · sumar cm nome dos interesses ecouôm Íl'OS 
alternai iva ' considerada inconveniente, sob do novo estado, 



Justiça nuuula interditar 
pistas clandestÍ]l~§.d}~.f.!a de, 

, o . • "a interdição das pistas é uma 

ª1'9.t:}a 1 a11 Q1 -,11 am1 operação i:irnito mais sin_1plcs. do l./ '.f. que a retirada dos garimpeiros 
dever que deveria ter cum;rido com O uso . de tropas. Basta 
sem ordem judicial", afirmou bloquear as pistas com,,1amborc~ 
Muzzi, Segundo o subprocura- o~ outros obstáculos . Mu22.1 
dor-geral, a liminar não define diz. que não. se trata apena~ de 
punições para o não-cumprimen- obngar ª saida dos ganmpe1ros. 
to da ordem judicial. "Mas isto "É um fato muito grave '-a 
está previsto em lei. Ignorar uma existência de pistas clandestinâs 
liminar configura desobediência, em uma região de frontelras. 
com punições previstas em lei", Podemos enfrentar problemas 
declarou. com tráfico de cocaína, transpor 

te de armamentos e contrabati- 
do", afirmou. r.. 
Cerca' de 45 mil garimpeiras 

ocupam a reserva. Eles estão 
transmitindo malária e outras 
doenças aos índios. Mais de 50 
ianomami morreram desde :,.o 
começo deste ano. Cerca de 200 
estão internados na Casa do 
índio. )';) 

ELVIS CESAR BONASSA 
Coordenodor de Cidades 

da Sucursal de Brasllio 

A Justiça Federal determinou 
ontem que a Aeronáutica interdi 
te as pistas de pouso clandestinas 
no território indígena dos iano 
mami, cm Roraima. O objetivo 
da medida é deixar sem condi 
ções de sobrevivência os cerca de 
40 mil garimpeiros que invadi 
ram a região. obrigando o aban 
dono da área. Tanto a alimenta 
ção, instrumentos de trabalho e 
roupas, como o ouro garimpado, 
são transportados por aviões que 
usam as pistas irregulares. 
A decisão foi tomada pelo juiz 

da l • Vara Judiciária do Distrito 
Federal, João Baptista Coelho 
Aguiar. Ele concedeu liminar, 
acatando pedido do subprocura 
dor-geral da República, Carlos 
Victor Muzzi. Através de oficio, 
a ordem foi comunicada ao 
Ministério da Aeronáutica. Até 
às 18h, final do expediente na 
Aeronáutica, a assessoria do mi 
nistério não dispunha de nenhu 
ma informação sobre o assunto. 

O cumprimento isolado da 
ordem judicial poderá. trazer 
complicações. Os milhares de 
garimpeiros instalados na região 
sairão desordenadamente. Po 
dem ocorrer invasão de outras 
áreas e uma explosão de violên 
cia. Para evitar que isso aconte 
ça, a "Ação pela Cidadania" 
-grupo·-dc- parlamentares e ór 
gãos, como OAll e ABl- vem 
propondo a· criação de uma 
infra-estrutura adequada para 
abrigar os garimpeiros retirados 
de Roraima. Isto seria possível 
com a demarcação de áreas 
autorizadas para garimpo e for 
nccimcnl o de equipamentos para 
a formação de cooperativas de 
garimpo. 

A medida não tem prazo defi 
nido para seu cumprimento. "A 
Aeronáutica precisa cumprir o 

~'OLHA 1)'~ ~no P,\lll,O 
6-12-P9 

A indeterminação de prazo é, 
de qualquer maneira, o ponto 
vulnerável da decisão judicial. 
Há uma semana, a Justiça Fede 
ral requereu ao Exército e à 
própria Aeronáutica o envio de 
tropas para a retirada dos ga 
rimpeiros da região ianomami. A 
medida ainda não foi acatada 
-e dificilmente será antes do 
.segundo turno das eleições presi 
denciais. "Estamos estudando o 
assunto", limita-se a dizer a 
assessoria de comunicações do 
Exército. Não está definido le 
galmente, atravé~~a or~em judi: 
cial, quanto tempo de "estudo" 
será tolerado antes de se confi 
gurar uma desobediência à lei. 

Victor Muzzi acredita que não 
haverá, desta vez; motivos para 

Índios - O grupo de índios e 
médicos que participou do en 
contro sobre medicina tradicio 
nal e politica de saúde na Ama 
zônia, em Belém (PA), entregou 
hoje no Palácio do Planalto uma 
moção a Sarney pedindo a ime 
diata retirada dos garimpeiros da 
reserva dos ianomami (RR) e a 
implantação de um programa 
para melhorar as condições de 

. saúde dos índios da reserva. 

.. ,:,• 
ONDE FICA A RESERVA IANOMAMI 

··.··· ···: ·.·· 
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Justiça manda 
interditar pistas 

em Roraima 
HRASÍLIA - O Juiz federal da 

i- vara de Brasília. João Baptista 
Coelho Aguiar, concedeu ontem límí 
nar que determina a interdição das 
pistas de pouso clandestinas usadas 
polos garimpeiros nas terras dos ín 
dios ianomamis. em Roraima. A me 
dida deve ser cumprida pelo Mmistê 
ri o da Aeronéunca, ao qual foi 
encaminhado oficio ontem. O Co-' 
mandante; Geral do Ar. Brigadeiro 
Sócrates da Costa Monteiro, já decla 
rou. no entanto, que considera im 
possí\'el a reahsacão da operação de 
retirada dos garimpriros e uma "irn 
propriedade considerar que o Mi 
nistério deve ser o responsável pela 
interdição das pistas". 
-- Chega a ser uma insanidade o 

que pedem que a Aeronáutica faça 
na :í1 ea - dissera o Brigadeiro, ao 
comentar, dias atrás., sugestão do 
l'n•sitlPntc da Funai, lris Pedro de 
ulivciru. tlP que as pistas fossem 
l,urnhanleadas. 

Em seu despacht'. o .luiz ressalta 
que deverão continuar funcionando 
anenas as pistas utilizadas por ór- 
i::ão!:> governan1cnti:is. A liminar -: 
parí'. impedrr o trabalho dos 40 mil 
garimJJclroS que mvadiram as terras 
dos ínnomanus l' estão provocando o 
('Xt~rmrniu da última nação indígena 
do Brasil que mantinha preservados 
os seus traços culturais - fora pedi 
da pt-lo Subprocurador Geral da Re 
pública, Carlos Victor Muzzi, e pelo 
Procurador (jswaldo José Barbosa 
Silva. cm 17 de julho. 
Na ação impetrada junto à Justlca, 

o Ministério Público Federal íntorrna 
que "os garimpeiros recebem supri 
mentos através de dezenas de pistas 
' p, ) r: ••• ndestínas. que ou sãc 
pistas olicialmcnte desconhecidas ou 
construidas pela Funai ou pelo Pro 
jeto Calha Norte, para uso oficial". 

Esta é a segunda liminar que a 
Justiça concede ao Ministério Públí 
co determinando a interferência das 
Forças· i\rmadns no caso. Em 30 de 
novembro. o Ministrn do Exército, 
Leónidas Pires Gonçalves, recebera 
oficio da 7• Vara de Justiça Federal. 

em Brasília, determindhdo o envio 
de tropas federais para a retirada 
dos garimpeiros. O cum, ... ;. , .,,, .. •' 
medida ainda est.i sendo , si uda<l11 
pelo gabinete do Ministro. 
Para o Brigadeiro Sócrates. a opr 

ração de retirada dos garimpeiros é 
uma proposta "de quem não conhece 
o problema do garimpo". füe dl'f",_,nde 
um entendimento para resolver o 
problema, que não vai ser soiuriona 
do enquanto "se tentar ficar toman 
do medidas em Brasília". 

Pilotos têm 120 opções clandestinas 
BOA VJSTA - O Aeroporto de 

Boa Vista, Capital de Horaima, por 
causa do garimpo. é hoje um dos 
mais movimentados 110 Pais <' regis 
tra. iJ.; vezes, numero de pousos e 
decolagens superior a grandes aero 
portos como o de Cumbica, em São 
Paulo, e o do Galeão, no Rio. Exis 
tem cerca ele 120 /listas clandestinas 
no Estado, não iomolopadas pelo 
DAC, CJUC' sào usadas para abastecer 
o garimpo. no meio da floresta, com 
óleo diesel para as máquinas de ex 
tração do ouro e comida para os ga 
rimpeiros, que ficam até três meses 
sem vir i1 ridadc. 
Somcn lP cm torno de Doa Vista 

há uma dezena de jlistas clandes 
tinas usadas pelos pi otos para esca 
par das taxas ele embarque, pouso e 
permanencía cobradas pelo lnfraero 
aos aviões que usam o aeroporto da 
Capital. Os pilotos que partem do ae 
roporto de Boa Vista chegam a pagar 
mensalmente NCZ.$ 10 mil ao lnfrae 
ro. Os qu« 1r:am :is pistas clamlesti- 

nas pagam menos de NCZS I mil ar 
donos da pista. 
Os planos de vôo que saem clu : 

reporto de Boa Vista tôm 4111• ~ 
preenchidos com destino a 11rna pi! 
homologada. mas os pilotos burl: 
a liscalização do UAC. Preenchem 
plano de voo para a pista de Siio Si! 
vestre - que jamais é usada, inclusi 
ve porque tem duas valas no meio. 
Nas pistas clandestinas, O!,. ~:irim 

peiros montam oficinas de ma1111te11- 
cão dos aviões. que fazem serviços 
de mecânica e pintura. A rnnnuten 
ção no meio ela floresta. evidente 
mente, é precária e a média 1• ele 
três acidentes aéreos por dia em Ro 
raima. 
- A aviação de garimpo é um ris 

co calculado - conta o Comandante 
Lauro Teixeira, clono ele i::arnnpo e 
de uma [rota dP três aviões IJC-:!, Ia 
bricados cm 1958 e comprados il 
FAB, qur hoje servem para u trans 
port« clc• máquinas e ganmJH!ll"OS. 
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G1upo indígena verifica 
,; exterminio' dos ianomami 

Do enviado especial a Roraima 

As principais lideranças indí 
genas do Brasil estiveram na 
última semana em Roraima onde 
constataram o processo de "ex 
termjnio" por que passam os 
índios ianomami devido à pre 
sença de garimpeiros que buscam 
ouro naquela região, ao norte do 
país. Trata-se da última grande 
nação indígena das Américas 
ainda não inteiramente contatada 
pelo homem branco. Há cerca de 
9,9 mil ianomami no Brasil, 
espalhados por Roraima e Ama 
zonas. Cerca de 2 mil deles estão 
sob risco direto de vida pela 
proximidade do garimpo, segun 
do avaliação do líder Davi iano- 
mami. 
A Justiça Federal determinou 

no dia 20 de outubro a remoção 
dos garimpeiros das terras indí 
gcnas pela Policia Federal. A 
Pf', entretanto, afirmou na se 
mana passada não possuir pesso 
al capacitado e verba para fazer 
a remoção. A partir disso, o 
Ministério Público ingressou com 
pedido na Justiça para que sejam 
acionados o Exército e a Aero 
náutica a fim de retirar os 
garimpeiros, estimados cm 45 
mil pessoas. A comissão de líde 
res indlgenas foi composta, entre 
outros, pelos representantes da 
União das Nações lndigcnas, 
Ailton Krcnak e Marcos Tcrcna, 
pelo líder caiapó Paulinho Paya 
kan, pelo líder ianomami Davi 
Xiriana e por Otorlguetc, filho 
de Raonl, ausente por estar 
convalescendo de operação no 
joelho. Também esteve presente 
o médico Marcus Barros, reitor 
tia Universidade Federal do 
Amazonas, além da reportagem 
da Folha. 

: "Nossa intenção é manter con 
tato apenas com os lndios para 
ouvir quais são suas necessidades 
e· tentar junto com eles uma 
solução", afirmou Krenak. A 
comissão de índios marcou para 
a·· tarde de hoje no Congresso 
Nacional, em Brasília, a apresen 
tação da situação detalhada dos 
ianomami cm conjunto com 
propostas para a melhoria das 
condições de vida desse povo. Os 
lideres indígenas querem que os 

dois candidatos à Presidência da 
República -Luis lnacio Lula da 
Silva (PT) e Fernando Collor de 
Mello (PRN)- manifestem suas 
posições a respeito da situação 
dos fndios e do garimpo no pais. 
Os garimpeiros levam a malá 

ri;1 ;\OS índios e corrompem suas 
tradições. A desagregação social 
chega ao ponto de o ianomami 
João Davi ter defendido a pre 
sença dos garimpeiros junto à 
aldeia Paapiú enquanto seu pai e 
outros parentes foram internados 
em estado de grave deficiência 
nutricional em Boa Vista. João 
Davi disse aos líderes indígenas, 
na última sexta-f eira, estar re 
considerando sua posição, 
porque não recebeu a riqueza 
que lhe fora prometida "pelos 
garimpeiros e pelo governador 
Romero Jucá". 
"Vou continuar lutando para 

que o garimpo tenha espaço 
aqui", disse o governador Jucá à 
TV Roraima. "Isso aqui vai 
virar uma guerra", garante o 
presidente do sindicato dos ga 
rimpeiros de Roraima, José 
Teixeira Peixoto. Ele acha "im 
possível" a retirada dos ga-im 
peitos. '(011J) 

Romero J ucá 
foi indiciado 
O governeâor de Rorai 

ma e ex-presidente da Fun 
dação Nacional do Índio 
(Funai), Romero Jucá Fi 
lho, 34, é acusado dr: en 
volvimento nas ncgocnçõcs 
de contratos para a exire 
çâo de madeira em áreas 
indígenas. No último mês 
de abril, Jucá e outros 
cinco funcionários federais 
foram nomínados pcto ;,,;7 
Edgard Antonio Lippiuun 
Junior para serem indicia 
dos cm inquérito pela Polí 
cia Federal. 

Romero Jucá foi o sexto 
presidente da Funei do go 
verno Setney, Manti11J1.1 15 

' secretárias em seu gabinete. 

()j 
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Gove1110 que1· que 
itulio« morram, 

diz lenouuuni 
Da Sucursal de Brasílio febre silvestre (espécie de rnalá- 

O líder indígena Davi Iano- ri~). na Casa do lndi? de B~a 
marni disse ontem na Comissão Vista. Além da malária, Mana 
de Constituição 'e Justiça do Gorete afir~a ter v_erifi~ado 
Senado· Federal, que o governo doença~ venereas, desm~ena e 
"pensa que os índios são bichos desnutrição entre os índios. 1!-s 
e quer que eles morram" para doenças foram levadas aos ia 
ocupar suas terras. Segundo ele, nom~mi ~elos 40 mi_l garimpeiros 
o governo quer "ouro e dinnei- que invadiram a região. 
ro" dos garimpeiros e está ; ucr .' ..,esar da "dizimaçü ·• dos 
se importando com o extermínio índios, a médica disse que não 
da nação ianornami, no norte de foram tomadas providências pa 
Roraima. O discurso de Davi foi ra o atendimento médico na 
aplaudido pelas cerca de cem Casa do Índio. Segundo ela, há 
pessoas presentes na Comissão, apenas um médico e nove aten 
com o objetivo de discutir medi· dentes para os 170 internos. 
das emcrgcnciais para salvar os Maria Gorcte afirmou que há 
íanomami. Davi foi aplaudido falta total de higiene e cuidados 
inclusive pelo presidente da Fun- com a alimentação no local. 
dação Nacional do Índio (Fu- Uma situação que, disse a rnédi 
nai), Íriç Pedro de Oliveira, que ca, caractcr izn "omissão de so 
represem 011 o governo. corro". Os dados divulgados por 

A médica Mar ia Goretc Gon- ela foram Integralmente confir 
çalvcs . Scl:111, do Núcleo de mudos pel» presidente da Funai. 
Apoio às Populações Indígenas Íris de ( livcira apresentou um 
da Univci sidadc de Brasília, relatório do órgão demonstrando 
apresentou um relatório sobre as que a Funai jã conhecia a situa 
condições de saúde entre os ção "desesperadora" dos iano 
íanomami. De acordo com ela, rnami antes de qualquer dcnún 
na região de Paapiú (a mais . eia pública a respeito. 
atingida) 11111 terço dos 284 índios Oliveira afirmou, porem, que 
existentes ~wtc~ de 1987 dcsapa- não há recursos para retirar os 
rcccu e 170 c!,U\n internados com garimpeiros. 
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PF se diz incapaz de tirar 
gariinpo de Ro11dônia 

Do Sucursol de Brosfüo logo após a concessão da limi 
nar. que o governo iria cumprir 
a medida judicial. Até agora, no 
entanto, ficou no anúncio de 
uma comissão mista, envolvendo 
pessoal da PF e da Funai, que 
iria estudar uma solução opera 
cional para a remoção. 

Após ser notificada da limi 
nar, pela Justiça, a Funai apre 
sentou contestação ao juiz Nove 
ly Reis. Por intermédio de seu 
procurador-geral, Ovldlo Martins 
de Araújo, a Funai declarou 
"perplexidade" por ter sido aci 
onada pelo Ministério Público. 
Araújo diz, no documento, que 
44dc,,d,: .) ; · ir: .. " ruomemo"; 
em 1976, o órgão vem pedindo 
auxílio para assegurar "a inte 
gridade do território tribal amea 
çado". Antecipando-se ao oficio 
da PF, a Funai mostra ao juiz 
que aquele órgão não dispõe de 

A Polícia Federal alega não ter 
condições materiais para efetuar 
a remoção dos cerca de 50 mil 
garimpeiros que ocupam, irregu 
larmente, território indígena per 
tcnccntc aos iunomami, no Esta 
do de Roraima. A remoção foi 
determinada por uma medida 
liminar obtida pelo Ministério 
Público junto ú 7• Vara Cível do 
DiMrilo Federal, no final do mês 
passudo, Segundo a PF, faltam 
policiais preparados para partici 
par de uma operação desse lipo 
-a ser executada na selva, com 
a duração de 60 dias. 
o~ garimpeiros ocupam diver 

sas áreas espalhadas pelo territó 
rio de Roraima.· Grupos de defe 
sa dos direitos indígenas calcu 
Iam que exista uma centena de 
pistas clandestinas para pouso de 
pequenos avios que servem ao 
transporte de garimpeiros. Mui 
tas dessas pistas estão próximas 
ou [untas a aldeias indígenas. 
Ém ofício encaminhado ao 

juiz federal da 7• Vara, Novely 
<la Silva Reis, no último dia 14, No mesmo dia (6 de novcrn 
a Pl: apresenta uma outra justi- bro), o Mínistfrio Público entrou 
Iicativa {laia o não-cumprimento com nova petição na 7» Vara, 
da liminar, Diz que a medida também no sentido da convoca 
"reveste-se de elevado grau de ção das Forças Armadas. A 
complexidade operacional, apre- petição se baseou 110 artigo 142 
sentando custos contrastantes à da Constiluiçno, que prevê que 
perda de disponibilidudc de re- os poderes constit uinlc.<, (Lxecu. 
cursos financeiros dC.<,!>C órgão". l~vo, •• Legislativo (' Judiciário) 
Pelos cálculos do Serviço de tem imcrauva para n.·q11isi1ar às 
Oulcm Pública (SOP) da Polícia Forças Armadas o apoio ncccs. 
Federal, as despesas com passa- sário a garantía "da lei e da 
gcns aéreas, diárias dos policiais ordem". 
e aluguel de dez _aviõ~s para o • Até ontem à tarde, 0 juiz da 
transporte dos ganmpeiros ultra- 1 Vara ainda não havi; ,, 

. C e 24 ill H I a oespa, passanarn N ZJ> nu lÕC!>, a- e iado sobre a petição 0 ' " (j .1 , • (./UC' vcn.nn, am a, outros gastos, poucrw dctcrn1i11,11· .., n 1· · . . • " ,,;u 1c1pa- 
co111 combustlvcis e aluguel de cão do Exército e Arron{wzic:i 
barcos. nn remoção dos g,irimpt·iros in- 
0 ministro da Justiça, Saulo vasorcs. 

1:a111os, declarou publicamente, 

pessoal em número suflcienrc 
para a remoção e pede que, para 
il>so,· sejam convocadas as Forças 
Armadas. 

Garitnpo passa 
doenças a índios 

Do Redoçõo 
Um numero nâo conhecido U<' 

í11dio~ Íilrwniami tem morrido 
devido ao conraro com g,1rimpci 
tos, que lhes passam Ínú11wrns 
docuças e 11wdi/Jc,1m seus húbi. 
tos alimc11t.in•.\. Esses g:1rimJJci 
ro~ s,io nrovcnicntes ik: ,,.1, ío., 
'Estados brasileiros e exploram o 
ouro. 

O tcrritlírio dos i:1110111:uni , •. ,, :í 
j11dcf111ido. J\ J)f'OJ)O,\/íJ ,?f)/C.~CII• 
lüu.r pct« Fuuoi d,· criar ums 
reserva cm "bolsões:' pam v.s 
ianomumi, foi rccusaa« pc/:1 Jus 
tice. Seriem rcscrva.s cm,ol\'ic/05 
por á,c,;is comi<it"radas Iloresuis 
p:1.,.,ívcis ele c.\plornr:io. A deci 
são baseou-se, cn; '" out rn., coi 
sas, 11a co11síderaç:io de que (l.\ 

iunouuuni 11111tJ:1m .,11..1s nklcius 
cons t ,11)( cincnt e. 
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Funai terá que interditar 
estrada em área indígena 

. Da Sucursal de 8ra1llla tantes da Timb6 para serem 
comunicados do desejo de inter- 

O subprocurador-geral da Re-' dição de trânsito na região. "Se 
pública, Carlos Victor Muzzi, a empresa for contrária, vai ser 
solicitou ao presidente da Fun- preciso ação da Policia Federal", 
dação Nacional do Índio . (Fu-. afirmou Araújo. 
naí), Íris Pedro de -Olíveira, a · : Sobre a anulação dos contra 
imediata ínterdíção+de ·. estrada· 'tos com o grupo Paranapanema, 
"ilegalmente construída" pela o subprocurador não soube de 
.empresa Timbó Indústria de Mi- 'terminar que medidas podem ser 
neração Ltda. na área indígena · adotadas. Araújo acha "mais 
dos waimiri-atroari (Amazonas e premente a interdição da estra 
Roraima). O subprocurador da". Além disso, explica que a 
também pediu a nulidade dos anulação depende de parecer do 
·contratos om empresas do grupo··· departamento jurídico da Funai. 
Paranapanema permitindo ativí- O contrato com a Timbó é de 
dades de mineração na reserva. 1981 e os contratos com as 

De acordo com o procurador- várias empresas do grupo Para 
geral da Funai, Ovídio Martins napanema foram assinados na 
de Araújo, foi requisitada a gestão de Romero Jucá Filho, 
presença em Brasília de represen- . antes da atual. 

• 



Funai: 3 índios são 
mortos em garimpo 
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BRASÍLlA - De três a cinco ín 
dios Y anomam. foram mortos e três 
garimpeiros ficaram feridos em um 
conflito na quarta-feira numa reser 
va indígena en Roraima. Na bata 
lha, segundo a Funai, os índios fo 
r a~ ag re díco s .ª tiros pelos 
ganmpeiros e reagiram com armas 
de caça. O Procurador Geral da Fu 
nai, Ovídio Martins de Araújo, disse 
que os ánimos estão exaltados desde 
que a Justiça Federal exigiu a retira 
da dos 42 mil garímpeíros que explo 
ram ouro e cassiterita em reservas 
indígenas. 
Ontem, a Fulai fez um sobrevôo 

na região. Os garimpeiros interdita 
ram a pista prexíma à aldeia Gere 
mias onde se dai o conflito, para im 
pedir a entrada da Funai e da Polícia 
Federal. Informes obtidos no final da 
tarde de ontem garantem que os Ya 
nomamis, revoltados, estão fazendo 
disparos contra áreas de garimpo. 

-~·nnguém atirou em índio. O que 
houve foi um conflito entre garim 
peiros - jura o ex-presidente do Sin 
dicato dos Garimpeiros da Amazônia 
Legal, José Altino Machado. 
Pela versão de Altino, um garim 

peiro conhecido como "Burro Ve 
lho" atirou contra uma cabana e fe 
riu três pessoas. As pistas 
interditadas, segundo Altino, visa 
vam impedir que "Burro Velho" tu- · 
gisse. Como contou, ontem, .rnaís de 
cinco mil garimpeiros fizeram uma 
manifestação na capital, Boa Vista, 
contra a liminar da Justiça . 
A Funai disse que os corpos dos 

índios não puderam ser resgatados 
porque os garimpeiros bloquearam a 
única passagem que dá acesso ao lo 
cal. Um avião Cesna decola hoje de 
Goiânia para Boa Vista. A Força Aé 
rea Brasileira não foi acionada pela 
Funai. Segundo Ovídio Martins, por 
que a FAB geralmente não atende 
ospedidos de colaboração. 

Pistas na área podem ser fechadas a bomba 
BRASÍLIA - O Presidente da Fu 

naí, Iris Pedro de Oliveira, quer 
bombardear todas as pequenas pis 
tas de pouso Em terras dos índios 
yanomarni, em Roraima Assim, ele 
diz que pode lispensar a participa 
ção das Forças Armadas. pois sem 
aviões os garinpeiros ficarão isola· 

dos, sem mantimentos e terão que 
sair do território Yanomaini. 
- Temos que cumprir a decisão 

da Justiça que determina a retirada 
dos garimpeiros das terras indíge 
nas. Se for preciso. vamos jogar 
bombas nas pistas. Temos que des 
truir estas pistas rapidamente. 

t) 

As cobiçadas terras dos índios yanomamis 
Fot declarada guerra nas terras yanomamis. pelos 42 mil garimpeiros que querem tirar o curo que está sob os pes ao, 
índios. A Justiça interditou 9,41 milhões de hectares em Roraima e Amazonas, tornanco sem efeito dois cecretos-Ieu 
do Presidente Sarney que demarcaram 19 áreas descontinuas. totalizando 2,4 milnões de hectares para os indrcs, 

É aqui. na área indígena de 
Surucucus. as cenas mais 
intensas do conllilo. Sob os 
pés dos yanomamrs tem ou 
ro e cassüerua. · 

O Ministerio Público Fede 
ral, pediu a área com base 
nos estudos antropológicos 
mostrando a ocupação ime 
morial i~digena. · 

O Conselho lndigenista Mis 
sionário e outras entidades 
em defesa dos yanomamis 
querem ampliar-a área de· 
terminada pela Justiça. 
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com gar1m1Je11ros 
, A • • 1nata tres 1a_no1na1111 

Da Sucursol de 8rosllía 

Pelo menos três índios morre 
ram num confronto com garim 
peiros na madrugada de ontem, 
na região do Paapiú, na serra do 
Surucucu (250 km a oeste de Boa 
Vista), dentro da .rcscrva iano 
mami (RR). O confronto aconte 
ceu na pista de pouso Junio 
Blcf o, que dá acesso ao local. 
Até as 17h de ontem, a pista 
estava interditada e por isso os 
agentes da Polícia Federal e 
representantes da Fundação Na 
cional do Índio (Funais) não 
conseguiram descer na área. 

Na região do Paapíú está o 
garimpo mais produtivo. Ali 
estão cerca de 25 mil garimpeiros 
dos 45 mil que ocupam ilegal· 
mente a área ianornarni e 400 dos 
4,6 mil lndios que habitam a 
reserva indígena. 
Até o final da tarde de ontem, 

a Furtai, em Brasília, não tinha 
informações detalhadas sobre o 

confronto. A notícia fui captada 
por um funcionário do órgão cm 
Boa Vista, que ouviu uma 
transmissão de rádio entre ga 
rimpeiros. Segundo o procura 
dor-geral da Funai, Ovídio Mar· 
tins de Araújo, houve conflito 
armado. Os garimpeiros teriam 
usado revólveres e espingardas, 
enquanto os índios teriam se 
defendido com armas de caça. 

A Funai solicitou à Polícia 
Federal a prisão dos garimpeiros 
que participaram do confronto e 
a abertura dc,ínquérito. 

Desde o dia 20 do mês 
passado, a Procuradoria Geral da 
República possui uma liminar 
que determina a retirada de 
todos os garimpeiros da reserva 
ianomami. O governo federal não 
recorreu da decisão, mas ainda 
não iniciou a operação de retira 
da dos garimpeiros. 

De acordo com Araújo, a 
Funai e a PF estão preparando a 
retirada. 

O LOCAL DO CONFLITO 

VEtlEZUHA 

Ama10no~ 

BRASll 
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i 'nnei recebe verba 
JOLHA ~1: S.PAULO 

9.12 •• 9 • • r uiru retuur ga!_1mpe1ros 
de área iano1nami 

--- 
ELVIS CESAR BONASSA realidade", afirma. De todo mo- 

Coordenador de Cidades do, foi o •• lirismo judicial" que 
da Sucur•ol de Br11sllio determinou, em julho, a retirada 

dos garimpeiros, pela · própria 
A Polícia Federal (PF) micra Funai. O órgão, alegando falta 

nos próximos dias a retirada dos de dinheiro, não estava cum 
garimpeiros que invadiram a re- prindo a ordem. Há 10 dias, o 
serva dos índios ianomami, em juiz da 1 • Vara da Justiça 
Roraima. O Congresso aprovou Federal de Brasília,· convocou o 
ontem a liberação de NCzS 31,S Exército -que até agora não 
milhões para a Funai (Fundação respondeu à convocação. 
Nacional do Índio, subordinada O plano da PF prevê o reas 
ao Ministério do Interior) e sentamento dos garimpeiros em 
NCzS 25 milhões para o Ministé- outras áreas, onde o garimpo é 
rio da Saúde. O dinheiro será permitido. Eles também serão 
usado em uma ação integrada assistidos pelo plano , de saúde 
p~11 a tirar os invasores e solucio- emergeneial montado na região. 
nar os problemas de saúde que "Será uma ação gradativa, sem 
atingem os ianomami. violência", insiste Saulo Ramos. 
o plano de ação da PF será As ações de s~ú.de ~erão coo~- 

entregue ao presidente José Sar- denadas pelo Ministério da S~u 
ney na próxima semana, pelo de, ~tr~vés da Sucarn (Superin 
ministro da Justiça Saulo Ramos te~de.ncia d~ . Campanhas). O 
e transformado em decreto. Será principal .0bJetJvo é O combat_e 
uma operação difícil. Hã, na d~ malária, q~e se ~or~ou epi 
reserva ianomami, cerca de 40 d~m1ca n.a região, atingindo ín- . 

·1 · · A · díos e ganmpeiros, rm ganmpeiros. maior parte O I d · d tá f 
-se não a totalidade- armados. Pano e sau e ~s rc o~ça- 
Mesmo assim, 0 ministro Saulo do com NCzS JS .milhões, libe 
Ramos não acredita que haverá rados na qu~rta:fe1ra .através de 
violência. "Quando chega a lei, · med~da provisória assm~~a pe!o 
as coisas se resolvem com facili- pres1d~nte Sarney. O Mm1s~réno 
dadc", minimiza. da Saude pretende .também insta- 

lar na região uma infra-estrutura 
O ministro descartou o uso de permanente, com postos de 

tropas do Exército na operação, atendimento e pessoal treinado. 
apesar de haver ordem da Justiça A ação será desenvolvida ape 
Federal para isso. "A Justiça é nas por órgãos governamentais. 
um pouco lírica, não conhece a A Funai chegou a pedir auxílio à ~- _ _.____ ' 

·I 

entidade "Ação Pela Cidadania" 
-grupo de parlamentares, técni 
cos, médicos, antropólogos e 
diversas . associações. O grupo 
preparou um estudo e montou 
uma equipe para ser enviada à 
região. No momento em que foi 
entregar o documento com as 
propostas à Funai, o senador 
Severo Gomes (PMDB·SP) ficou 
sabendo que_ a participação do 

grupo já estava descartada. Téc 
nicos não-governamentais estão 
proibidos de entrar na reserva 
ianomami. Esta "auto-suficiên 
cia" governamental já foi res 
ponsável por um fracasso. Há 
poucos meses, a Sucam tentou 
empreender a vacinação dos ga 
rimpeiros contra a malária e não 
atingiu nem 300/o de .seus objeti 
vos. 
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Sarney assina decreto 
• • • para tirar ganmpe1ros 

de Roraima em 90 dias 

• 

BRASILIA - O presidente José Samey assinou ontem 
decreto criando o Plano de Defesa das Àrcas Indígenas 
lanomâmis e da Floresta Nacional, em Roraima, que tem por 
objetivo promover em 90 dias a retirada de todos os 
invasores da região e criar imediatamente um sistema de 
proteção à saúde dos povos ianomâmis, duramente atingidos 
nos últimos meses pela presença de mais de 45 mil garimpei 
ros. 

O decreto do presidente autoriza o ministro da Justiça a 
requerer dos ministros do Exército e da Aeronáutica todo 01 

apoio necessário para a retirada dos garimpeiros, que serão 
· remanejados para Boa Vista, capital de Roraima, ou para as 
áreas de garimpagem indicadas pelo Departamento Nacio 
nal de Produção Mineral (DNPM}, do Ministério das Minas 
e Energia. Pelo decreto, a Funai, com o apoio do go 
verno de Roraima, fica encarregada de manter um sistema de 
vigilância nas áreas indígenas para evitar novas invasões de 
garimpeiros. 

Com exposição de motivos assinada pelos ministros da 
Justiça, Saulo Ramos; das Minas e Energia, Vicente Fialho; 
do Interior, João Alves Filho; e da Saúde, Seigo Tsuzuki, o 
decreto concede recursos no valor de NCz$ 11,S milhões, já 
aprovados através de Medida Provisória 120, assinada no dia 
6 de dezembro passado. A retirada dos garimpeiros será 
iniciada na região de Porto Indígena de Paapiú, onde se con 
centra a maior parte dos invasores da área dos índios ianomâ 
mis. 

Para o presidente da Cooperativa Mista dos Garimpeiros 
de Roraima, Verley Bueno, o fechamento dos garimpas signi 
fica tamhém a "decretação da sentença de morte" de todos os 
garimpeiros. Verley estima que 300 mil pessoas dependem 
diretamente da extração de ouro cm Roraima. Ele não 
acredita que o governo federal usarâ as Forças Armadas na 
operação de retirada. "Se o governo realmente quiser retirar 
os homens que ao menos o faça de forma organizada, deixun 
,,, os trabalhadores em suas .J~ •• , , 1d1 ,,,j1..:uu. 

Segundo o coordenador da Comissão Pró-Garimpo, Vál; 
ter Andrade, os garimpeiros estão dispostos a reagir. "E 
unânime a disposição de deitar nas pistas e impedir inclusive 
o pouso das aeronaves da policia para retirá-los. A gente 
considera isso uma reação pacifica", contou . 

José Altino Machado, fundador e dirigente da União dos 
Sindicatos e Associações de Garimpeiros da Amazônia Legal 
(Usagal), acha que os planos até agora apresentados para a 
rctirnda dos homens são fulhos num ponto: "O governo 
determina a retirada, mas até agora não disse como levá-los 
até suas casas. A expulsão simplesmente não resolve o proble 
ma de Roraima, que é estrutural. O governo deveria pensar 
antes em organizar os garimpes e não em fazer confusão." 

Os garimpeiros esperam que a retirada não aconteça até o 
final das eleições. Eles acreditam na vitória do candidato Luís 
Inácio Lula da Silva (PT}, que declarara, em Carajás, no 
Pará, que não apóia a expulsão dos trabalhadores da forma 
como está sendo anunciada. 
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Solução à vista 
Severo Gomes 

O presidente Samey acaba de subme 
ter ao Congresso medida provisória que 
abre o crédito extraordinário de 15 
milhões de cruzados, destinado a custe 
ar as despesas com um plano de saúde 
emergencial para os índios ianomami e 
com a retirada imediata dos invasores 
de suas terras. 
Ora, não é de hoje que os garimpeiros 

vêm penetrando no território indígena 
-o que é proibido por lei. Também não 
são de agora as denúncias públicas 
sobre o descalabro reinante em Rorai 
ma, onde o contato com o branco estava 
dizimando os remanescentes da mais 
preservada cultura autóctone do conti 
nente. Mas, no seio do Executivo, 
sempre houve escalões empenhados· em 
não fazer cumprir a legislação que 
regula as relações entre os brancos e a 
comunidade indígena. 
Quando o problema atingiu dimen 

sões escandalosas de genocídio, e os 
meios de comunicação começaram': a 
explorar fartamente o tema, a Procura 
doria-Geral da República comoveu-se e 
ingressou na Justiça solicitando a retira 
da dos garimpeiros. Ainda bem que a 
nova Constituição ampliou as atribui 
ções da Procuradoria, que agora pode 
agir com independência. · 
Embora a liminar tenha sido concedi 

da, os mesmos escalões de Executivo 
continuaram afirmando que era impos 
sível cumprir a lei e a ordem judicial. 
Essa tese também foi defendida pelo 
governo do Estado de Roraima, cujo 
chefe, Romero Jucá, pretende eleger-se 
senador no próximo ano com o voto dos 
invasores. E um objetivo político, ainda 
que seu caminho tenha que ser pavimen 
tado com alguns milhares de cadáveres. 

Pois bem. Os garimpeiros entraram 
com recurso contra a liminar, e perde 
ram. Agora, a Justiça decretou a inter 
dição imediata das pistas de pouso 
clandestinas em Roraima, pois é através 
delas que os garimpeiros recebem o 
diesel para suas máquinas, seus alimen 
tos e tudo o que necessitam para 
continuar o trabalho na selva. A interdi 
ção das pistas clandestinas é uma via 
indireta para forçar a saída dos invaso 
res. 
Mas de novo surgem resistências, na 

área do Executivo, à solução do pro 
blema. E enquanto os canais competen 
tes discutem a questão, as epidemias 
avançam a galope sobre as populações 
indígenas, que estão desnutridas porque 
as atividades do garimpo espantaram a 
caça e condenaram os ianomami à 
forne.: Nas últimas semanas, dois índios 
estão morrendo por dia, vítimas dos 
males trazidos pelos brancos. 
A par da tragédia dos índios corre o 

drama dos garimpeiros. Naturalmente 
toda essa gente se deslocou para lá por 
falta de melhores oportunidades em 
suas terras de origem, e a retirada, 
hojeJ. implica problemas sociais de vul 
to. ~ preciso pensar em programas de 
assentamento agrário, em Roraima ou 
em outros Estados, bem como ativida 
des diversas, para absorver esse imenso 
contingente de aventureiros desesperan 
çados. 
É isso que está a propor, com a 

medida provisória, o presidente da Re 
pública. Que ele tenha êxito em sua 
empreitada, porque, como diz a sabedo 
ria popular, antes tarde do que nunca. 

Severo Gomel eacreYe 001 domingo, ne1ta coluna. 
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PIT 111011ta base naselva e só fiscaliza retirada 
OLYMPIO BARBANTI JR. 

Enviado especial o Rorolmo 

/\ Policial'!~ J WiJ Federal vai 4:~ .. 
1 ransf(·ri•: hoje 
1 Ir Boa Vista 
para a pista de ,_____ 
pouso de Paa 
piú, na · selva 

amazônica, o ~;f~ comando da • •• 
operação de re- 
tirada de' garimpeiros da reserva 

! indígena ianomami, em Roraima. 
Ao longo do dia, a PF montará o 
acampamento para onde. serão 
deslocados, amanhã, cerca de 120 
agentes federais. A partir dessa 

. base avançada, a PF iniciará a 
fiscalização da salda dos garim 
peiros. A desocupação come 
çar"a pelas áreas de garimpo 

· localizadas junto· às pistas de A Poicia Federal está certa dessa 
pouso conhecidas como Caveira informação porque i11fi~trou 
1, Caveira 2 e Bainano Formiga. · -agentes nas principais áreas de 
. Os agentes federais devem garimpo antes mesmo de SCU"> 
apenas fiscalizar se os garimpei- homens chegarem oflcinlmcntc a 
ros estão providenciando a reli- Roraima. A PF acredita J•:b. Jll", 
rada, conforme foi estabelecido sibilidade de um confronto ar- 
no acordo feito no último dia 9 mado. · 
com lideres garimpeiros. Por esse 
acordo, ficou entendido que o 
território ianomami compreende 
19 "ilhas •• que somam 2,6 mi- 

. lhões de hectares. O acordo tam 
bém criou reservas garimpeiras 
dentro da área considerada flo 
resta nacional, que envolve essas 
"ilhas", Dessa forma, garhnpei 
ros estão ao lado dos índios. 

· · Segundo agentes federais, os 
garimpeiros não estão cumprindo 
sua parte no acordo, providenci 
ando a remoção do equipamento 
para posterior salda do pessoal. 

Funai quer NCz$1501ni. 
.. Do enviado especial Polícia Federal- e os restantes 

NCz$ 15 milhões foram destina- 
A Fundação Nacional do Índio dos à operação de saúde. Até o 

(Funai) quer uma verba suple- momento, segundo Nilson Cam 
montar de NCz$ ISO .milhões 'pos, coordenador da retirada dos 
para dar continuidade às opera- · garimpeiros por parte da Funai, 
ções de· saúde e de retirada de . já foram despendidos NCz.$ 35 

· gnrimpeiros da reserva indígena milhões dos NC2$ 50 iniciais. 
iunomami. O pedido de suple- Os resultados obtidos após esse 
rncntacão orçamentária já está na r.:l',•· s'l· ·ni ;;flJOS, A Policia 
,cdi.: da fundação, em Brasília. A Federal só entrará na floresta 
ver ha inicialmente destinada à amanhã, a fim de fiscalizar a 
opcracão foi de NCz$ SO mi- salda dos garimpeiros, o que 
lltfü:s, liberados no dia 29 de deve demorar ainda cerca de 90 
dezembro passado. Caso não Ios- dias, segundo o plano aprovado 
1,e alocada em dois dias, essa por garimpeiros, Polícia Federal, 
verba não poderia ser utilizada governo de Roraima e outros 
pela Funai. Dessa forma, a opc- órgãos. Os grupos de saúde da 
ia<,ào começou atropeladamente. Funai realizaram um levantarncn- 

Dos NCz$ 50 milhões iniciais, to médico parcial nas áreas de 
l~Cz:t 35 foram destinados para Paapiú e Surucucus devido à 
viabilizar 'a retirada dos garim- falta de aviões para transporte de 
peiros -açr\o comandada pela pessoal e às chuvas. 

A partir da base avançada de 
Paapiú os agentes serão desloca 
dos para outras pistas. Caveira 1 
e 2 e Baiano Formiga são priori 
dade porque têm hoje a mais 
frenética atividade de garimpo do 
Território. A PF conseguiu ~btn 
da Força Aéra Brasildm nm 
reforço, de transporte 1.: ~tij.i:-.Mú 
quatro \ aviões Caravan (p.ara 
transporte de oito pessoas ~a) e 
três helicópteros. 
~~~~~~~~~~~~~-,_,.,,,,_~- 
º jomolisto OLYMPIO 8ARBANll JR. ·,lojo 
10b o potr,:,clnio do V arlg 

Sertanista sugere 
censo <los índios , 
Do correspondente em M(;'llO/JS ,,,,, 

O sertanista Francisco Bezerra 
de Lima sugeriu que a Funai fa~·:, 
um recenseamento <los iaxomaml 
"para ver quantos índios o µa 
rimpo matou". Bezerra d1l'11011 
durante 12 anos o posto \1,:di, · 'l:1 
t.i, Surucucu (11a h ontc i1 ,1 
Roraima com a Venezuela), 1.1 ,,n 
uma população de 4.004 intiio.5 
num raio [de 40 quilômct ros, ·A 
população ianomami <lo lado 
brasileiro,' segundo ele, era de 
cerca de dez mil índios cm 1988. 
' Bezerra· foi designado pela Fu: 
nai para ·acompanhar a retiruda 
<los garimpeiros da reserva dos 
ianomami, em Roraima. P:1r:1 
ele, só .a rccontagcm dos i11diP•, 
poderá dimensionar a redução do 
grupo cam,ada pelo garimpo. 



CONGRESSO NACIONAL 

MENSAGEM N~ 273, DE 1989-CN 
N• 872/89, NA ORJGF.M) 

E>:C1:.LENT%SSI1«>S SENHORES HnillROS DO CONGRESSO NACJONAL1 

Nos teri.,.,s d~ art1so 61, da Constituição r~deral, 

tenho a honra de al.lbineter i elevada oel1beração de Vo&sas E~cE 

lência&, acompanhaco de. Exposição d~ Moti~oa do Sonho~ Ministro 

de Estado do Planejamento, o anexo Projeto de L,c,i que •autoriza o 

Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da Uniio cr~ditos 

adicioNli& até o limi~c de NCzf S.960.646.387,00, pllra o& f1na 

qua especifica, • d.i outras providencias•. 

Bras!lia-t>F, om de 1989, OS de dczeiwro 

E,M, N9 SlO 

Ea, S de dezer.t>ro de 1989. 

ea:celentls&iltlO Senhor Presidente da Rcpiiblica 

tenho a honra de submeter i elevada oonsideração de 

Vossa Excelência o anexo Proj~to de Lei que autori~a o Poder ~xc 
cut1vo a abrir crédito& ad1c1ona1a ao Orçamento Fise<1l dd União 

.{Lei n9 7. 715, de 03 de jancu·o de 19891, no valor de llCz~ 

:,.,60.6'6.38.7,00, sendo NC:&$ .(.632.122,!i,67,00, de cród1toa. i.uvlc 

menu.res e NCzJ 1.328.S.23.820,00, de créditos ~spcciaJs, para 

atendimento de da•posd& a car90 de diversos ór~~os e unidades or 

çamentiírias, 

2, Dos crédito& ora proposto~ lll<!rece~ d~staque: 

•l &uplet~ntaçio da~ transícrcncia& para o SJNPAS, 

vi....,ndo adequar &Wla dotações à& necessidades mi 

nimaa das IÍreas de aasist.,:ncia ~,·dica e social, no 

valor de NC:&$ 2,87C,O milhóe•1 

b) correção monetária da dotação originalmente desti 

nada ao rcssarciDlCnto i Rf"F~A pela prestação d~ 
•erviços ant1-cconõm1cos, •ob o enfoque *mpresa 
rial, e de interesse do Governo rederal, - nor11111- 
liz.sçio contibll -, 1141 i:e91;;;, 1:~, ,1, ;,t,, na Z:C'gjao 

do nort• flumin~nse e norto de Ninas Gerais, no 

valor de NCz$ 310,0 milhões; 

e) recui:sos para a conclusão do pagpmcnto da indcn1- 

1:eçi.o relativa à desoproprlação·.do Grupo Hospita 

lar Conceição, no Rio Crande do Sul, no valor de 

NC:t$ 19G,O 1111lhÕC1q 

d) no Niniatér~o do interior, suplementação de dota 

ções do&ti~das ao Program~ du D1str1bu1ção de 

Lc:itc, no valor de NCz$ ~00,0 milhô.?s, às a~ões de 

a&&i&t~nc~a às pessoas portadoras d~ de!1c1ência, 

no valor de NCz$ 23,0 mil~õcs, is acões de desen 

volvimento regional no valor de t.:CzJ 100,o mi 

lhões, e ao .f>íogra..a Pbdrc Cicero, de rel~vdntc 

1mportincid para as regiões n.cnos favorec1ódS do 

Nordeste do País, no valor de NCzJ 100,0 milhões; 

e) recuraoa para pa9a11>ento de obrigações pecur.1ár1as 

contraídas pela NUC1.E9RÂS e suas sub5id1ár1a~ e 
aasu=idas pela União nos termos da Le1 n9 

7.862/89, no valor de NCz$ 14000 =ilhôcs e recur 

aos sob a forma de participação acionária para que 

a Companhia Brasileira de Jníra-ei.lrut~ra FJ~endã 

ria - INFA& possa pagar 16<,U& comprc:.1r,cs r~lat1- 

voa i dividas junto a bancos est.ran9~1ros, r.o va 

lor de NC:&$ 76,4 milhões; 

fl auplcmc,ntaç~o da& dotações dest1nad~s a contrapar 

tida de íinanciarr.::ntos de agências 1ntcrr..:.cicna1s 

a diversos órgãos, no montante de 1;cz$ 170, 18 IIÚ. 
lhôcs; 

gl a;uplcn,cnt.ac:ão das dotaçôci; para atender ii y0lít1ca 
de cqu~liZJç~o do pr~ço d~ ac;úc~r e do álcool, ~ 

valor de NCzJ 150,D n,,lhÜ<.:~; 

h) suplcr..cnt&1ç;i.o du dotaç:iv r..-1 •• liva i,. pa r t a c r pc çâ o 

acionitri.:a. no DUCC pdra p,•.uJ&11r.1cH,lo de cor;p:-~n1c.sos 
junto ao l.on,J Tcrm .ldp<.Jn, na v.ilc..r Cc t-CzS SO .• o 
n,ilhõc1.; 

11 rccurboi; par~ elctr1íJcaç5o rur~l, a cargo do H1- 

r,1hLéTJ.o de Hihd& e Lncrg.a&i, no v.1lor de P,Cz$ !,O ,o 
lllilhÕ<:6; 

j) r ccur s on ncccs!;iir 1.os pãra ll int.<:r11.a.çãa de. cor.,;...:.. 

nentac. e&Lcnci~lt. ,; 1.e9urança e con!1.nU1.l1Cádc do!. 
ecrviçolt, dc..•nt.1nt1do6 dO!. &istect,i,lS de el<.t.r1f.1ca 

çêo, *1bnl1~nç~o e comunicbçÃo dos tren• r..ct.ro~ 
litanos do· Rio de Janeiro e d~ São Poulc, Ji a~ 

quirido~ <.• pronto& fJrd,r.:t c.wJ.,,i;11rqu1:, no .JD.pbc.., no \."" 
)or d,· i;c,$ ~o,o 1111lt.Cu.-&; 



11 •uplementaçio de dotações para • Policia Mil ilar, 
Corpo di, 1'01t,bi,iros, Pollcia Civil, LelL con.o pAU 

irea de aaúde do Qoverno"do Di•trito Fedural, no 

montante de NCz$ 37,0 •llhões; 

•J recursoa para atender invoati...,ntos com• produção 

de 1•unob1ológ1cos inclusive iJl>plantaçio do com!. 
plexo de Bio-Kanguinhoa, dentro do Programa Nacio 

nal de Auto-Suficiência •m 1munobiológ1coa, no 

•ontante do NCz$ ,o,o ailhõea; 

nl suplement~çio de dotaçõea destinada& ia açôca de 

pesquisa e desenvolvi...,nto • da capacitação de re 

cu.raoa hulllànoa, no imbito do CIPq, no valor de 

NCaS 46,8 milhõea1 

o) reforço de dotações destinadas i ..,lhoria do ensi 

no têcnlco, no.ir.bito do MEC, no valor de 

40,0 ailhõea, 

.>:" recursoa !>4ra oferecer c~ndiçõca j FUNAI para dar 

CU111primento à li•inar concedida pela Justiça Fede 

ral, vi&dndo • retirada de grupoa nio indigenaa 

ocupantes de terra• ha~1tadas pelos. Yano11an1, no 

Est.Ado de .Roraillol, no valor de NCz$ 31,5 •ilhõea, 

ql auple •••• ntação daa dotações para atender is despe 

••• com o Pro9ra11>A do CentenãriQ da República e do 
B1centonãrio da Inconfidéncia, no valor de NCzS • 16,, milhões, conforll>O M>llcitado •• expediente 
dos i:xcelentl•aimoa Senhores Presidontea do Senado 

Federa1 e da CilMlra doa Peput.ido•, aprov•do por 

Voaaa Exculéncia1 

ri &uole.,..ntaçio de dotÁçõea deatin.oda& •• açõea de 
5anea-nt~ allb1ental no .illlbito do DNOS • .'com• deata 

q"" para• dra9a9e• do rio 'toeant1n•, na localida 
de de Cametã, no Pará, para a canalização doa cór 

rogos do &rbado, Quart.a-f'::,ira, São Cuuç .• lo • F 1- 

9.,..irinha, o• Cuiabá, e para• dra9a9e• de córre- 

9os na c1&de de Aq1.1idauana, no Mato Croaso do 

Sul, num siontante de cerca Je NCzJ 7,2 milhõc•; 

ai recur5os par• que o M1niatêrio da SAÚde poaaa rea 

lizar ações de assistência ..:;dico-aanitária Junto 
is co~unldades in.:ligenaa, num montante de NCz$ 

2~,o milhões; 

ti au!'le111entaçlio ã SE:IIAC, no valor de NCz$ ,25,0 mi 

lhões, co• o objetivo de substituir dotações or1- 
9inalmente c1.1atcadas co• recureos da Contribuição 

sobre Concurso de Prognóat1coa, cuja arrecadação 

nio foi iniciada no corrente exerclcio. 

3. Também constam do Pcoj~to de Lei oro aub•etido a 

aprec1açio de Vo••• &xcclcncia au!'lcmcntaçõea du dotações dcLtina-:i, 

das 41 manutenção e 9cruncian.ont.o, l.,cm como • r";"parc;..s de in•tall!l 
çôc5 de dJvcrsaa unidadec orçalbent~rta~ vinculadas j Ccia•r~ do5 
L>coutAdo&, ao San•do Federal, i Pre•1dinc1a da kepÚblica, •oa Mi 
nislóri~s das Co~unicaçõc~, da FazcndD, do lnLc~1or, dd Ju~~1ça, 
<.Jaa. Kind& e Encr9.1a, da Saúde, das k&:lAÇ~5 Exteri<>rc•, do 1'rãbd 
lho, do De"onvc,lv.lmcnto da lndúatria e do Comércio, do5 Tzb•u•por 

lu~, da A9ricullurd, be~ con~ AO Klnistório Poil>lJco d~ União. 

~. o~ recurAO& nec~~&Ário• ao atendiaen~o du~~Ja dcupc 

..,b •erão proveniente• da emiM~io de Titulo• 4.> Dlvidn Públi"" Mo 
blliárJa F•der•l, noM tor~o• do diapo&t.o no parã9r,afo 49 do arl. 
18 d4 Lei n9 7.73p, de 31 de janeiro de 1969, e no arl. 29 d~ LcJ 
n9 7,791, de 4 de julho de 1969, obedecidas as delermJnaçô,,~ do 
Arl, 43, parágrafo 19, Jnclao JV, da Lei n9 4.320, de 17 de março 

de 1964, e cwuprida11 ,as preacrJções do art. ,67. incho V, 'da 

Constituição Federal, 

Runovo à Vossa Excelência oa votos do Jz>.?1.1 mais pro 

fundo reapo!ito. 

lt- 
RJCARDO LUl~NTlACO 
• Ministro ln ter ino 

Pllo.:J&TO DE: LEI 

Autoriza o Poder l:xecu~iyo a 
abrir, ao Orçamento Fiscal do. 
União créditos adicionais até o 
limite de NCz$ S.960.646.387,00, 
para os fins que capeciíic.a, e d.i 
OUtrAS providencias. 

O CONCUS.SO NACIONAL decr.ta, 

Art. ,9 - Fica o Poder Executivo ,auto:rizado a abr~r ao 
orça1Denlo.Fiacal da Uniio fl.ei n9 7.715, de 03 de janeiro de i9B91, 
c:réditoa auple11>entarea no valor de NCzJ 4. 452 .242.567 ,oo ((l1,:atro 
bilhões, quat1:·oc11nto• e c.1nql'8nta • dois milhões·, duzentos '!! qua 
renta e doi~ mil e quinhentos e sessenta e sete cruzados novo~j pa 
:r6 atendo1· a progra~çio r11lac1onada no ANEXO l desta Lei. 

Art. 29 - FJcA o J>oder Executiw:> autorizado a ab-:,:~: ao 
Orçamento Fiac~l d,a União (Le1 ~9 7.715, de~~ de janeiro de t~&al, 
c:redit.os o&F('c-.1;,is até o l1n1tc de NCz$ 1.:1>,i:,:.;:;?J.820,00 ('><l<lll ~! 
lhio, duz:•nto:. e tte&e KLilhW&, duzento5 e v~"l .•.. e e t.rê.s mil e ,:1~0- 

centos e vinte cruzados novos), para atender "' progra •••• ção :relt.q·-lo- 
nada no ANEXO ll desta Lei. • 

,'.:rt, 39 - Fica o Poder Executivo ·.utor.1zado a ab,·~·.- io 
Orçamento Fiscal da União (Lei n'i' 7.715, de~~ de janeiro de ~~91, 
crêditoa ,adiciona.ia ,até o lilllite de NCz$ ,1~.180.000,00 (ce~u.;;, e 
setenta JllllhÕ1:1a, cento e oitenta •11 cruzad;-~ ·novos), para a~.:n~r 
de•pe._a de contrapartida nacional ~e EIDprea·. ••.aos Externos send,>: 

l - creditos suplementares no valo:r de \•C;$ 
S4.880.000,00 jcinquenta e quatro 111lhõea, "•to 
cent.os' e oitenta 1111 cruzado~ novosJ ~ conforzu~ t:"S 
pecif icação dos proJet.os e .,tiv.1dades const.-,,:-,<:es 
no Anexo III desta Lei e com sua respec~iva u~f,llla 
~e Orçamentátu apUcadora explicitada no ;',~o 
XV: 

JJ -·crédito~special no valor de NC2$ 115.300.000,00 
(conto e quinze mtlh~es e trezentos :il cru~aàos 
novo5J confo:rme e5pcc1ficaçio da atividade cons 
t.ante no Anexo V desta Lei e com auc ce spc ce r v~ 
Unidade Orçaincntãr>a aplicadora explicitada no 
Anoxo Vl. 

Art. 49 - F.1ca o Podur E~ccutivo autor1%ado a ah.rir 
ao Orçamento f'iacal da União ILel n9 7.715, de 03 de JanelrO de 
19391, crédito &uplc.,.,ntar no valor de NC1$ 125.000.000,00 [cen~o ~ 
vinl.t: e cinco mi lhócs de cru2.ados novca) ern f<11vor d.1 Unidad~ Orça 
montárid 1910H - S0cretar1a EspcC1Al de Acão Ca~un1t~ria, ~e subs 
tituição p..arciol de doW.çÕ&:t,, o ela cor,~1gnadd& e custeados li conta 
de xecur aos Dirateri,cntc Arrecadado=.. - T~souro. 

Põr~~r~fo único - ~o ato de abortur~ do cr~jito a gW: 
be r~ferc e&te artigo, o Poder Execu1~vo promove~á o ca.ncelamcnLo 
da• dotoçôea Gubt,,tituidas. 

Art. 59 - J>ara o otondimcnto do diGposto n~s artigcs 
•ntor1oreb, o l'odcr ~xecutivo f1cA •utor~zado ü emit1r Título& d~ 
Divida Pública Mol.>iliãria t'cdcral, no mont<>nlo, de iJtÊ: i;cd 
5.9G0.6H,J67,00 4<:inco bilhôei., nove cent os o ee s se nt e milhões. 
ttcitH~:ent.oJii e quarenta e se.ili m.1.l 1: t.roz:cntoa e oilt!nla e: ~.:Lt: cru 
az.adoi. novo•). 

Art, 69 - Fie• o Poder &xecutivo autorizado a elevar 
p.,rd até 13 (lrc•eJ milhê>ca a cm.l•1,io de Titulo& dl.l Oiv1d.,_,,.grãr1a, 
no~ ter~o~ do Artigo 69 da Lei n9 7.71~, de 03 de )4ne.ro d" 19a9 . 

Art. 79 - O dcscr.llor dil &LJvidadc ADHWlST!<AÇf,O oc, 
SI!iTEM DE ARAAZENIIGEM, CÕd.lgo orçam<:nlirJo 1l204.0~IG0212.219, 
po5~6 • t~r a aeguinco redaçãoz 

•coordenar e gerir oa AtJvidadcb du S1~tcma de Ar 
•••Ut:!)•gom s<tndo NC>f 1, ~oo .000 ,C!.!l p.,u apoiar fi- 



QUARTA-FEIRA. 13 DEZ 1989 DIÁRIOOFI 

98.502 • . DE 12 DE DEZEMBRO DE 1989. . 

.; o Plano de Defeaa - da11--Area11 li 
Indígenas Yanomami e dá outras provfdências. 

Õ PRESIDE.TI!: 
das atribuições que lhe conferem os 
incisos 1v·e VI. da Constituição, 

D A R E p o B L l e A, no uso 
artigos 21, inciso xxv. e 84, 

D E CRETA: 

. Art. 11. t aprovado o Plano de Defesa 
Yanomami e da Floresta Nacional, em · Roraima, 
promover a retirada ~radativa dos invasores e 
sistema de ~roteção a saúde ihdÍgena. 

das Ãreas Indígenas 
com a finalidade de 

implantar um imediato· 

Art. 21. As ações eonstantei do Plano a que se refere o 
artigo anterior serão coordenadas e executadaa pelos Ministérios 'da 
Justiça. do Interior, da $aúde e das Minas e Energia. 
a Art. 31. Fica d Ministro da Justiça autorizado a requerer 
dos Ministros do Exército e da Aeronáutica o apoio necessário à 
efetivação das operações de que trata este Decreto. 

Art. 41. As despesas éom a execução do Plano correrão à conta 
do cté8ito extraordinário autorizado pela Medida Provisória n• 120, de 
6 de dezembro de 1989. · 

Art. 51_ 
publlca~ão. · 

: Brasília, 
da República. 

Este Decreto entra em vigor na data de sua 

12 de dezembro'de 1989; 1681 da Independência e 1011 i 

~ 
Jose SARNEY 
J. Saulo Ramos 
Seigo Tsuzukl 
Vicente CavalcaIJte F:iallio 
Joao Alves Filbo 

PLANO DE DEFESA DAS ÃREAS INDÍGENAS YANOMMI 

Referências: Medida Provisória n' 120. - de 6 .·12 .89 
Decreto ne 98,477. de 6.12.89 

J. SITUAÇAO 

A presença irregular de invasores nas áreas indígenas 
, Yanomami, no Estado de ~oraima, vem causando prejuízos e saúde. 

ap patrimônio, à vida e à segurança dessas comunidades, além de 
·~r~~ar o meio ambiente. exigindo, em conseqüência, uma ação 
governamental enérgica para proteção dos silvícolas e da Floresta 
Na,;;<?.~-.,~, naquela unid.a~e da Federaçiio. 

,. vos invilsurcs, u11 sua maior parte, estão concentrados 
na área "i~·dÍgena de SLIRUCIICU, nas proximidades do posto indígena 
de PAA-l'IU. ··. Outrq.s· ~rupo,s 
Uraricuura e Mucaja{. 

•. ' 

estiio disseminados ao longo dos rios 

2. OUJIITIVO 

2.1 - Retirada grada~iva dos invasores das áreas indígenas 
Yanomdmi, a partir da área de SURUCUCU e da Floresta 
Hac:ional; •.. ·. 

2.2 - Apreensão dos instrumentos utilizados no garimpo seguida 
do respectivo depósito em Juízo: 

2.3 -: Estabelecimento de um sistema de vigilnnr:i11 cnpa7. df! 

impedir novas invasões; 



2.4 - !stímulo aos invasores para retornarem a seus Estados 

ou dirigÍ-los a áreas onde seja permitido o gnrimpõ. 
2.5 - lnquérito para apurarem-se eventuais responasbilidades 

pelo incita~ento à invasão e financiamento às atividades 
ilícitas. 

J. CONDIÇÕES bE EXECUÇAo 

3.1 - Concepção das ações 

As ações compreenderão três fases. 

'J 
li fase - a) Ocupação da área de.PAA-PIU por equipes do 

DPF e da FUNAI, localização e retirada dos 

invasores e seu remanejamento para Boa Vista 

(RR) ou áreas indicadas pelo Departamento 

Nacionél de Produção Mineral, do Ministério 

das Minas e Energia. . . 
Duração: 30 dias. 

b) imediata implant~çâo, em toda a área, de· 

sistema de proteção à sa(ide 

indígenas através ,do Plano 

--Atei.çâÓ ·à· __ Saúie Yànomam.i. 

das populações . 
• _,. • - l 

Emergencial de : . . . -. - - - - ----- •' t 
2• fase - Ocupação-das demais áreas e 

garimpeiros nelas existentes, 

a retirada dos 

remanejando-os 

igualmente para Boa Vista (RR~ ou para áre~s; 

indicadas pelo DNPM. 

Duraçã'o: 60 d ia~: 

3• fase - Estabelecimento, pel~ FUNAI, de um sistema de 

vigilância, com o apoio do Governo do 

Estado, que im~ça novas invasõea. 

'! 3.2 - Atribuições espec~ficas 3.2.l - Coordenação Central 

dirigir e coo~denar as ações de retirada nas 

duas primeiras fases. 

- designar oe recursos humanos 

necessários à execução d~s açõe~. 

,l •. : 

e materiais 

3.2.2 - Coordenação Regional 

- controla, a utilização dos de 

transpor e.e.- 

- organizar e acompanhar os trabÓlhÓs das 

equipes operacio~ais. 

produzir relatórios diários das ~perações • 

. J.3 - Planejamento Operacional 

- a cargo do Departamento de Pol;cia Federal. 

4. ADMINISTRAÇÃO 

Os recursos financeiros destinados à operação serao 

alocados pelo Ministério do Interior à f'UN/\I e 110 OPF, p11ra 

aplicação conforme o planejamento operacional. 

A Divisão d~ Policia Federal do DPr e a Administração 

Regional da FUNAI, em Boa Vista, prestarão apoio administrativo 

necessário à execução da ~peração. 
5. DIREÇÃO E CONTROLE 

S.l - Coordenação Central 
Integrada por representantes da FUN/\J e ~o PPF, eo 

Brasília, designad~s pelos rêspectivoB titulares. 

S.2 - Coordenação Regional 
Integrada pelo Administrador Regional da PIINlll e pr.lo 

Diretor da Divisão de Políci& Federal, em Roraima. 

Bras!lia, 12 de dezembro de 1989. 
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Mim l l>fl l'IHlV l SOll I fl No. l 2 O, Ili: 6 Dr. bP: IPUHIO lJE 19 8 9 

Autoriza a abertura d~ cr~dito extraordi 
nArio, em favor de s~c,~tari• Geral do Hi 
nistério do Interior no valor de NCzS 
1s.ooo.ooo.oo. v••• •• ·.1tu•çÕes qur espe 
cifica. - 

O Pllf.SlDEHTE PI\ REPOlll,JCI\, no uso du etr it,uiçÕes que 
lhe confere o_artigo 62, combinado com o par~graro Jo. do artigo 1~7, 
da Constituiçao, adota a seguinte Medida rrovin~rl11, rr• forçn de Lei: 

\ 
flrl. lo. • f'ÍcP o l'otlcr E,cc,cut ivo •ut<.1r I r"do a abrir um 

cr~dito extraordinArio atê o limitr d~ NCtS 1~.000.000.00 (quinze 
n1ilhÕrs de e r uz ados novos), em favor do !if:CH•lari11 errai do Mini~téri".> 
do Interior, para o atcndimrnto de calami~atlrc p6hlic•• r situaçocs de 
cmt'rgiincias, reconhecidas pelo Ministro •fo f:Uarfo do lriterlor, 

flrt. 1o. - ~:r.tn M••üi<l.~ l•rr,vir.l'.)r i11 '""' r.., ,.,. vigor na dat11 
d!' sua pub l icaçiin, revog,~das as dír;poniçr:.cs l'm cunt r.\r io. 

nrai; 1 J i o-m·, 6 d,! dca.c111l.uo 
lC.80. da Indr.pcnd.;nr.io r. lOlo. da R<•púhl Jc e , 

' 
de 1989; 

JOSf~ S/\ILN t:Y 
s•,.u:ri c;i1!111r Ximrnn Alves f"errcjr• 
Jollci Al11u f"iJhn 
Rlcerâo I,ui11 S11ntiazo 
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- CASO TUM 

- SAULO RAPIOS 

- JORNALISTAS FRANCESES 

- MISSÕES RELIGIOSAS 



FOLHA DE SePAULO 
8e02e90 

Ianomami 
Fernando Henrique Çardoso 
O Brasil é mesmo um país curioso. 

Eu às vezes escrevo que, entre nós, 
quando se espera o inevitável ocorre o 
inesperado. · 
Não é que agora o governo se joga - 

com toda energia contra os jornalistas. 
franceses que fizeram uma reportagem 
sobre a morte de uma f ndia ianomami,, 
como se fosse essa a questão principal? ;,;· 
Longe de mim justificar o filme que.;; 

nunca vi. É provável mesmo que a.; 
reportagem seja macabra· e que busque; 
o escândalo. .., 
Mas, que escândalo maior pode haver.. 

do que a lenta agonia de um povo e de. 
uma cultura que foram •• marcados para., 
morrer" pela ganância dos pobres P-a 
rimpeiros? 
Não se diga 'que a' questão é nova e' 

que o governo não sabia. Desde os anos; 
60 já se garimpava a cassiterita. Nos; 
anos 70, cm 1976, no auge da explora- 1 
ção, produziu-se quatrocentas toneladas 
de cassiterita por mês na área d~t 
Surucucus. , 
Em 1982, o Ministério do Interior' 

interditou a mineração na área indígena ; 
· e dois anos depois a Funai delimitou 'a: 
área do Parque Indígena Ianomami. · · 
Entretanto, sob pressão de companhi-" 

as mineradoras, o governo, em' 
10/11/83, baixou um decreto polêmico,' 
de nº 88.985, abrindo e disciplinando a" 
mineração mecanizada em áreas lndíge 
nas. 
Sob o pretexto de combater abertura · 

das terras indígenas às grandes empre-: 
sas e mesmo a empresas estrangeiras,· 
recomeçou a invasão de garimpeiros ·a•· 
partir de fevereiro de 85. Com idas e 
vindas, invasões e expulsões, pouco a 
pouco, não só a área dos Surucucus, 
mas outras mais (Santa Rosa, Apiaú, 
Paapiú) foram sendo invadidas e ocupa- 
das. ·.,. 
A reação contra essas invasões tam-· 

bém foi grande. A Comissão pela cria- .. 
ção do Parque lanomami, o Movimento., 
Ação pela Cidadania, parlamentares, .. 
jornalistas vêm protestando sem cessar., 
Ainda agora, o Ministério Público, a · 

Justiça ê o próprio governo federal . 
tentaram coibir esses abusos. 
t Não tem sido, entretanto, fácil. Não, 
só porque há um problema social real 
~ do deslocamento de milhares de . 
pessoas que vivem do garimpo- como 
porque há toda sorte, de interesses , 
políticos envolvidos.. . ·. ; 
1- Dá até para entender as dificuldades . 
objetivas que os representan.tes do g0; 
vemo têm para fazer valer a lei. 
1 Mas não é possível admltir que o país 
assista a morte lenta de tantos indígenas~ 
e de suas culturas sem agir sem trégua" 
para repor os direitos dos fndios, nos 
termos da' .Constítut-ão. ·Nem que se· 
admita qÜe· o Brasil de hoje atue como 
os Estados Unidos de ontem que mata 
ram os índios e transformaram seus; 
algozes em heróis. -· · · 
Hoje existe a oplnlão pública (brasl-" 

leira e mundial), e ela não compuctua ' 
com a visão tacanha dos que contra· · 
põem os interesses do • 'crescimento 1 
econômico" e dos invasores aos direi· 

. tos dos indígenas, sob o pretexto de que 
estes "dispõem de muita terra" ou de· 
que precisam •• integrar-se" ao país. ·· 
Mas ·"integrar-se" a quê? As rnolés-" 

tias venéreas, à tuberculose, à miséria? ' 
Por isso mesmo espanta o esforço do' 

Ministério da Justiça, dando a impres- ·. 
são de querer tapar o sol com a. peneira · 
para crucificar os "jornalistas estran 
geiros" que teriam sido responsáveis, 
por "omissão de socorro" em vez de 
atacar de rijo a enorme, esta sim, 
omissão de socorro a todo um povo, a 
toda uma cultura, que, há dezenas de 
anos, vem sendo massacrado por pe 
quenos interesses "dos brancos". 
Fernando Henrique Cordoao escreve ó1 quin-' 
ta1-felro1 nesla coluna. 

4o 



FOLHA DE s71'.o PAULO 
9-1-9n 

(':.:, ,,;v~ :<t\ç- ão~~cóm~ç' a .com .atraso ·.r: ·: :'.'. 
i~,,~i, .. 11 .••.•. • ..• ,;..,1··•1•1r··,,i· ..•. ,. •T1#·1·· .••.. , 1 •. ' / : ' • ' • t • ,. >. 1 ~' , e f' J~ ' 

~\). "i; p~ ,~~iodoi••peclal a.R~~,~~~ .. ~·1::·,, tlssem 'suas ord~ns. A PF decid.iu: t1 -, 1·1~'.;;t··1 ·i ··.:r.h,~· ~:··,,1,,w,· ,.i"operar com helicópteros r_ias pas-. l': ~ · ~h30 • da t. madrugada •ide~- tas · de · pouso onde se espera 
.1t>ntciri;.'atguns .dos'coordenadores ..• : maior resistência dos garimpeiros 
da1.~:opcraçã9 .. ;-~l',H-:rcceavam~i:à rretirada,' ilsso porque, para 
que -houves se um' adlamente" da • evitar a descida =dos aviões 'da 
ação. devido; à pressão .. dos, aa·~·.:. PR. os 'garimpeiros poderiam ro-' 
.rimpciros.: Temia-scí•,tambémlal:a}:dar~tambores de óleo na pista· e 
desmoralização:.da;operaçAo.-cal'·:-causaracidentes:· ·; ' ~- · 1 • 

so ela não começasse de-madru-": · Alguns garimpeiros estão pre-' 
1.gacla, como havia divulgado sua .; . parando esquemas alternativos 
.coo~dcnação)A decisão de iniciar J.::para chegar às áreas de garimpo,' 
,a operação só foi.uomada rpor.q.furando o·bloqueio policial. Fa 
~.volta .das 3h30, ··quando~·chegou .,.Ja•se, na possibilidade de trans 
.de .Brasília Q' delegado ,..Amauri,,;,;portar carga de' carro até pistas 
-Gaudino,' diretor do departamen- ci: mais distantes da cidade e, de lá, 
to de Ordem Política e Social da ''~1 fazer' o transporte aos garimpes 
Policia Federal., .; ·" · t 1 ; :·,./ · ·., _: • por avião. Outra hipótese cogita 
; A .operaçãç . 'começou ape~~.:. da ~ usar pistas de fazendas 
-na ' hora- do i almoço. Isso foi , particulares 'ou mesmo rodovias 
necessário, de acordo com a PF, ~- _ para pousar, recolher rapidamen-, 
para que os onze delegados que 1,. te as mercadorias e levantar vôd 
c~~1µ1sfam a~ operação .. transmi- ·· ~mo ao garimpo, . · '. '. ; . 

• •J.,,J..J ~ 1 : ;.,..,1·1 il'Í'Tt·,·,,,' ,r ,,,,,• 1 ~ ! '": ·1: '... ..,. 1 ' 
01'1 

·n 1 • • • ![ • . . . .•. ,, . ' . .,, ' . ' .. ' ;:,::.:::,:gi~ª·,X:~t49.j~ .. aRoraima para negociar· 
,, :'.'. <?'°ª su.cunol_~~.~f.C;l~l~~a ~'. ;~:-~~-Ç• alguma .·proposta' concreta' ~os ·. tura · de n~gociações está. facili 
,, ,;· ·~· .' 1 •• r. ih .. 5 .. i. .,o ., ... t d. ganmpeiros.' Ela será submetida tando a retirada. Ele acredita que 
ti', Ov'diretor-geral do Departa- :-ao· ministro da Justiça, Saulo ·. a retirada será concluída em dois 

. mentode Policia federal, Romeu~-. Ramos, que está cuidando pesso- · · ou três meses. 
Tuma, viaja hoje de manhã: paraw.almente do assunto, a pedido do O Conselho lndigenista Missi 
Boa Vista (capital-de Roraima(·'.presidente ·José .Sarney. O dire- onário (Cimi) teme um "recuo" 
para negociar a salda: pacifica· tor-geral da PF não disse quais ·do governo na decisão de evacuar 
·do:; garimpeiros que invadiram as·~ -seriam as áreas oferecidas aos' as áreas · indigenas. Segundo a 
ãreas-Ianomaml, no noroeste do ~.garimpeiros: Segundo ele, ·teriam · entidade, o governo ainda não 
Estado. Tuma afirmou; que \vàlu; que ser:' regiões· ·11sem qualquer agiu efetivamente na região, limi 
em busca de .uma ··.•soluç~o· .def,P,.{Jmpedlment~ · 1egál" para o ga.' :, tando-se a "medidas paliativas". 
nítiva" para ia· questão/ com· o'.· '.rimpo.• Essa premissa .descarta a Tuma disse que vai procurar 
assentamento! dos garimpeiros" proposta original dos garirnpei-':' representantes da Igreja para 
desalojados em outros locai.s:· Pa~~·,:.r~s. que é a ocupação da "flores- · · 'mostrar que há lndios contrários 
ra a· definição dessas:'.áreas:''..ele': 'ta': nacional" '' 'situada entre os" à salda dos garimpeiros. São 
-deve: ·se encontrar -'com ··represen/-': núcleos inc;llgenas-," . ' ",. /. . lndios que, segundo ele, mantêm 
tantes'da União dos' Sindicatos1·c·,.!·1 /; A sentença''da Justiça Federal · com os invasores uma "relação 
Associações de Garimpeiros. da: qu~. · determina Ji a" retirada dos': informal de troca", .provcitosa 
Amazônia tLegal, 'da··Assodaç~p! .garimpelros também: 'concede aos para ambos.· O bispo de Boa 
dos" Aeronautas de' Roraimà ~ e'1' ianomamí · a I posse 'da floresta · Vista, d. A.Ido Mongiano, disse 
empresâriosdoEstado. i~i'IJ 1 .!..:~ "entreas aldeias. Apesar do.apa- que alguns chefes ianomami fo- 

Tuma espera voltar·:c1e! · Bbar;i· rente impasse, criado com a sen- · ram "comprados" pelos garim 
Visla ·. no 'final da tarde'· com'' 'tença, Tu~a afirmou que a aber; · peiros com "presentes". 
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nega 
acordo 

tHV\SI LIA - O diretor-geral da Po 
l (: , Federal, delegado Romeu Tuma, 
· .,.~ou ontem ao juiz substituto da 7• 
·· ·.1i a Federal, João Batista Coelho de 
. 1. :iiar, que tenha feito qualquer acordo 
• i,1\\·os garimpeiros rara que eles saíssem · 
i a '\rea demarcada dos ianomâmis para 
~~rim assentados em regiões da Floresta 
: h:ional que estâo interditadas desde 
1 utuhro por liminar da Justiça Federal. 

· Romeu Twna disse que se antecipou 
1i convocação do juiz e foi espontanea- 
t i~11\c reafirmar sua posição de fiel cum 
i i idor da justiça, à qual jamais desobe 
oeeeu durante seus 35 anos de exercício 
rohcial. Mostrando-se desapontado e 
1-:n1jdo-se injustiçado com a decisão do 
rrocurador da República, Eugênio Ara- . 
!'~<l, de pedir ao juiz sua intimação e 
rnsão cm flagrante, Romeu Tuma expli- 
011,na Justiça Federal que o que está 
l-avendc em Roraima são compromissos 
[uturos que estão sendo tomados pela 
Funai, pela Policia Federal e por todo o 
iovem{l para convencer os garimpeiros a 
cf~ixarem todas as áreas jíemarcadas dos 
innornâmis, 
"'Pericia - A Justiça Federal vai 

nomear um antropólogo para coordenar· 
a pericia que serâ realizada em toda área ' 
<la Floresta Nacional e da reserva indige 
na dos índios ianomâmis, no estado de 
I'r-rairnn, para uma avaliação sobre o 
, · 111 q~•Jlar das regiões por garimpei 

. , .. Ao anunciar ontem a realização da 
- · í:; :, e, juiz da 7ª Vara Federal em 
i I l;ilia, Novcly Vilanova da Silva Reis, 
i •l·:rmou que se o governo assentar pelo 
1 ,t ~,os 11111 dos 45 mil garimpeiros em 

Lrri aeca - Agentes da Polícia Fe 
d, 1al iniciaram ontem uma operação 
,Ji.1111c1da de Lei Seca na fronteira de 
!\lato Grosso do Sul com o Paraguai 
p 1111 coibir a venda de bebidas alcóolicas 
t', 1 índios, a maioria jovens de oito 
•1°1111.,. No primeiro dia, foram presos 
,·111 Ilacrante dois comerciantes, que es 
•i 'l suj, itos a detenção de seis meses 
,l dois anos. O problema da cmhriaguês 
11•) posto indígena de Arnambai, onde 
vivem 4 mil índios caiuás e guaranis, 
da gou "ao insuportável", segundo o 

' a Justiça ter feito 
• • com· gar1mpe1ros 

qualquer região da floresta Nacional de · 
Roraima, estará descumprindo a lei e 
seus representantes poderão responder 
por crime de responsabilidade • 

Novcly, que se encontra de férias com 
sua famUia em Alagoas, foi o juiz que, 
em outubro do ano passado, concedeu 
liminar a pedido do Ministério Público 
Federai interditou e mandou retirar to 
dos os garimpeiros existentes nos 9 mi 
lhões de hectares que englobam as reser 
vas demarcadas dos índios ianomâmis e 
toda a arca da Floresta Nacional, onde 
agora o governo pretende assentar os 
garimpeiros. O juiz Novcly revelou que 
nos últimos dias tem acompanhado pela 
imprensa toda a polêmica que vem cer 
cando a operação desenvolvida pelo go 
verno para retirar os garimpeiros das 
áreas indígenas. 

Ao deixar a 7' Vara Federal, o dele 
gado Romeu Tuma negou que o governo 
já tenha tomado posição e definido o 
assentamento dos garimpeiros nas três 
áreas da Floresta Nacional. O diretor-ge 
ral da Polícia Federal informou que o 

. juiz lhe deu prazo de 72 horas para expli 

. car por escrito todos os procedimentos 
que estão sendo adotados pelo DPF em 

· Roraima. "Não fui para negociar nada, 
mas sim tennr ser 111na válvula de escape 
para recuzn a prcssao que os garimpei 
ros estão f azendo na região para não se 
retirarem das áreas indígenas", concluiu 
Romeu Tuma, que hoje mesmo começa a 
elaborar sua resposta ao juiz substituto . 
da 7ª Vara Federal. ' 

'. 1 

administrador-substituto da Funaí Val 
dir Evangelista de Araujo. 
Demarcação -· Depois de espe 
rar quase o dia inteiro, os índios caiapôs 
e os integrantes da Fundação Mata Vir 
gem ouviram ontem do presidente do 
Funai, Iris Pedro de Oliveira, que a 

• promessa do presidente Samey de de 
marcar as áreas indígenas não será um. 
processo simples. Para lris. o presidente 
José Sarncy só podera autorizar a de 
marcação das terras dos caiapós após 
ouvir um colegiado composto por inlc- 

grames da funai, Jncra e Ministério do 
Interior, conforme determina o Decreto 
94.945. 
Poluição-e- Depois de uma luta de 
quase dois anos na Justiça, a Secreta 
ria de Meio Ambiente do Estudo de 
Goiás (Scmago) conseguiu finalmente 
uma liminar para retirada imediata de 
20·mil garimpeiros que poluíam o meio 
ambiente nas bacias dos rios Verme 
lho, Peixe e ltapira, no Vale do Ara 
guaia. 
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Tumd tem 3 dias 
par~ se_eXplfcar a juiz 

O diretor-geral da .Polícia Fe- · ção de retirada dos garimpeiros a 
dcral, Romeu Tuma, negou on- .. 

1 
mais. pacífica possível, ele reve 

. tem que o Gpverno tenha feito · t, lou· que- se ria mais fácil usar a 
.qualquer tipo de acordo descum- força; mas não é este o desejo do 
prindo a liminar dn Justiça, que -, Governo, muito menos da socíe 
interditou nove milhões de hecta- dade. "Afinal de contas os 45 mil 

, res de áreas Indígenas em Horaí- · ·. homens são trabalhadores" e não 
ma. "Estávamos apenas em. en- · .. podem ser retirados na marra. 
tendimentos para solucionar a · -Tuma não acredita que o impasse 
q1l(::.lão de retirada dos garim-; ' c1 iuv·.• pel. ; usuça venha atrapa 
peirus <la reserva Yanomami", · "lhar os trabalhos do DPF.· "Con 
justificou, depois de apresentar-se ·· 'tinuaremos fiscalizando e dando 
ao juiz João Batista Coelho de ·:. ap,o_i? necessário". 
Aguiar, da 7ª Vara de Brasília. · " · · 
Dizendo-se magoado por ter sido "! '.'': ' · .'.'.' SUSPENSÃO · · 
intimado a pedido do procurador · · ' · ' :·' · 
Eugênio josé Araújo, ele ressai- . .' '-' Depois. de tantos problemas, o 
tou: "Sempre fui um escravo da _ Governo já começou a estudar 
Justiça, jamais desobedeceria a uma forma de suspender a limi- 
lei". ' · · nar concedida, em outubro do 
Para evitar maiores constran- ano passado, pelo juiz Novely Vi- 

ginwnlos, Tuma apresentou-se lanova da· Silva Heis. Só assim 
espontaneamente ao juiz, assinou poderá assentar os garimpeiros 
a p1:lição, mas terá que explicar , nas três áreas anteriormente de- 
111> prazo de 72 horas, se realmen- finidas. Segundo o diretor-geral 
l<' pretendia <lescumprir a limi- da Polícia Federal, até os invaso- 
nar. "Farei isto por escrito", es- resdasterras Yanomami poderão 
clareceu, após salientar que não ser remanejados, mas ficarão sem 
gostou dos termos da petição do condições de garimpar. Nova- 
procurador. mente negando a existência de 
"Uma autoridade policial que acordo feito pelo Governo, Tuma 

há 35 anos segue rigidamente as lembrou que se isto fosse verdade 
normas não merece este tipo de teria que ser produzido através 
interpelação", Talou magoado.. de decreto. "Não há documento 
Segundo conta, em nenhum mo- · · assinado, f i:zemos apenas enten- 
mento pensou em desrespeitar a dímentos", ' · 
decisão judicial, por isto mesmo "Enquanto a liminar não for 
não teme maiores reações, · julgada, enquanto não sair decre- 
Ressaltando que a idéia da Po- to, ninguém é doido de desrespeí- 

lícia Federal er~ tornar a opera- _t~~1ª· Ne_m eu, ~em o ministro da 

Eq uipametuos · 
são desativados 

i 
Manaus - Desde ontem todos; 

oç 1•q11iparncnlos de combustíveis 
11,1, áreav d1• garimpo começaram 
;i ~r-r dr-sal ivados, após acordo 
1·11tn· os pilotos que abastecem os 
~arirnpos e a Polícta Federal. Os 
pil(ltos coruprometeram-sv a [a- 
7(',· vóos apc·nus parn as áreas lo 
calizadas foru da reserva índíge- 
na. · 

1 )urantc o dia dr ontem, foram 
fril ax novas reuniões cnl re ga 
rimpeiros e Polícia Federal, a fim 
dc! estabelecerem cronograma 
parn retirada dos garimpeiros 
da~ áreas indígenas. O aeroporto 
d" Boa Visla também já está libe 
rado para pousos e decolagens de 
aeronaves de pequeno e médio 
porte. Desde segunda-feira, o ae 
ro1)0rto estava _ocup'.'do pela Po- 

llcía Federal, que só autorizava 
vôos comerciais. 
· Nas áreas indígenas de Papíú, 
Surucucus e Uaicás estão sendo 
admitidas apenas as pessoas en 
volvidas na retirada de máquinas 
e equipamentos. Enquanto que 
nas áreas de reservas garimpeiras 
Catrimani - Couto de Maga 
lhaes, Uracicoera e Santa Rosa. o 
movimento de aeronaves é nor 
mal, com permissão para entrada 
~~~_!._eri~is para os garimpes. 

. Apelo 
O presidente José Snrney fi. 

cou profundamente preocupa 
do com os problemas que nflj. 
gcm os índios Ynnomarní e 
também e questão social geru 
da pela ameaça de desemprego 
para milhares de garimpeiros. 
_Um_p~oble~a l_!!m caráter an- 

Justiça, nem o presidente Sar 
ney", salientou. Ele lembrou que 
em 1983, agentes do DPF tenta 
ram retirar garimpeiros de al 
gumas áreas em Roraima, mas 
não conseguiram. "Se a coisa 
não for feita de forma pacífica 
não adianta, ningúem é obrigado 
a sair de um local de urna l,---·1 
para outra". Um pouco lt•11:-.11, Pie 
garantiu que, depois de resolvida 
esta questão, procurará o procu 
rador que o intimou para uma 
conversa. 

REUNIÃO 

Enquanto o diretor do DPF 
respondeu na justiça pela opcra 
çJo, representantes do IBAMA, 
DNPM e Funai reuniram-se, on 
tem à tarde, no Ministério da Jus 
tiça, para traçar diretrizes das 
áreas de assentamento dos índios. 
Segundo o presidente do Conse 
lho dos Direitos da Pessoa Hu 
ma.ria, Ovídio Martins, uma saí 
da para resolver a questão é sepa 
rar o máximo possível as regiões 
dos garimpeiros das dos índios. 
Assim, já definido que as áreas 
Santa Rosa, Catrimani e Santa 
Isabel, para onde os garimpeiros 
devem ser levados, devem ser 
afastadas de 8 a 10 quilômetros 
das terras indígenas. Ovídio con 
siderou o acordo ilegal, mas não 
inconstitucional. "De qualquer 
modo vamos encontrar uma saí- 
d •• a . 

tropológico, outro social. Os 
garimpeiros são, em sua maio· 
ria, migrantes, escorraçados 
pela seca do Nordeste e outras 
calamidades. Sarney faz um 
apelo para que a Igreja alue' 
como poder moderador a fim 
de encontraruma média pon- 

. derada que assegure a sobrr-vi 
vência dos índios sem deixar 
ao desamparo milhares de ga 
rimpeiros. 

c01,mL\: . \IH. (,'UHITA 

CONSOLO - Para quem vive num burru 
co de sala e cozinha. morando cum cinco 

. Iilbos e mulher, um lcnitivo. Os indio« l':1- 
nonuuui csW.o pedindo a Sanwy a demar 
cação de uma área de dois milhões de hec 
tares, 'onde vivem dois mil índios. 
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.• 

clonam· quanlio a gente eonse 
Segundo o procurador, . gue resolver problemas gra- 

•. · • , ·· • '! d.' · ~··;, ves", disse o mínístro com iro- 
' 1 a urea para on e os . · .. n!a . . 4 , •• ,. , • • , • 

.' garimpeiros·serão levad~s,-'_ >·· r '~sa~lo Ramos a:r~scentou 
· · ·: também é indígena'.'. .que o acordo entre o governo re- 
... . deral. o governo do Estado de 
i . 1 , . . . ., . Roraima. e os ga.rlmpeiros. pre-. 
, . BRAS1LIA ~ O ·procurador vendo a transferência dos ga- 
da. Repu})Uoa. Eugênio Jod · rlmpos pa.ra as floresta.e nacío- 
Gu1lherme AragA.o, pediu en- . , na.te 4e Roraima., fá. está acerta 
tem a prisão em flagrante do de- :"-'. do: A· assinatura do-acordo, po-' 
legado Romeu Tuma., auperín-" :·· · rérn, não deverá ocorrer antes 
tendente' da' Polfo1a. ,Federal.. · . de dez dtas: porque se espera que 
por ·desobedlência/0 procura- ·· · o presidente José Sarney baixe 
dor explicou que uma ação cau- decreto demarcando as áreas de 
,tela.r determinou, em 20, de ou• ' · ·· garimpagem naquele Estado. '· 
:tubro. a retirada dos ga.rimpet-·"· .,. · Oreassentamentodoscerca 
' d te d 1 . 1 l ' !" ., • roe a rra os anomam s pe a.·.,' de 45 mil garimpeiros nas flo- 
·Policla Federal com o auxilio ·· ··· restas que cercam'c território 
1dos Minlstérl1~s do.Exérçlto e __ ., doe indios tànomamls fol a al- 
Aerom\.utica. Pa.ra minha. sur- tema.tiva que o governo federal 
presa, o doutorTuma.está.nego- encontrou para resolver o 'pro- 
,clando com os garimpeiros e en- - · blema da invasão das terras ln- 

- (Caminhando-os a outras llreas, r . ·dtgena.s pelo garimpo. O mínís 
;tiue também sã.o l~~dfgenas ao~~. '1 tro da. Justiça disse que Romeu 
~nvée de retirA4los. ~· d~nuncio_u . Tuma obteve em Boa Vista a as 
.~ procurador. ·~.~·,•\ ~I''"'" ;{o(.,r, •i· ~ !· • .' sinatura pelos garimpeiros de r Aragão enviou ontem petl-1,: •. & um documento de intenção: 
1cã.o ao Juiz da 'l•._Va.ra da Justiça .. ·:. "NA.o Iríamcs ba.fxar um decre- 
1Federal, Novey·Vl!a.nova Reis, .· ·, to como esse, demarcando as 
;concedendo prazo de 24 horas....1 : .r, áresa de exploração. sem o com 
;pa.ra que Rom~u Tuma se expll"'. •. · · : promisso de todos os ga.r1mpe1- 
[c;iue perante o·J~dioiário. Se ie-;;:."i'~ ros e do governo do Esta.do ••• 
• so não ocorrer, ele, poderá seri,··:··.:i dísse. O documento definitivo; 
preso em.fiagr_ante por desobe·~/~. 'estabelecendo as ebnãíeões da 
diêncla à a.ç!o cautelar que de- ·;'.' .. atividade garlm~elr9i 'naa flo 
termlna a retlra,!la imedta.ta dos · · restas de Roraima. 1:1· l'á firmado 
gartmpetroa. O·procurn . ..1or l:d- maís tarde: ., ~t,f·:··:,1'l'\, , 
ticou o governo afirmando que, : . , . ,.. · ' . . . 
embora. a retira.da dos ga.t'lm- ·· · O ministro garan~iu que o 
pelros seja. exigência [udícíal, governo não está. l:lesrespeltan 
não bá ••vontade politica pa.ra• , do a. ordem do Juiz dn 7t. Vara da 
cumpri-la", · ··.. . : . , · Justiça. Federal;· Novely Silva 
. o ministro da Justiça, Sau- · Reis, que proibiu a garimpagem 
lo Ramos, no entanto, informa- ' em 9,4 milhões de hectares em 
do de que o subprocurador da Boraíma, Incluindo a área Indí 
República., Carlos Victor Muzzi, ~ gena e as. floresta.s.na.cionale. 
ttnha.decidldopediraprisãoem, ~ "Dentro da lei vige~te·e da 
flagrante doe responeãveis pela. Constituição é legal' a:·~xplora- 
Funal, Policia. Federal e Minis-'' cão naquelas florestâ.~.,, asse- 
térlo da. Aeronáutica., respon-. gurou. Ele criticou com sarcas- 
deu que ele estava mal informa- mo o juiz: "A ação dele é até írn- 
do. "Ele não conhece o acordo, própria, porque o que um juiz de , 
deve estar emocionado com a si- Brnsfl1a tem que se meter lã 
tunção; há pessoas que se emo- com assunto de Rornlma?". 

! 
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V Ui à Justiça 
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1 p a r{l.t·. t~p_ li~ar·1 
aÇão·.·e··,p. Roraima 

-·- ·--- .. --- -··--- 

Tum a 

Ó procurador da República 
: ameaçou Tuma de prisão 
1- 
I'> se ele não esclarecesse 
i-~cordo· com garimpeiros 

: . · BRASÍLIA - O diretor-ge 
rà.l da Policie. Federal, Romeu 
Tuma, compareceu ontem à 
Ju"stiça Federal, em Brasilia, 
P!l,'ra de.r explicações ao juiz 
substituto da. 7• Vara, Joa.o Ba- · 
t!;ita. de Aguiar, sobre o acordo 
firma.do com OI! garimpeiros de 
Roraima. considerado ilegal pe 
la 'Procuradoria Geral da Repú 
blica. O procura.dor Eugênio 
J\raga.o pediu a prisã.o em fla 
grante de Tuma caso ele não 
comparecesse à Justiça Fede 
r~\. porque considera que, ao 
dar seu e.val ao a.cardo que 
transfere os garímpoe da.a ter 
ras dos índíos ianomamis para as florestas nacionais de Rorai ma. o diretor-geral da PF está. 
descumprindo a ordem judicial 
d~·7, Vara. 

: :: A ordem da Justiça deter 
mina a. retirada dos garimpei 
rqs. de uma área de 9,4 milhões 
de-hectares, incluindo as flores 
tas nacionais. Tuma disse, no 
entanto. que está. obedecendo a 
ordem judicial de 20 de outubro, 
q~e a policia não suspendeu a 
operação de retirada dos garrm 
p~iros de dentro do território 
dos índios e que está cumprindo 
o oronograma, que prevê a deso 
c~pa.çâo da área. em 90 dtae. ,,, ... 

, ~ U diretor geral da PF Infor 
tr\Qll, alnda, que o governo fede 
rai vai tentar cassar parte da li 
rnlnar da 7• Vara para permitir 
QÇ,~ a garimpagem seja pratica 
da em áreas das floreatae nacio 
nais. Ele garantiu, porf•rn, º'"' n. 
liminar está sendo cumprruu 
pelo governo, mas admitiu ao 
mqsrnpo tempo que 01.1 garim 
peíroa já estão indo para ae flo 
restas, .'.'Eles vAo para ld. mas 

não podem garimpar por en 
quanto", disse, sem esclarecer 
como a. PF fiscalizará isso. 

· O ministro da Justiça, Bau- · 
lo.Ramos, por sua vez, reagiu 
ontem com ironia à iniciativa 
da Procuradoría Geral da Repú 
blica de pedir a prisão preventi 
va. do diretor-geral da Policia 
Federal. "A única cadeia para 
onde o doutor Tuma pode ser le-' 
va.do é a de rádio e televisão", 
afirmou o ministro. Para Baul o 
Ramos, nada impede que o go 
verno,'de acordo com a Oonst.í- '. 
tuíção, demarque área para atl-· 
vídade legal da garimpagem nas 
florestas nacionais. 

··• Baulo Ramos afirmou que 11, 
polêmica, em ultima. instância, 
pode ser levada para decisão do 
Supremo Tribunal Federal, mas. 
ga-rante que o governo está 
agindo corretamente. O subpro- · 
curador da República Carlos Vi-, 
tor Muzzi alega que existe limi 
nar determinando a interdição 
de_hove milhões de hectares pa 
ra os tanomania, incluindo as 
duas florestas nacionais em Ro 
rajrna. "O subprocurador está 
agindo com excesso de zelo", 
afirmou Saulo Ramos, ao lem 
brar que "é até normal que o 
pessoal da burocracia requisito 
informações escritas, que serão 
repa.Asadas". 

, O ministro argumenta que 
não há. descumprimento de li 
minar e explica Que o governo 
deve aplicar a. lei que está em 
vigência. Segundo ele, a Iímí 
nar manda retirar da área íano 
maní e da Floresta Nacíonn.l os 
que estão ocupando os locais ir 
regularmente. "Estamos tor 
nando licita a atividade dos ga 
rimpeiros em área onde o gover 
no demarcará.", afirma. Bau lo 
Ramos disse, aínda, que "a. par 
tir da. demarcação, íormação cl':! 
cooperativas e transferência de 
permissão de uso de lavras, o 
contrabando de ouro e garimpa 
gem individual acabarão". 
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Saulo aceita A permanenc1a • 

de 'i8riin'p~ir.os na reserva 
•t 1 -~~•~I~' ~-j,r,'•1'1, ,' ', • 4'•, ' ' 

RICARDO JÚLIO · . · 'i cm ·1uma · região • definida · pela as áreas indígenas. "Se eu não 
Da Sufur,al de Bra1Ala . . • Funai como "floresta nacional", ... consigo, peço a ele então que 
· · · · . · : ' ' Saulo tentou: justificar a conces- resolva o caso", afirmou Saulo. 

· O ministro da Justiça, Saulo são das· áreas afirmando que Segundo ele, qualquer decisão da 
Ramos, aceitou ontem uma pro- "nenhuma decisão judicial pode Justiça tem que ser pautada sem 
posta de assentamento' dos ga- determinar o impossível". Com pre· "dentro do possível". O 
rimpeiros de Roraima que con- esta · declaração ele reconhece a governo também se comprometeu 
traria a liminar 244/88 da Justiça · incapacidade do governo em reti- a não retirar ·os equipamentos 
Federal. Cencedida no dia 20 de, ... raros garimpeiros, · dos garimpeiros da região. Esta 
outubro último, a liminar deter- , -~A reserva indígena é estimada concessão contraria um decreto 
mina a "interdição" da área de· em· 9,4 milhões de hectares de presidencial ·de 12 de dezembro 
~.419.108. h~ctar:s <?cupad.a pelos . área continua, . Pela proposta de 89, que estab:lece o pl~no de 
m~1.omam1 e a. rell.rada. imedia- formulada pelos garimpeiros' e defesa das áreas .ianomam1. Apc 
!ª d.os 45 n:111 ~anmpe1ros qu.e pelo governo do Território, 0 sar do ~esrespello •• ªº decr~to, 
invadiram a região. Desrespei- , governo federal aceitou reduzir a Saulo afirma que -as medidas 
tando esta determinação,· R~m?s .área ianomami para "ilhas" num são absolutamente regulare_s','. 
concordou com a transferência. território que somado chega a O delegado-chefe da Policia 
dos garimpeir~s· pa~a ~rês· ár~as.- ·., pouco mais 'de. 2 milhões . de -Federal, R<:meu Tum~, viajou 
dentro do território indígena. . __ . hectares. 'Essas •"ilhas •• 'estarão ontem à capital de Roraima onde 

A decisão foi tomada ontem .. cercadas de reservas de garimpo participou das discussões sobre o 
após uma reunião de três horas .I . • , plano de retirada. Por volta das 
em Brasília com representantes. · Por achar que .ª muda~ça. de 161•• Tuma foi até a diocc= ,1,, 
lia Fundação Nacional do lndio iu ea •• elo, •• 1.!H •• usco a vida. de Roraima, localizada. em frente ao 
(Furtai) e da Secretaria de Asses- centenas. de índios, 0 sertanista palácio de governo, e conversou 
soramente. Nacional (Saden), en- da Funai Sydn~y Possuelo,. coo~- por cerca de 15 minutos com o 
trc outros órgãos: Saulo Ramos .vdenador da rel.ir~da de gan~pei- bispo de Boa Vista, d. Aldo 
foi designado por Sarney para,· ros, e O• administrado: regional Mogiano. Durante o encontro, 
representar o governo. . da ~unai ~m Boa· Vista: José cerca de 400 garimpeiros que 
: As áreas concedidas pelo go-,' Mana ·Nascimento, se desligaram durante o dia permaneceram di 
vemo foram escolhidas pelos · onte~ da .operação. Po.ssuel? ante do palácio de governo fo. 
próprios garimpeiros, em propos- acha írnposslvel que os ganmpei- ram até a porta da diocese, onde 
ta encaminhada ontem através do· · ros rAespeitem dentr_o . da selva começaram a gritar. Por duas 
diretor-geral da Polícia Federal, ' amazornca um~ delimitação de vezes Tuma interrompeu a con 
delegado Romeu Tuma. A única área onde poderiam buscar ouro. versa com o bispo e enfrentou os 
área negada é· uma faixa. terríto- · 1 

•. O ministro da Justiça desafiou garimpeiros na rua, mandando 
rial próxima à fronteira com a · · o juiz da Sétima Vara Federal. os ficar quietos. 
Venezuela. As áreas concedidas que concedeu a liminar Novely ------------- .. . , • ' Colaborou OLYMPIO •AIIIIANTI JII., enviado 
111:am entre as aldeias ranornanu, Vilanova da Silva Reis, a evacuar ••o•c•ot o Rorolmo 
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JPiô'cw;a_dQJi)JjZ~:gµe,: eeordo 
. , 1:, . 1 • l, ••. ,.. . ., ' 

:çp_!!];glj[fifijj~jfoS é ilega·l 
• -:-. O~:~uc!'r,a] de .Bra~íl_l!».\.:2 ";:,,\\.~·garimpagem só ~ 'permluda cum, 

. · · · ··t .• :.., •• :,;"·,·'· 1 ·,.· · ·, aprovação 'do Congresso. Além 
, p . procurador da' República · disso, afirmou o procurador, o, 
Eugênio José de Aragão sollcltou, 1 acordo afronta a liminar 244/88. 
à Justiçá Federal" a "prlsão' em í. da Sétima Vara da Justiça Fede 
flagrante' do'cfüetor-gcral 'da. Po-t,rai,' que determina a interdição e 
llcia Federal/ Romeu Tum a, caso · 1 a· retirada · dos s..arimpeiros 'ela 
não' seja 'efetuada I a retirada> de: área ianomami. , , · .' • • ' • , 
todos os 'garimpeiror{qur-' inva~;~ · Muzzi declarou que · descum 
ram a reserva indígena · íanorna- primento da liminar 'implicarâ na 

' 1 • ' mi, em Roraima. Aragão afirma abertura de processo contra os 
que .o I acordo· feito ',por .·Tumai responsáveis, por "crime de de 
com 'os garimpeiros é 'ilegal,' Por: .: sobediência de ordem judicial", 
este. acordo, 'os garimpeiros'per-/A execu~o ~a ordem judicial, no 
manecerão concentrados, em: três, caso, foi atnbulda à PF, encarte 
áreas, .incluldas na região consi- . gada de retirar os garimpeiros, e 
derada como' território· indígena-, · ao Ministério da Aeronáutica, 

1 J 1 •1f•· .•• ,., ·,i..C.:i ••.•... t • bid 'd . d' . pe a ust ça. . · -' · ":•·· · .:. .: _. mcum I o e mter ítar as pistas 
A solicitação' de Aragão, feita de pouso clandestinas da região .. 1 

através de uma medida cautelar;', O procurador afirmou que. se a 
não pôde ser· julgada. ontem.t.Jusüça for -desobedecída por· 
porque não havia juiz de plantão : "ordem superior", aquele que 
na Sétima Vara da ·Justiça Fede-. · deu a ordem também poderá ser 
ral. O tituhu,'Novely!Reis,.,cstâ: enquadrado.·;, :·i ·.'!.!, · ·. 
de férias e não· há 1 substituto," A· : · O ministro Saulo Ramos· vol- 

• cautelar deve ser~ju]gada' na Sé-•.' tou a afirmar ontem que o acor 
tima Vara{\ jé ·'.que· partiu'? de' do com os garimpeiros ~ "perfei- 
Novely Reis' a"ordern: ·de 'retirada tamente· legal", 'Ignorando' mais . 
dos garimpeiros,' É por" desrespei- 1 • uma vez a liminar da Justiça, de 
tar esta ordem que Tuma poderá 20' de outubro último.: Segundo 
ser preso.rc'Bspero: quevo presl-« ele, a garimpagem· na· ·~floresta 
dente r do ~ Tribunal'r'determlne 1 -nacionel" acaba de 'ser· regula- 
amanhã um substltutoc.para ·~o" rnentada/em decreto presidencial 
jpiz'~, disse Aragãofl"J14tÇJ._jj~4~•.,-.) publicado, ontem no Diário Ofi-. 

O· procurador ped.~ que, antes ·:i, cial. No. entanto, aquilo que o 
de declarar 81 prisãoç. Q :juiz, con-,= ministro· chama de "floresta· na 
voqueJ Rcmeu.i Tumajj- em";um_ cional":a liminar da Justiça re 
prazo de 24 horas, . para dar. conhece como "área indígena"; 
explicações. ;ese- cb1:1figuraaa' de-:·· .Este fato torna o decreto presi 
sobediêncía, ;:,seja1~ determinada; •.. dencial nuJo para o caso."> 
sua' prisão "em flagrante~t,-l afirma.'. O superintendente para assun 
o procurador, na cautelar~:·:.: .. ·~, · ,'. .. tos Iundiários da Funai, Sigfrido 
' Na· opinião do,, subprocura-', Graziano, .considerou "absurdo" 
dor-geral da .:República." Carlos o 'acordo que está sendo firmado 
Victor Muzzi;"autor'da·'aç!1o ini,' com os garimpeiros. Graziano 
eia! "de retirada dos· garlmpeiros., afirmou que o território preser 
a desobediência 'jã. estâ:;cçiníig\J.-"'' vado pela liminar ~ ','d.e fato" 
rada. Muzzi disse· ontem·.'que' o', uma· área · iànomami, · onde os 
acordo· entre· o·"''governo: e;· os• .. lndios 1 "perambulam" livres. . 
garimpeiros' de " Roraima l "nao·.''.1 • O Conselho lndigenista Missi 
tcrn o menor "valor t jurldlco". r"onârio (Ciml) enviou ontem uma 
s.r:gundo ele," as três áreas' ofere•:;· "carta i.' aberta"· ao presidente 
cidas aos ganrnpclros .flcam den- Sarney, acusando-o de "negociar 
tro da reserva Indígena onde 'a · a vida· dos índios". · 1' ' . 

) 
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Saulo contradiz decreto que 
. . . 

veta mudança de garimp;o 

.. 

Ronaldo Brasiliense 
flRASILIA-0 ministre, da Justiça, 

. Saulo Ramos, ao articular a transferên 
cia de milhares de garimpeiros das arcas 
dos indios ianomâmis para três regiões 
localizadas na Floresta Nacional de Ro 
raima foi de encontro ao Decreto 98.502, 
de 12 de dezembro de 1989, assinado 
pelo presidente José Samey, pelo próprio 
Sauio Ramos e pelos ministros Vicente 
lialho, das Minas e Energia: João Alves 
Hlho, do Interior. e Seigo Tsuzuki, da . 
Saúde, A cxrnsiçào de motivos que ori 
j!inou o decreto, assinada pelos minis, 
1 rns, determina a "retirada gradativa dos 
invasores de todas as arcas indígenas 
'\ annmnmi e da Floresta Nacional, loca, 
hzadus no Estado de Roraima". 

O decreto presidencial aprovou o Pla 
no de Defesa das Áreas Indígenas lano 
mârnis e deixa claro, cm seu Artigo 1°, 
q ue a finalidade do plano era promover a 
retirada gradativa dos garimpeiros inva 
sores das áreas indígenas e da Floresta 
Nacional de Roraima, além de implantar 
um imediato sistema de proteção à saúde 
dos índios. O decreto autoriza ainda o 
ministro da Justiça a requerer dos minis 
tros do Exército e da Aeronáutica o •.. 

apoio necessário à efetivação das opera, 
ções de retirada dos garimpeiros, 

Na exposição de motivos do decreto, 
o próprio Saulo Ramos deixa claro que a 
retirada dos garimpeiros deveria ser efe 
tivada também nas áreas da Floresta 
Nacional de Roraima, administrada pelo 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
Recursos Naturais Renováveis (Jbarna). 
A decisão de Saulo Ramos de realocar os 
garimpeiros nas áreas da Floresta Nacio 
nal, além de contrariar o decreto presi- 

. dencial, vai contra a liminar concedida 
pelo juiz federal Novely Vilanova da Sil 
va Reis, da 7' Vara do Distrito Federal, 
que estabelece a interdição de uma área 
de 9.419.108 hectares cm Roraima, onde 
está incluída a Floresta Nacional, para 
onde os garimpeiros serão remanejados. 

Colégio interno - Em Belo Ho 
. rizonte, o ministro Saulo Ramos admitiu 
que o decreto que recebeu sua assinatura 
não vem sendo cumprido integralmente. 
Segundo Saulo, desde dezembro, poucos 
garimpeiros foram levados para fora da 
floresta. 

· "Tirar garimpes de lá não é como 
fazer fila cm colégio interno. Não dá 
para sair tudo organizadinho", eompa 
rou Saulo, lembrando as dificuldades de 

acesso às áreas de selva fechada. O mi 
nistro disse que a presença de garimpei 
ros na área da Floresta Nacional, a ape 
nas 10 quilômetros da reserva indígena, 
não é problema neste primeiro momento. 
"Fica até mais fácil para a Funai vigiar 
os garimpeiros", afirmou, garantindo 
que a área de Paapiú, onde havia 12 mil 
homens explorando ouro, já está limpa e 
com os aeroportos fechados. 

Apesar de ter assinado o Decreto 
98.502 cm dezembro, Saulo Ramos en 
viou telex no último dia 8 ao governador 
de Roraima, Romero Jucá, que possibili 
tou o acordo responsável pela desmobili 
zação da Operação Ianomâmi, com a 
transferência dos garimpos. No telex, 
Saulo Ramos diz ter determinado ao di 
retor-geral da Polícia Federal, delegado 
Romeu Tuma, que viajasse para Boa 
Vista "a fim de tratar dos detalhes do 
acordo com as entidades representativas 
dos garimpeiros". Segundo o telex do 
ministro da Justiça, a proposta - "pa 
trocinada pelo governo de Vossa Exce 
lência" (referindo-se a Romero Jucá) - 
fora formulada por várias organizações 
de garimpeiros de Roraima e da Amazô 
nia Legal e submetida ao presidente José 
Samey, que a aprovou. 

Luiz Dacosla 
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RICARDO JULIO 
Do Sucunol de Braallio 

O procurador-geral da. Repú 
hlica, A1 istides Junqueira, disse 
ontem, na primeira entrevista co 
letiva que já concedeu no cargo, 
que o Ministério Público vai 
, ccorrer até a última instância 
judicial posslvel para garantir a 
integridade do território dos ln 
dios ianomami, em Roraima. Se 
gundo ele, o órgão vai fazer o 
possível para que o governo 
cumpra a liminar da Justiça que 
ordena a retirada dos garimpeiros 
invasores da área. 

. A liminar, datada do dia 20 de 
ot.l ubro de 89, determina a in 
terdição da área de 9,4 milhões 
de hectares ocupada pelos iano 
mami e a retirada imediata dos · 
garimpeiros. Uma das atribuições 
constitucionais do Ministério Pú 
blico é de fender os direitos das 
populações indígenas . 

Junqueira afirmou que o go 
ve: no pode recorrer de uma deci 
··'I" [udicial -dentro da própria 

1 ustica, alegando que ela é "irn 
''º~' ivcl ou incabível". Mas não 
«ode jamais descumpri-la, fican 
do sujeito às penas da lei, acres 
cc n to u. Os responsáveis pelo 
cumprimento da liminar de eva 
cuacão do território ianornami 
~flO a Funai (Fundação Nacional 
do Índio), a Policia Federal e os 
t'lini!>térios do Exército e da Ae 
r onáutica. Se esses órgãos não 
executarem a ordem da Justiça, 
dii,v· Junqueira, estarão sujeitos 
;• cuquadr amenlo no crime de 
"tlcsobcdiência" de determina 
~;,o iudicial, previsto no Código 
l'cnal. 

O procurador afirmou que os 
responsáveis pela execução da 
ordem só não seriam incrimina 
do1. se demonstrassem incapaci 
d.ide para realizá-la. Segundo ele, 
'· se uma ação judicial mostrar-se 

Invasão das terras começou e111 6t:J 
Da Redoçõo 

A busca de ouro em terras 
tradicionalmente ocupadas pe 
los índios ienomsmi em Ro 
raima, junto à fronteira entre 
o Btnsll e a Venezuela, come 
çou em J 964. Considerados a 
última nação indígena do con 
tinente americano a viver ptn 
ticemetue isolada do homem 

· branco, os ienomemi são nô 
mades e necessitam de grandes 
extensões de terra para viver. 
· No dia 20 de outubro de 
1989, o juiz Novely Reis, da 
Sétima Vara Federal, concedeu 
liminar determinando a inter 
diçêo da reserva ianomami e a 
retirada dos iwrimpeiros. N.1 
primeira semana de janeiro 
deste ano, a Funai e o Ministé- 

rio · da Saúde começaram a 
tratar os ienomemi vitimados 
pela ma/ária e a PF interditou 
as piscas de pouso ele Boa 
Vista, tentando impedir que 
aviões levassem equipsmento e 
provisões para os locais de 
garimpo. No dia 8, o diretor- 
8eral da PF, Romeu Tunui, 
negociou com rctncsentantcs 
do governe de Roraima, da 
Funai e lideres garimpeiros um 
acordo que comrerie a dccisõo 
judicial de outubro de 89, ao 
garantir três áreas para o ga 
rimpo em cerras ianomami. 
No dia seguinte, entendendo 
que I Tuma desobedeceu a or 
dem de retiruae clu~ garimpei 
tos,' o procurador da Rcpúbii 
ca Eugênio Aragão pediu a 
sua prisão cm flagrante. 

inexequível. ela tem que ser con 
k.,la,:, ,~ -~· ':, lei, na Justi 
ça". Para Junqueira, "no dia em 
que o poder Judiciário não tiver 
poder para fazer cumprir suas 
decisões, será então o caos com 
pleto". 

O procurador disse que a relu 
tância no cumprimento de ordens 
judiciais no país tem sido um 
problema "crônico", causado, 
de acordo com ele, não por culpa 
do executor. mas por falta de 
vontade política do governo. 
Junqueira afirmou não entender 
por que se tenta resolver o pro 
blema de uma forma "extrajudi 
cial" e até "injusta", já que se 
trata de uma ordem explicita da 
Justiça. O procurador afirmou 
que "bate-boca" e acusações não 
adiantam. 
O recado, no caso, foi para o 

ministro da Justiça, Saulo Ra 
mos, que chamou de "xiita radi- 

cal" oprocurador Eugênio A. .. _ 
gão -que, no último dia 9, Ji.11 ,.t 
interpelado o delegado Ro111rn 
Tuma na Justiça sobre a questão 
ianornarni. Junqueira afirmou 
que f,.ragào "é um dos procura 
dores mais sérios" do Ministério 
Público. Ele disse que a interpe 
lação feita a Turna, considerada 
"desrespeitosa" pelo delegado, 
foi apenas em tom "sério e 
correto". 

Aragão pediu "esclarecimen 
tos" de Tuma à Justiça e sua 
prisão cm flagrante, caso fosse 
constatado o descumprimento da 
ordem de evacuação do território 
ianomami. Na véspera, a PF 
havia assinado um acordo de 
assentamento dos garimpeiros 
que contraria a liminar da Justi 
ça. Depois da interpelação, Tuma 
recuou e negou a existência do 
acordo, a fi, ma mio haver apenas 
"conversas" com os garimpeiros. 
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Gover110 vai usar decreto 
para fixar garimpeiros, 
afi11na Saulo 

Do Sucur,ol de Brasílio 

O ministro da Justiça, Saulo 
Ramos, reafirmou a disposição 
do governo em fixar garimpeiros 
em três áreas situadas dentro do 
território ianomami, imcni,.-1Uu 
pela Justiça Federal. No inicio da 
próxima semana, o ministro leva 
rá ao presidente José Sarney as 
minutas do decretd que autoriza 
a garimpagem nestas áreas e es 
tabelece as condições para legali 
zar a atividade na região. 
Segundo Saulo Ramos, dos 45 

mil garimpeiros que havia nas 
terras dos índios ianomarni, 
"cinco mil já estão indo para o 
Sul do Pará e dez mil para a 
Guiana Inglesa (sic)", Os que 
insistem em permanecer ·em Ro 
raima serão assentados provisori 
amente na gleba Santa Rosa, de 
100 mil hectares, enquanto o 
decreto não é assinado por Sar 
ney. 
Na opinião do ministro, a de 

cisão do governo não contraria a 
liminar do juiz Novely Reis, da 
7ª Vara Federal. A liminar, de 
outubro do ano passado, consi 
derou os 9.419.108 hectares como 
terra dos ianornarnl e determinou 
a retirada dos garimpeiros do 
local. Para Saulo Ramos, desse 
total, apenas 2.400 mil hectares 
foram demarcados pela Funai 
como reserva dos ianomami e são 
intocáveis. 

Nos out I os 7 milhões de hecta 
res, denominados de "Floresta. 
Nacional", é proibida a garim 
pagem "ilícita, ilegal e clandesti 
na", frisa o miuist ro. Por isso, o 
governo vai estabelecer condições 
para a fixação dos garimpeiros e 
legalizar a ai ividade no local. 
Como condições, os garimpeiros· 

têm dese organizar em coopera 
tivas e obter licença prévia do 
ONPM (Departamento Nacional 
Ide Produção Mineral) e do lha 
.ma (Instituto Brasileiro do Meio 
1Ambiente). 

E deve: • ser fiscali 
;zados pela Funai. 
1 

• As três áreas escolhidas pelo 
governo, para receber as reservas 
de garimpo, somam SOS mil hec 
tares. Elas estão sendo estudadas 
por técnicos do lbama, da Funai 
e do DNPM. O ministro diz que 
eles estão analisando se o uso do 
mercúrio pelos garimpeiros pode 
ria causar um desastre ecológico, 
já que há vários rios que correm 
em direção à floresta. 

De acordo com o ministro, 
publicado o decreto com a assi 
natura do presidente Sarney, a 
liminar da J ustiça Federal deverá 
se "adequar" a esse alo do 
governo. Ele diz que não há 
como transferir os garimpeiros 
para outro local, "porque teria 
de ser uma· área da União, onde 
tivesse ouro para ser extraído, e 
grande, já que eles são muitos". 
Além disso, Saulo lembrou que 
toda a população de Roraima 
defende a permanência dos ga 
rimpeiros. 

O procurador Eugênio Aragão 
disse ontem que o Ministério 
Público vai tomar' todas as medi 
das jurídicas cabíveis para impe 
dir a decretação das reservas 
garimpeiras. Segundo ele, os res 
ponsáveis serão acionados crimi 
nalmente por "desobediência à 
determinação judicial''. Além 
disso, afirmou Ai ugão, o Minis 
tério Público vai declarar a "nu 
lidade e a Ineficácia" dos decre 
tos. 
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RESERVAS INDIGENAS 

Saulo Ramos assume a 
responsabilidade pela 
remoção dos garimpeiros 

por Cl6udio Tr•visan 
11 ,i . i pe Bro,nio · ·. 
"'"' O ·ministro da JusUça, 

Saulo Ramos, esti elabo 
rando uma portaria inter. 
mlnlsterial que o nomein 
como respon:;ã,,. · 11 
operação de retirada dos 
garimpeiros da reserva ln. 
dlgena Yanomami. Com 
isso, o ministro pretende 
neutralizar as liminares 
concedidas por um juiz de 
Roraima que permite a 
permanência doa garím 
peiros..oa região. 
Isso serA possJvel porque 

os atos de ministros de 
Estado devem ser contes 
tados no Superior Tribunal 
de· Justiça (STJ) e não 
frente a juízes de primeiro 
grau. Assim, as Umlnares 
d" Ror11lm11 ficam 1u,m 
efeito perante o ministro 
Saulo Ramos. 
As llmlnares de Rondô 

nia foram conseguidas por 
trêl grupos de 30 garimpei 
ros cada, que querem que 
seja respeitado o seu direi 
to de Ir e vir e de trabalhar. 
A portaria Intermínlste 

rial deverA ser publicada 
DO DIArlo om:lal da União 
de segunda-feira. Até a 
medida entrar em vigor, o 
ministro Saulo Ramos dls- 

,:, '1 

se que serA permlUda a 
permanência dos garim 
peiros e o pouso de aviões 
que levem mantimentos 
para os que ainda estão na 
Area. "Estou cumprindo a 
-decísão do juiz de RorP i. 
- ,", afirmou o ministro. 
A decislo de Saulo Ra 

mos resolve o problema 
imediato da retirada dos 
garimpeiros. Mas a dlscus- 

. são judlclal continua.' 
Enquanto a liminar de Ro 
raima permite a perma 
nêocia dos garimpeiros na 
reserva, uma liminar da 
Justiça Federal de Brasllia 
determina a retirada dos 
garimpeiros. Segundo o 
ministro da Justiça, "a 
questão será resolvida pelo 
Superior Tribunal de Justi 
ça (STJ), que decidirá qual 
n Juiz rom1•l'lrnl11 Jtnrn 
analisar a questão", 
Na ultima sexta-feira, o 

procurador da Repúblíca, 
Rodrigo Janol de Barros, 
apresentou ao Tribunal 
Regional Federal (TRF) 
de Brasflla um pedido de 
suspensão das limlnares 
concedidas pelo juiz de Ro 
raima. Mas o presidente do 
TFR, ministro Alberto 
Vieira da Silva, só julgará 
o pedido na próxima sema 
na. 

e 
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Saulo Ramos vai a Roraima· e 
confirma acordo com garimpeiros 

por Cl6udia Trevisan 
de Boa Vi5ta 

O ministro da Justiça, 
Saulo Ramos, chegou on 
tem a Boa Vista para 
acompanhar os trabalhos 
de retirada dos garimpei 
ros da reserva lndfgtna 
Yanomaml. Desde a ma 
nhã, o clima era tenso na 
cidade. Centenas de ga. 
rimpeiros estavam reuni. 
dos na pra~a principal da 
cidade reivindicando o 
cumprimento do acordo 
firmado com o governo, 
que prevê a demarcação de 
três áreas para o garimpo 
- duas das quais dentro da 
floresta nacional interdita. 
da por uma liminar da 
Justiça Federal em Bras(. 
lia. 
Depois de realizarem 

uma manifestação na fren- 
1·· do palácio do governo do 
Estado, os garimp~iros fo. 
ram ao aeroporto aguardar 
a chegada do ministro. 
Mas Saulo' Ramos e sua 
comitiva desceram na base 
aérea de Boa Vista e seguí 
ra m diretamente para o 
hotel, sem encontrar-se 
com os garimpeiros. 
Em entrevista coleUva i 

imprensa, o ministro da 
Justiça garantiu que o 
acordo firmado com osga. 
rimpelros aerll cumprido. 
"Já demarcamos a prl. 
meira área, Urarld Santa 
Rosa, e vamos demarcar 
mais duas, dentro da fio. 
resta nacional", disse o 
ministro. Lideranças de 
garimpeiros sustentam 
que o garimpo de Santa 
Rosa jà é explorado hã 
anos e está com seu poten 
cial aurlfero esgotado. O· 
ministro contesta, dizendo 
que em Santa Hosa estão 
vendendo um hectare de 
terra por 3 quilos de ouro. 
Saulo Ramos disse que é 1 
possível a demarcaçllo das 
outras duas áreas de ga 
rimpo ainda na sua gestão. 
Segundo· ele, isto esU con 
diconado à saída dos ga. 
rimpeiros da região inter 
ditada. 

Saulo Ramos 

O presidente da União 
dos Garimpeiros da Ama. 
zõnla Legal, José Altlno 
Machado, afirmou que os 
-:arimpelros não abrl, "º 
mio inclusive de ocupar as 
treas indigenas Yanama 
mi. Machado disse que os 
garimpeiros pretendem 
voltar a estas regiões de 
pois de se organizarem em 
cooperativas, como exife a 
Constituição. Quando ala 
em ,rea indlgena, Macha 
do se refere a 19 ilhas, num 
total de 2,4 milhões de hec 
tares, ocupadas por tribos 
Yanomaml. O restante dos 
9,1 milhões interditados 
são Oorest111 nacionais. 
o ministro Saulo Ramos 

observou que não existe 
possibilidade de os garim 
peiros permanecerem em 
área indígena (os 2,4 mi 
lhões de hectares). Segun 
do ele," isso contraria a 
Constttulçao. Além dessas 
três áreas previstas no . 
acordo firmado com a Po 
licia Federal, os garimpei 
ros querem a dcmarcaçllo 
de uma quarta região, a de 
Alto Palma. No total as 
,reas previstas no acordo 
têm 480 mil hectares. 
"ISTO É PROBLEMA 

MEU" 
Perguntado se a demar 

caçll.o de duas áreas dentro 
da reglll.o interditada pela 
liminar da Justiça Federal 

nll.o contraria uma ordem 
judicial, o ministro res 
pondeu: "Isto · é problema 
meu", e nlo quis mais 
comentar o assunto. 
Na comitiva de Saulo 

Ramos estio o procura. 
dor-geral da República, 
Aristides Junqueira Alva •. 
renga, o diretor-geral da 
Policia Federal, komeu 
Tuma, o díretor do DOPS, 
Amauri Galdino, e o presi 
dente do Conselho de Defe. 
sa da Pessoa Humana do 
Ministério da Justiça, Ovi. 
dlo MarUns de Araújo. 
Na tarde de ontem, o 

ministro teve um encontro 
com representantes dos 
garimpeiros. Depois, ele 
deveria se encontrar com o 
bispo de Roraima, Dom 
Aldo Moglano. "Pedi uma 
audiência ao bispo, mas 
;,arct que ele nll.o poder, 
me atender", disse o mi 
nistro. A noite, Saulo Ra 
mos reuniu-se com o go. 
vernador de Roraima, 
Romero JucA. 

MANIFESTAÇÃO 
JucA - que é ex-presi 

dente da Funal - falou na 
manhã de ontem com os 
garimpeiros que estavam 
realizando a manifestação 
em frente à sede do gover 
no estadual. De cima de 
um caminhão de som, o 
governador disse aos ga 
rimpeiros: "Estou do lado 
de vocês". Bastante aplau 
dido, pediu ainda que os 
garimpeiros mantivessem 
a calma e aguardassem a 
chegada do ministro da 
Justiça. "Fizemos um 
acordo e queremos que ele 
seja cumprido. Se a posi 
ção (do governe) for contra 
o povo de Roraima, nós 
vamos protestar juntos", 
acrescentou. Jucà está em 
plena campanha para ele 
ger-se como senador por 
Roraima. 

A iniciativa da viagem 
partiu do procurador-geral 
da República. Alvarenga 
disse que ficou preocupado 
com o relato sobre a situa 
ção dos. índios feito por 

assessores seus que havi 
am visitado a região. O 
procurador recebeu infor 
mações de que muitos tndi 
os e garimpeiros estavam 
morrendo de malária, ina 
nlçlo e tuberculose. Isso 
mesmo depois de ter sido 
iniciada a "Operação Ya 
nomaml", que estabelece a 
assistência médica aos tn. 
dios e a retirada dos ga 
rlmpeiros das reservas. A 
liminar que interdita a re 
gião foi pedida pela Procu 
radoria da República, que 
com a nova Ccnstituição 
recebeu a atribuição de 
defender os Interesses in 
dlgenas. 

A "Operação Yanoma 
mi", criada por um decreto 
do presidente José Sarncy, 
prevê um trabalho de sa 
neamento das reservas in 
dígenas. Na época em que 
o decreto foi baixado (de. 
zembro de 1988), a impren 
aa estava noticiando que 
muitos indios estavam 
morrendo - por doença ou 
subnutrição. Para a opera. 
ç:io foram destinados NCzS 
35 mllMes. Hé alguns dias, 
o ministro da Justiça in 
formou que seriam neces 
sários pelo menos mais 
NCz$ 100 milhões para que 
a operação fosse finallzn 
da. Até hoje este dmheír« 
não foi liberado. 
A tarde, os garímpeu • •. 

realizaram uma maniíc .. 
tação na frente do hot, l 
onde estã hospedado o 1111 
nlstro. O delegado Itrnnr-u 
Tuma falou com os g arrm 
peiros e disse que o minis 
tro Saulo Ramos está bus 
cando uma solução que não 
contrarie a lei nem as me 
didas judiciais. Logo de 
pois de 'fumo falar, o g:i 
rimpelro que estava co 
mandando a rnanlfestuçào 
disse: "0 ~arimpo vai ~n 
liberado". 
Hoje, o ministro e II co 

mitiva que o ucompanha 
vao visitar a área indígena 
Surucucu e os garimpos 
Bahiano Formiga e Ca vri 
ra I e II. 
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General dá apoio 
a acordo em RR 
l\lanuus - O comandante mili 

tar da Amazônia, general Antenor 
de Santa Cruz Abreu, disse ontem 
que os garimpeiros que estão na re 
serva indígena Yanomami sairão 
pacificamente da região. Durante 
reunião de duas horas com o minis 
tro da Justiça, Saulo Ramos, o 
procurador-geral da República, 
J\ri11li1lp11 ,l1111q111·ir11 Alv11rt'11~i11, o 
7" t·o11111111l1111IP milil.nr du At•ru· 
núuticu, brigudeiro Antônlo Carlos 
Lcomcu, e o delegado Homeu Tu 
ma, diretor da Polícia Federal, o 
comandante da Amnzônia defen 
deu o compromisso feito pelo gover 
no no primeiro acordo firmado com 
lideranças dos gartmpeiros, segun 
do o qual eles deixariam a reserva 
indígena, e ganhariam as áreas de 
Urariltaá Santa Rosa, Urariquera 
e Catrimani para explorar o ouro. 

Saulo Ramos informou ao 
Exército que o acordo está manti 
do. Para o general Santa Cruz, o 
governo não deve fixar datas rlgi- 

das para o término da saída dos ga 
rimpeiros da reserva Yauomami, 
porque eles snirão espontnnenmen 
te, assim que tiverem outras áreus 
para trabalhar. O resultado da vi 
sita de Saulo Ramos a Roraima foi 
um acordo que autoriza os garim 
peiros a permanecerem na floresta 
nacionnl por mnis (l() <lia~ 1 )q,ni•1 
1lpu,1p prn,.u, 1u·n·1 ••nt 11d111l11 110\·11 
menu- U Hil1111~·110. 

O exército entende que os garim 
peiros têm função importante na 
ocupação da região amazônica e 
também na economia da região. "A 
produção do garimpo niio pode ser 
desprezada", afirmou Santa Cruz. 
Ele condenou o "exagerado inte 
resse e histeria internacional pela 
proteção do índio e da Amazônia". 
"Se cria um exagero em torno da 
questão com o objetivo de dizer no 
mundo que o Brasil não tem condi 
ção de prolt'~l'r o índio e II Amazi, 
niu", comentou. 

Saulo desmente o genocídio 
Manaus - O ministro da Justi 

ça, Saulo Ramos, classificou de 
"cretinice" a denúncia. de ·:up 
índios Yanomami estão ameaçados 
de genocídio, feita pelas Organiza 
ções Não Govcrnmncnlnis (ONG), 
em Paris. "Não existe e nem existi 
rá genocídio. Nossos índios estão 
vivos porque o Brasil os conser 
vou", disse o ministro que esteve 
ontem com o comandante do Co 
mu ndo Mif itnr da Amnzônin 
(C.MA}, ge1wrnl Antcnor de Suntn 
Cruz Abreu, pura pedir apoio logís 
tico e acertar a eontinuiçâo da reti 
rada de garimpeiros da área 
indígena. 

Segundo ele, u operação de reli 
roda nos garimpc,s só foi interrom 
pida por causa das fortes chuvas 
que cnstiga m R re(;ÍÜO, tornando' os 
pistas iniprestriveis até parn vôos 
de helicóptero - transporte utiltza 
do paro remoção dos garimpeiros. 
"Não hú essa manifcstução contra 
a saída dos ~arimpeiroi, dns reser- 

vai, Yanomami, como vem sendo 
noticiado nos jornais. !-' • tivermos 
"inco dias sem chuvas, poderemos 
fazer a remoção total". 

Visita 
Acompanhado do superinten 

dente da Polícia Federal, delegado 
Romeu Tuma. o ministro da .Iusti 
ça foi quiutn-íoirn ao ~ari111po 
"Baiano Formiga", n•gi:io Ll's1" ri(• 
Hornirna, a l!'i miuutns d1• :1vi110, lo 
var ulinu-ntos nruh- eonsl ntou :i 
existência de 178 ~arimpdrm: 
doent es, a maioria com malú: ia. 

O descontcntatncnto odas lido 
ranças unri mpeirn» crn relu<;:io um; 
100 mil hr-ctures, quB formam o ~a· 
rimpo Santa Hosa-lJrariem•, de 
marcados pPlos govr:nw. foi rt-chn 
çado pelo ministro: "Acho que deve 
estar havendo um elesencontro ele 
informação, n rirea foi demarcada 
sob u uricntação de qut-rn ent L·nde 
de garimpo, ou si•ja, pelos próprios 
~arimpPiros'' 
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Saulo quer processar 
jornalista francês 

Os jornalistas franceses que filma 
ram a a~onia l' morte de uma índia la- 
11on11H~1i, c111 llorahuu, podem ser pro 
cessadçs por omissão de socorro. O 
ministro da Justiça, Saulo Ramos, de 
terminou à Polícia Federal a imediata 
abertura de inquérito para apurar o 
caso. Se realmente não prestaram so 
corro, eles serão indiciados .•. Os repór 
teres, l<.·ujos nomes Saulo desconhece), 
optaram por fazer imagens surpreen 
dentes' ao invés de salvar uma vida", 
justificou. 

h. reportagem, veiculada pela emis 
sora 'de televisão Antenne 2, causou 
forte· impacto na Europa. A Polícia 
Fcdcrnl vai solicitar no ltamarati, 
nlntv(•.~ ela E111\mix1ul11 da Frm1~·11, có 
pias tb enl revista para Investigar a 
respon~abilidade dos jornalistas. De 
pois de receber informações detalha 
das, Saulo pretende ouvir o ernbaixa 
clor .. francês. pedindo explicações. Co 
mo ainda não tem dados seguros sobre 
a morte da índia, que sofria de malária 
e desniitrição, ele admite a possíbilida 
de.de, effo na avaliação. 
Q nµnistro não aceita, contudo, ser 

chamado de precipitado. "Vamos apu 
ra~pqrque há indícios de omissão. Se a 
índia «-'.~lava mal eles poderiam trans 
portrl.a até um hospital". Sobre a 
omj:;sã,p do Governo quanto à saúde 
do~ lanomami, Saulo desconversou. 
•. E;~;:histúrias nós Investigaremos 
drpojs::". Caso se constate qt.,i lu .. ,J 
métlicõs no local, o ministro também 
prefrH1tle processá-los. "Todos os cul 
pact,i.icrão responsabilizados", garan 
tiu.~; ••. 
Sãulô Hamos considerou desumano e 

incifyêl. o interesse dos jornalistas de 
fazt!r('tn "teatro às custas dos índios". 

A notícia de que.os franceses já saírami 
do País não preocupa Saulo Hnmos.] 
"De um modo ou de outro vamos levar' 
o caso até o fim". Graças à reporta 
gem, ecologistas da Europa promete 
ram aumentar os protestos em favor 
dos povos indigenas da Amazonia. Au 
toridades da França, inclusive, incluí- 

. ram o assunto na pauta de conversas 
com o presidente eleito Fernando 
Collor de Mello. 

OURO 
"Políticos, religiosos, garimpeiros, 

empresârios e a população, estão 
. enlouquecidos pelo ouro em Roraima". 
Assim, o ministro da Justiça, Saulo 
Ramos, resumiu sua recente visita as 
lircui. lu110111u111I, omiti pl\«11• upurar s(•. 
rias denúncias contra missões religio 
sas internacionais, acusados não apc> 
nas de espionagem, mas também de 
.evasão de divisas. Segundo conta, tan- 

. to essas quanto outras irregularidades 
serão investigadas imediatamente, 
aproveitando a presença de 280 ho 
mens da Polícia Federal no local. 
Nem por isso, contudo, pretende in 

terromper a operação de retirada dos 
garimpeiros de áreas indígenas. Solici 
tou, inclusive, ao Governo, liberação 
de NCz$ 150 milhões, e ao Ministério 
da Saúde de envio de mais médicos pa 
ra a região. "Apesar das fortes chuvas 
o trabalho está prosseguindo". Perple 
xo com o clima de ten=ão em Roraima, 
Saulo usou uma frase de William Sha 
kespeare para explicar o que viu: "O 
ouro mata mais almas do que as dro 
gas". Chegou a esta conclusão após 
denúncias de todas as parles envolvi 
das na extração de minério. As mais 
gruves, segundo conta, partiram dos 
garimperiso contra míssionárlos. 
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Mil1iSti.O ·1H.SiSte em 
• 

. ... , . 
inquento sobre filme da 
morte. de índi.a 
Do Sucuraol de Bra,llla . . , de de a india ter sido assassinada blica, Aristides Junqueira, disse · · l por "motivo fútil", uma "repôr- 'ontem que todos os decretos do 

O ministro da Justiça, Saulo tagem sensacionalista". No Poder Executivo que determina- 
~amos, determinou ontem ao mesmo documento, diz que pode, jcm o estabelecimento de garim- 
diretor-geral da Policia Federal, conv~- a; embaixador da Fran- -pelros na área ianomami serão 
Romeu Tuma, que seja -aberto ça no Brasil para fazer um "rela- considerados nulos. Junqueira 
um inquérito para apurar se jor- to completo". da filmagem, con- afirmou que a retirada dos ga- 
na listas franceses filmaram a .. siderada ato "desumano, abjeto rimpeiros das terras dos iano- 
morte de uma india íanomami: ·. 'e repugnante", maml será cobrada da Fundação 
em Rorai!Ilª· Caso seja ~ompro7 j ~ o procurador-geral da Repú- , Na~i~nal do Índio (Funai). 
vada a f itmagem e omissão de ~ · v · • : · 
soco.rr? porparte dos jo111alis!as, Médico diz que cenas 
o mmtstro insiste que eles seJam : . _ _ . __ · _. _ _ _ 
presos. No documento enviado à } b E • , . propomos é retomar 1:~csso pro- 
Policia :ederal,. Saulo Ramos li em falll tióma gra.ma de as~i~t~ncia mi;:~.ka, com 
não considera a hipótese de que a: --- ; __ ------- ~-- __ meios materiais impore- . .tes", 
filmagem tenha sido feita: ÉspeclolporaaFolha,deParii:. 1 A Médecíns du Mos-de é uma 
enqu~nto médicos prcstav~~I ;··,. '-· :· ' .. .., '· · · t'. ·: ,:_ · ,. : .... : 'das organizações humanitárias 
atendimento à índia, . . 1 o médico· francês' PBJ.iick Ae- ma1.s !mportantes ~a França, e~- 
A informação de que havia berhardt, que, esteve mi'1área ia- peciah~d~ em asststêe eia médi- 

médicos ao lado da índia fo( nomami no mês passado, disse à ~~·-!'?J~~da cm ~~8(;: ror Ber- 
dada ~ Folha pela assesso~a. ~e 1F~lha que "as autoridades brasi- ; nard Kouchner -atual <.v.:.:rc~ári~ 
comunicação da Procuradona Ieírasestãc em.má posição para de Estado da Ação H::·,.11amtán-· 
Geral da República, Memélia falar em omissãó'..d~~orro aos' a- a partir de uma cisão da 
Moreira, organizadora da viagem ianomami, já que uma equipe de ~édecins de Frontiers. ;~ Iiloso- 
de médicos e jornalistas franceses : médicos franceses da . Médecíns' fia e os métodos são iguais, 
à área ianomami. Anteontem,. o du Monde foi convidada · a se A Médecins du Monde tem 
~inistro di~s~ que se houve aten- ret~rar e~ 86_-c· desd~ 87 não há cerca _de dez mil W?édicos e en- 
l~1me_nto medico, não se caracte- ~ais médicos Junto aos índios". Ierme1(;l~,;:c:tf>s ~ua1s pelo menos 
nz~na a omissão de socorro. . Aeberhardt disse que constatou1 1 too sae!1' .em missão a cada.ª~º· 
Segundo a assesora, a filma- ama grand,: d~gradação cm rela- 1 Seu obJe!tv~ é o soc~rr~ m~d1co 

gern foi feita pelo jornalista ção a 86: A impressão é que o e humanitário d.e urgencs-, inter- 
Jacques Douai enquanto dois g~vern.o .não f_ez nada e o territó- venções em peno~os de ;,.:uerras, 
médicos brasileiros atendiam · a no foi mv?d1do por gente que catástrofes e auxilio aos carentes, 
lndia. Douai, que esteve no Bra- leva todo tipo .de doença e pro- 1 Está presen.te em 40 palses. 
sil pela emissora francesa de·TV blemas aos índios. l;u estive nos 1 No Brasil, desenvolve um tra- 
Antenne 2 entre 21 de janeiro e ·3, mesmos lugares e Q que vi foi · balho médico-sanirárlo há cinco 
de fevereiro, disse que ~-filma-' uma pop~lação profundamente anos em Fort~leza (CE) .. Assim 
gem foi feita enquanto. à índia ~!~.!..~da, com ~o~~-~!1:1 péssi- c~mo a ~édecms de F_ront1ers ~ a 
era atendida em hospital,"! Na mo estado de saúde, em avança- Aid Med!ca!e lntern.ahona!e, vive 
reportagem sobre os ianornami da desnutrição por causa da des- ge cor,tnbu!ções privadas_. R.ec~- 
exibida pela emissora na semana truição do sistema ecológico To- ~m mancramentos de 1~st1tu1- 
passada foi mostrada uma fndia do seu sistema de vida fói d~stru.. ~ es d~o~do : ~MS (organização 
vomitando. Não foi ao ar a cena Ido. Eu vi mulheres que me un 

13 ª au e). 
da morte, _q~e -integra o _pr~gra-. lembraram cenas que pudemos 
ma a ser exibido em 12 de março. ver na Etiópia". 

Estiveram com Douai ~6 Brasil.1 .-~~eb;~herd,t. disse que a .entida-, 
o jornalista Noel Mamerc, Pa- de desenvolveu uma missão junio· 
trick Aeberhardt e Jiw.ques. As- aos ianomami, entre 1984 e 1986, 
saulinc, representantes dá assoei- da qual ele fez parte: "Fornos 
ação francesa de utilidade· públi- substituldos por uma equipe bra- 
ca Médecins du Monde. . : .. ·. · sileira que ficou cerca de um ano, 
No documento venviado a . Tu- I mas desde 1987 não há mais um 

ma, o ministro cita a possibilida-' único médico na área .. O que nós 
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Garimpeiros denunciam 
exploração estrangeira 
A Cooperativa dos Ga 

rimpeiros de Roraima, pi- 
1 ql PS e garimpeiros denun- . 
ti:im a atuação de missões · 
religiosas estrangeiras na 
A111azônia. De acordo com 
:!$ denúncias, missões co 
mo "Asas do Socorro e - 
Missão Evangélica - Ama-: 
zônia (Meva) utilizam os. 
próprios índi~s para extra- 

ção de minérios como cas 
siterita, destinados à fa 
bricação de fuselagens de 
aeronaves, O envio do pro 
duto da extração é feito ao 
exterior. sem qualquer 
controle das· autoridades 
brasileiras, o que caracte 
riza o contrabando, segun 
do aeurou o repórter Car 
los 'lavares, enviado espe- 

cial do Jornal de Brasília 
à região dos yanornarni. O 
bispo de Roraima, dom AI. 
do Mongiano, atribui as 
denúncias contra os mis 
sionários estrangeiros ao 
"delírio" dos interessados 
na permanência· dos Jra· 
rimpeiros no território dos 
yanomami (Página 10> 

(;arimpeiro denuncia 
ação de missionários 

Carlos Tarnr('s 
Enviado especial 

Bon Vista (Rltl - "Qual a dife 
rença dos garimpeiros brasileiros 
para os misaionários americanos?" 
Com essa pergunta Luiza Carmcn 
Buen Brasil (Petita, membro da 
Cooperativa dos Garimpeiros de 
Roruima: pretende lançar um desa 
.·,. ,,., g<•vcrno brasileiro: investi 
: 1• ri(• perto a atuação de grupos 
1 •• J1::1c)!-OS estrangeiros na Amazô 
. ,í.1. No estado de Roraima. basea 
d., c·111 observnçôes que fez in loco e 
:1!.n,\'é!- dr- informações de garirn- 
1··~11·,1s rPgislrados na cooperativa, 
1 Plitn diz que o trabalho dessas 
missóes evangélicas não se restrin 
g,• n palavra de Deus. Mesmo reco 
n hrvr-ndo C!Uf' (! difícil arrancar 
qualquer declaração dos missiona. 
,.,,,., norte-americanos, ingleses, 
Jir,l;1nclm,es P a lemáes que trabn 
l luun nas missões, elo garunle que 
,:,, 11 Políe1a Federal conseguir in 
, •?si 11,!ar do porto as sedes ~ue i;;e i-i 
' 11:1111 em pl •. no LP1Titúrio '\ unnrnn-, 
,,i "P11111rc·as da tlon~sla nucionnl, 
1,•1:1.,ps frontr-iriças com II Vene 
lll< i;i C' 11 (,uiano, "essa cort ina de 
111111.iça criacln com a desculpa eco 
logw;1" dcixnrá entrever o traba 
lho rt-ul di ssos grupns i, extração 
d,· nu nér-ins corno u cassiterita, que 
•:,.n·i· pn rn 11 fahnc11ção ele fuscln- 
1'•'!1' dP '.1<'1·011aves, t11ngslimio, 
li,1 ux i La, ouro, diamante e outros. 

1\ denúncia mais 1,:1'8\'l', que a 
l'!llirra l''t·c!r~rnl inclusive> esl1í dis 
l"l~la II avi:rii.:uar caso o gt1vcrno 
uutorize. (, a manipulnçào dos mas 
•w.: i ndiuenas. Pilotos e garimpei· 
, .,, d.1 r,•gi;io acusam os umerica- 

nos de utllizarem os índios no tra 
balho de suas empresas. O bispo de 
Roraima, Dom Aldo Mongiano vê 
tudo isso como delírio dos interes 
sados na permanência dos garim 
peiros em território Yanomani. Pa 
rn ele, qualquer pessoa que queira 
trabalhar em favor dos índios é 
bem recebida. Ele concorda com a 

pr+sr-: --1 d· 11;· ··ionários estran 
geiros em tcrrrtórro brasileiro por 
que eles levam assistência de saú 
de aos índios, além da catequese. O 
bispo de Roraima acha que a de. 
marcação de três áreas de garimpo 
em terra indígenu não vai resolver 
a situação d~ Yanomani. Eles irão 
continuar doentes e a se desinte- 
grar culturalmente. Dom Aldo não 
acredita que os missionários es 
trangeiros e os padres brasileiros 
que atuam nas aldeias levem 
doenças aos índios, mas sim os J{H· 
rimpeiros: "Estamos convencidos 
de que o homem tem direito ao tra 
balho, mas que não prejudiquem 
iode uma nnção i11dígent.1, de costu 
mes milonures, que vivem dn Ilo 
resta e não conhecem os vícios da 
cidade, os hábitos do, homem 
branco". 

Quanto às notícias de que nem 
presa de mineruçiio Par anapane 
ma, estaria interessada na retira 
do dos garimpeiros para atuar com 
mais liberdade em Roraima, o pilo 
to e • ,·riprielário da Golden Ama 
zon, l:.lton Rohnelt, d11. que tudo 
não passa de manipulação de rnul 
tinacionals para frear a expnnsâo 
da paranapnnema. Segundo ele, 
existem grupos estrangeiros inte 
ressados l_l!,lll} acordo que beneficie 

suas atividades de exportação de 
minérios, principalmente aços es 
peciais extraídos em território bra 
sileiro, pois é exatamente na área 
em conflito onde residem as mais 
ricas jazidas de cassiterita e dia· 
mante. Ele garante que a Parana 
panema está fora do Jobbie monta 
do para a retirada dos garimpeiros 
e das empresas de mineração rt,, 
te. itório Yanomuni . 

O plano para a efetivação d:1 '" 
mada da Amazônia de acordo c1,m 
sindicatos e cooperativas de gan111· 
peiros, teria sido elaborado cm ju 
lho de 1981, em Genebra, na Suír«, 
durante a reunião do Conselho 
Mundial das Igrejas Cristâs. Nos-t 
encontro fora traçada toda a estru 
tégia de ocupação da Amazônia. 
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Saulo ameaça 
expulsar 

. . , . nusstonarios 
O ministro Saulo Ra 

mos, <.la -Iust.iça, ameaça 
expulsar do Brasil os mis 
sionários estrangeiros que 
atuam na Amazônia, prin 
cipalmente na região dos 
índios yanomami, em Ro 
raima. Ontem, ele man 
dou apurar as denúncias, 
publicadas domingo pelo 
Jornal de Brasília, da 
Cooperativa dos Garim 
peiros de Roraima, de q1:1,e 
misainnririos nlernâos, hs.)· 
Iaudeses, norte- umericu 
nos e ingleses utilizam OR 

índios como mão-de-obra 
na garimpagem clandesti 
na de cassiterita. Caso 
confirmadas tais denún 
cias, os religiosos poderáo 
ter cassados seus vistos de 
permanência e ser obriga 
dos a deixar o País. O mi 
nistro revelou ter tornado 
couhocimont.o do IIHHUn1.o 
ao ler a reportagem do 
.JBr e que os missionários 
deverão deixar a ll l'NI Vi 
qtw a liminar <la -lusuca 

prevê a retirada de "todos 
os elementos nâo-índios". 
U procurador <la Repúbli 
ca, Osvaldo José Barbosa 
da Silva, pediu ontem à 
Justiça Federal que ouça o 
ministro da Aeronáutica, 
Moreira Lima, sobre as 
providências tomadas pe 
la F AB para interditar 
pistas clandestinas de 
pouso usadas pelos garim 
peiros na área. Em Rora i 
mn, OH ítulioH u OH Iunciu 
nários da Funai estão céti 
cos quanto ao sucesso <la 
operação de retirada dos 
garimpeiros da região ya 
nomami. O repórter Car 
los Tavares, enviadn espn- 
cial do Jornal de Brasília 
à região, apurou que os 
garimpeiros estão levando 
seus equipamentos para a 
{1n.!11 <ln Cal.ri111u11i, ondn 
luí nove aldeias y a 110111a 
mi, ainda não aí.ingidus 
pela atuação dr: minera 
dores (Púgina íl) 
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Bispo def ende a 
~ .. ' . 

atuação dos 
• • , o nussronanos 

,. t·•r 
Zennide Azeredo : acha gue isso não ocorrerá,' pois 

. além de não existirem tais provas, 
O Bispo de Roraima, dom Aldo os donos de grarimpo, a seu ver, es- 

.Mongiano, defendeu ontem os mis-: ··. tão tentando ganhar tempo, com 
sionárioa eatõlicos que trabalham , ' aberturas de inquérito policial e 
:Com índios Yanomami, elaesifican- · outras coisas do gênero, para poder 
'<lo de "calúnias" as acusações fei- · ·· "tirar mais ouro, enquanto isso", 
'tas pela Associação de Garimpei- · observou. ' · · · 
ros de Roraima, segundo as quais · Saulo 
r>! missões estariam envolvidas, Dom Aldo disse que está em 
córn garimpo clandestino de Brasília apenas para manter con- ' 
cassiterita. tatos com a CNBB e, apesar de la- 

/\ denúncia foi feita por uma mentar as palavras do ministro da: 
·:1!:~r!liinra da Associação, Luiza Justiça, Saulo Ramos, que arnea- 
{ !armem Buen Brasil, "pessoa di- · çou cassar os vistos dos míssíonâ- 
'retamente interessada no assun- rios caso as acusações, se confir- 
to", segundo dom Mongiano, uma mem, garantiu que não se avistará 
vez quo seu marido é dono de ga- , com ele. "O ministro foi confundi- 
, ímpn dentro de território Yano- do por essas notícias infundadas", 
•11:111,i: "F.11!11 11N1horn ncha quo é juPJlificou dom Aldo. Pnra ale, n ao-: 
.1,,nl n1.11cn1 111l11tiionflri11H, porque lui:llo npregondn 110!0 Uovurno, 
1..t,-,, .n110 respodem às suas acusa- através da criação de zonas de ga-' 
,. ki;, d1! tão bobas que são. Estamos rimpo em Roraima, não acabará 
can<;adoR de ouvir tanta bobeira, com o genocídio doe índios, apoía-. 
J 1( ·.:1 ii tudo inverdade", comentou. · do, segundo afirmou, pelo governa- 

. Dom Aldo Mongiano, em entre- · dor de Roraima, Romero Jucá : 
·,ic:ta ao Jornal de Hrasíha , disse Filho. 1 • 
q\lr a Associação deveria dar mos- · Na opinião de dom Aldo, que 
f.raR dl' mais seriedade e apresen- · há 14 anos encontra-se em Rorai 
t.ar provas. Entretanto, el~ ~':~mo lma, a .solução _para garantir a so- 

brevívência dos índios Yanomami 
no Estado repousa na ida dos ga 
rimpeiros para o Pará. "Em Santa 
Rosa não há ouro em profusão e a 
ida dos garimpeiros para as mar 
gens dos rios Cotingo e Maú, perto 
da fronteira com Guiana e Vene 
zuela, é errada pois ali já existe 
conflito entre índios e criadores de 
'gado e a situação pode se compli 
car", frisou. 
· ·, '· · Denúncia antiga 

O bispo de Roraima garante 
que a Igreja Católica não está con 
tra os garimpeiros, mas o que não 
pode continuar, de jeito nenhum, é 
que esse tipo de trabalho continue 
matando os índios como está acon 
tecendo hoje. 

O llfll!üaaor jurhllco do Co1 LHP11111 
Indigenista Missionário, Júlio Gui 
ger, também disse ser mentira e 
manifestação de xenofobia a acusa - 

· çâo de envolvimento dos missioná 
rios estrangeiros com garimpo de 
cassiterita e ouro, lembrando ser 
esta urna denúncia antiga, patroci 
nada por grandes míneradorus e 

. __ nunca comprovada. 

Há 8 missões 
. entre os índios 

Uu urordo 00111 u cu111IH1<1t0 ,J,• 
criação do Parque Yanomnrui <' :i 
prõpria Funai existem 8 poBI 11·~ 
missionários no território indíg•:· 
na, sendo seis de padres evangóli 
cos (do grupo chamado Novas Tri 
bos e da Missão Evangélica Arnn 
zônica) e apenas dois católicos, da 
congregação Consolata, 

As 'misaões religiosas começa 
ram a chegar na região em 1952 e 
se concentram sobretudo no Catri 
mane. De estrangeiros existem ita 
lianos, canadenaes e nor te 
nmer icnnos, nlám d11 bruailr-iro«. 

O CIMl, órgfio du VNBB, , 1·11 
pensável pela articulação das mis 
sõea católicas com os índios, infor 
mou que a CPI instalada no Con 
gresso, em 1987, comprovou o ÍJJP cr eia do órgão TI'l questão ,' · 
rimpagem clandestinn. "EHl1i11, 
tranqüilos. O governo ·.uté deve · :· 
zer a investigação", disse J11l,,. 
Gaiger. 
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DPF investiga denúncias 
contra padres de Roraima 

. . . ~~111:!1 ~-,~ 
~ .. :\ .,.rt . 

i1tl1. 

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, SP - 
A Polícia Federal começou a ln 
vestigar ontem, por determinação 
do Ministro da Justiça, Sau\o Ra 
mos. denúncias sobre o envolvi 
mento de padres da Igreja Catõll 
ra no contrabando de carne para a 
Venezuela. As denúncias foram 
feitas por llarimpeiros durante a 
visita que o Ministro fizera, sema 
na passada, ao garimpo na área 
dos índios ianomamis em Rorai 
ma. Se confirmadas em investiga 
ção preliminar. a Polícia Federal 
abrirá inquérito para apurar res 
ponsabilidades. 
Durante sua passagem por Ro 

raima, o Ministro recebera dos ga 
rimpeiros dossiê acusando os pa 
dres, A Igreja, em Roraima, de 
lendo a retirada dos ~arimpe:lros 
d1• u111:1 área eh~ nove mllhôes de 

hectares, destinada aos índios la 
nornamis por limlnàr da Justiça 
Federal. Saulo defende, ao contrá 
rio. uma solucão negociada. 

- A íuvesügaçâc dessas denún 
cías atende aos interesses da pró 
pria Santa Madre Igreja, que cer 
tamente deseja esclarecer 
definitivamente o assunto - disse 
o Ministro. 

Depois de receber e avaliar as 
denúncias feitas pelos líderes ga 
rimpeiros, o Ministro condensou 
as num relatório de cinco pãgl 
nas - o Aviso' 134 - para o Dire 
tor Geral do DPF, Romeu Tuma, 
determinando que alguns agentes 
fossem destacados para àpurá-las, 
"sem prejuízo dos trabalhos de re 
tirada dos garimpeiros das reser 
vas indígenas". 

Dossiê cita até abusos sexuais 
RHASÍLIA - O dossiê elabora 

do pelos garimpeiros sobre as ati 
vidades de alguns padres católicos 
nas reservas indígenas de Rorai 
ma não poupa os religiosos. Nas 
páginas do documento que foi en 
tregue ao Ministro da Justiça, 
Saulo Ramos, são feitas sérias 
acusações aos padres, entre as 
quais a de contrabando de gado 
par a a Venezuela, trabalho escrn 
vo, d1·wio ili• alimoutos cksl lnndns 
a população ind 11,:ena. homosse 
xualismo e abusos sexuais contra 
as índias macuxls. 
No relatório encaminhado ao 

Diretor Geral do DPF. Romeu Tu· 
ma. são citados os padres Jorge, 
Francisco, Lírio, Sabino e Glorgío, 
•· as ntivldades da Missão Evangé 
lira ela Amazónia, protestante. As 
d1·11111u ias basclum-s« nos depoi- 
1111•111n, dos lnrlrus Terto Ribeiro 
'l'raian», André (da maloca do Pil· 
, li. ·<'111 !'oli111'.nl. Salomão l'ereira 
ria Sih ;, (ria maloca rio Arncri), do 
l11x;111:, llenlo <' 110 comerciante <IP 
1·,1dn 1\rfaHo Hrnh i1:1H'~ eh• MolW'S, 
1 •11•,1ad11~ ;111 ll<!lt·~ado ,J;ldPr Nu 
t.rl Hillr•rro, em lloa Vista. 

O 1,,1d11• ,Jur~P Dal Be11 c'• acusa· 
d1J dv incitar a queima de casas, 

invasão de terra t: assassinatos de 
brancos, além de manter relações 
sexuais com as índias macuxis. 
"Com algumas teve filhos de olhos 
azuis", detalha o relatório. Os re 
ligiosos, ainda segundo o docu 
mento, dirigem a Mineradora ln· 
digena Macuxi da Serra, apontada 
como responsável J>elo desvio de 
todo o ouro e pecras preciosas 
pl'rlrn('Pntes aos Indipenas, e ven 
dom 11nm n Gul:11111 ln~l"sa os 
mautimeutos clcstl11at..lo~ as trihus 
ou trocam por minérios. "Fala SP 
em milhões de dólares obtidos na 
Suíça", acusa o dossie. citando 
que esse dinheiro teria sido obtido 
pelo padre Jorge em Genebra. 

Ao se referir à promiscuidade 
em que vivem religiosos e índias, 
o relatório assinala que há casos 
de estupros. De acordo com o do 
rumenlo, o Bispo de Boa Vista, 
Dom Aldo Mcaiano. foi um cios 
principais interessados nessas ln· 
vestii::açcies. "Ou os íatos são ver 
ll,111,.rrus (' !JS padn•, J'l'SIH>IHll'l'[IO 
por eles, ou destulllllrum-se ele vez 
as acusarôes, sr falsas forem", re 
comendou o Ministro ao Diretor 
Geral do UPF. Ho111eu Turna. 

CNBB estranha e ·'. 
lembra desmentido 
BRASÍLIA - A Conferência Na- .. 

cional dos Bispos do Brasil 
(CNBB) acha muito estranho que 
o Governo retome agora denún 
cias desmentidas judicialmente há 
quatro anos, envolvendo rellgio 
sos que trabalham nas comunida 
des íanomarnís do Estado de Ro 
raima. 
lle iH"ordo com o Porta Voz da 

l'NBH. 11.idn .• Arnaldo Beltrami, 
.. estas denuncias são infundadas e 
niiu passam de calúnias destina 
das a eníraquecer o trabalho que 
a Igreja desenvolve para conscien 
tizar os índios da necessidade de 
lutar por seus direitos" 
O padre Arnaldo Beltrami infor 

mou que o sacerdote italiano Jor 
ge Dai Ben, acusado em 1 !lllG de 
contrabandear ouro e fazer os ín 
dios de escravos num garímlw 
particular, "incomoda muito os a 
zendeíros e g:irimpr!iros da rri:iao 
por11w· i! 11111 rPlido.~o 1:xem11l.1r, 
11111• tala fl11e1111'111Plll!' :i 1í111:11a cl1J<; 
lnnomuruls e organlzou um 1·onse· 
lho i ndrgena para fortalecer os 
próprios mdtos em suas reívindi 
cações". 



FOIHA DE S PAULO 
05.02.90 

Ministro guer_a 
prisão_de jomalisfas 

fr,anceses 
ANDREW GREENLEES 

Do Sucur,ol de Brosilio 

O ministro da Justiça, Saulo 
Ramos, determinará hoje a pri 
são, caso ainda estejam cm terri 
tório nacional, dos jornalistas 
franceses que filmaram a agonia 
e a morte de uma lndia ianomami 
que sofria de malária e desnutri 
ção. Segundo Saulo Ramos, os 
repórteres serão acusados de 
omissão de socorro. 

O Painel da Folha noticiou no 
1111 imo sábado que a emissora de 
televisão Anrenne 2 mostrou as 
i:nacrnc; na França, causando ' 
í orte i111pnc10. Ao ser informado, 
S:111ln Ramos decidiu abrir inqué- 
, ito pa111 apurnr ns circunstâncias 
da morte da lndia. Pedirá tam-, 
bém a exumação do cadáver. 
"Existe até a hipótese de envene 
nãrnento e, neste caso, a omissão 
de socorro vira homicídio", disse 
ontem o ministro à Folha, 
enquanto redigia a ordem para as 

investigações. Saulo desconhece obter mais informações sobre a 
os nomes dos jornalistas france- filmagem. 
ses. Segundo a noticia, as imagens 

Depois que receber informa- da morte da índia levaram a 
ções detalhadas, Saulo pretende questão indlgena a ser inclulda 
também convocar o embaixador nas conversas de autoridades 
da França para pedir explicações •. ,francesas com o presidente eleito, 
"Se a lndia estava doente ou Fernando Collor. Entidades eco 
desnutrida, os repórteres poderi- lógicas também prometeram fa 
am transportá-la até um hospital zer protestos junto ao governo 
ou alimentá-la, nem que fosse brasileiro. 
com um copo de água com açú- No ano passado, questões eco 
car", disse o ministro da Justiça, lógicas também criaram proble 
que chegou no. sábado. de uma mas no relacionamento entre o 
visita à reserva ianomami no Brasil e a França. Um· grupo de 
Amazonas. cientistas franceses planejava rea- 
"0 que não poderia acontecer lizar estudos na Amazônia, utili 

é os jornalistas ficarem filmando zando um balão para sobrevoar 
enquanto a mulher morria. Ti- as árvores e observar suas copas. 
nham que tcntnr ajudâ-la. Eles O governo brasileiro, no entanto, 
não vão fazer teatro às custas da não permitiu que a expedição 
vida dos lndios", disse o minis- continuasse porque os franceses 
tro. Saulo Ramos afirmou que é usavam vistos de turista e havia a 
provável que os jornalistas já suspeita de terem subornado fun 
tenham saido do Brasil, mas, cionáríos da alfândega para que 
mesmo assim, expedirá a ordem seus equipamentos pudessem. en 
de prisão assim que conseguir.' trar no pais. 

Helicópteros vão ajudar a retirar 
gari1111Jeiros de reserva em Horaima 

Do Sucursol de Brosilio 

O ministro da Justiça, Saulo 
Ramos, disse ontem que dois 
.helicóptcros serão usados para 
auxiliar a retirada dos garimpei 
ros da reserva dos indios iano 
mami, no norte de Roraima. 
Segundo ele, as 120 pistas na 
região do garimpo ficaram muito 
danificadas com as chuva~ que 
11,:l11 H·111 na região, o que dificul 
t.i o transporte cm aviões Búfalo. 
Segundo o ministro, se as chuvas 
pararem, em ·15 dias poderá ter 
minar a operação de retirada. O 
110\'n esquema também inclui o 
uso de mais um avião Búfalo, 
:il&m dos já utilizados. 

Se as chuvas., não acabarem, 
Saulo Ramos disse que a retirada 
será bem mais lenta. Segundo 
ele, um helicóptero Puma pode 
fazer apenas duas viagens por dia 
devido à capacidade do motor. 
Em cada uma são transportados 
no máximo 18 garimpeiros. Os 
aviões Búfalo têm capacidade pa 
ra 60 pessoas, mas com chuva só 
fazem uma viagem por dia. 
O """'' t" """rn'1 de retirada 

foi decidido cm reunião de Saulo 
Ramos com o comandante mili 
tar da Amazônia, general Ante 
nor Santa Cruz, e com o chef e do 
Comando da Aeronáutica ' na 
Amazônia (Comar), brigadeiro 
Leonil, no último sábado, 

A área ocupada pelos garim 
peiros na reserva é de 2,4 milhões 
de hectares, segundo o ministro. 
Eles serão levados para as áreas 
estabelecidas pela Justiça, tam 
bém no norte do Estado, que têm 
405 mil hectares. 

O ministro -que visitou a área· 
ocupada pelos garimpeiros na 
sexta-feira passada- disse que 
há casos de desnutrição e doen 
ças VL .ércas entre os lndios. b1 · 
tre os garimpeiros, disse que o 
grande problema é a malária. 
Segundo ele, na próxima semana 
um avião da F AB deverá levar 
alimentos e remédios para lndios, 
garimpeiros e policiais federais 
que trabalham na retirada. 
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Con10 f unciona a .. 
' ' 

Médicins du l\1onde 

• 

Médicins du Monde' se propõe 
uma entidade sem conotação po-. 
lítica e ideológica. O presidente 
de honra da organização Patrick. 
Aebehard, 44, diz que o único· 
objetivo é "salvar vidas", seja; 
qual for a circunstância. ..: 
, A Médecins du Monde jâ ope-, 
rou e opera em locais e situações 
como· o Af eganístão, El Saíva-' 
dor, Mar da China e na Nigéria. 
Entre os lanornaml, n Médeclns. 
du Monde esteve presente no· 
período de 1983 e 86. Depois. 
disso, foi expulsa pelo governo'. 
brasileiro. '"' 

Do Sucursal de Brosllia 
A Médicins du Monde (médi 

cos do mundo) é uma organiza 
ção não-governamental francesa· 
voltada para o atendimento mé-. 
dico de populações em estado de 
miséria e culamídade. A organi- 
1.1wl\o atua cm 40 pnlsc!I, princi~ 
'paimente em situações de guerra,'. 
· conflitos internos e tensões socl-' 
ais, situações nas quais o serviço· 
médico convencional tem sua· 
atuação reduzida ou afastada. A 

Saulo vai pedir abertura' d~ investigações à PF ~~ 
'f1 I \ • ' 

Do Sucurscl de Brosilio 

O ministro da Justiça, Saulo 
Ramos, vai enviar hoje um ofício 
à Polícia Federal pedindo a aber 
tura de investigações para apurar 
se houve omissão de socorro por 
parte de jornalistas franceses que 
filmaram a morte de uma índia 
ianomami em Roraima. A asses-. 
sara de imprensa da Procurado-. 
ria Geral da República, Mernélia 
Moreira, organizadora da visita 
dos franceses a Roraima, disse 
ontem que não houve omissão e 
que havia médicos brasileiros so 
rnr rendo a lndia no local no dia 
da filmagem. 

A viagem dos franceses a Ro-. 
raima começou com um pedido . 
leito por Mcmélia Moreira ao 
presidente José Sarney para que 
l osse autorizada a visita de três · 
médicos eia Médicins du Monde 
ao território ianomami. Amiga 
de Sarney, Memélia conseguiu a 
autorização e, segundo conta, no 
dia 21 de jnnrii o chegou a Ro 
raima acompau hada de três mé 
dicos e de um cinegraflsta, De 
acordo com a assessora da Pro- 

curadoria, as imagens teriam sido 
fciln!'i por este único cinegrufistn. 
Na versão de Memélia, ela e os 

três médicos voltaram para Brasí 
lia no dia 26, mas o cinegrafista 
ficou na área ianomami. De Bra 
sília, a assessora retornou a Ro 
raima no dia. 27 f • onde diz ter 
presenciado .a morte da índia. 
"Não houve omissão de socorro, 
pois havia dois médicos brasilei-· 

. ros atendendo a índia enquanto o 
cinegrafista filmava", disse Me 
mélia. De acordo com a assesso 
ra, as filmagens foram feitas no 
dla 28 de janeiro e mostram que 
a i. ,!i:1 · in : sendo atendida 
pelos médicos. Ela não quis reve 
lar o nome do cincgrafista. 
O ministro Saulo Ramos deci 

diu pedir investigações depois 
que leu na Folha que uma índia 
havia sido filmada em estado 
agonizante por jornalistas france 
ses. "Pelo que soube, a imagem 
da india foi mais importante para 
os jornalistas do que salvar a 
vidn de' uma pessoa", afirmou o 
ministro. Saulo Ramos diz não 
ter detalhes sobre a filmagem e 
que se não "for confirmada a 

omissão de socorro, "melhor pra 
lodo mundo". "Se houve <w1i~ 
são também de médicos, e~.\cs 
serão indiciados com agravante", 
disse o ministro. Caso as inv~.l,i; 
gações. da Polícia Federal çqm~ 
provem a omissão, haverá a~er-. 

• \J.J1 
tura de inquérito. -- . , 
Em entrevista coletiva conce- 

• ~ • 1 

dida ontem, Saulo Ramos anun- 
ciou que, na viagem a Roraima 
f cita por ele na semana passada, 
colheu uma série de informações 
sobre a região. Com as informa 
ções que trouxe, o ministro. fez 
um dosslê que pode dar Inicio a 
o.aras investigações. Ele , ; , ,l 
que o principal alvo dessas invcs 
tigações devem ser as missões 
religiosas estrangeiras que a\u.~m 
na área ianomami. Segundo; o 
ministro, as missões evangélicas 
ensinam a bíblia de um jeito e as 
católicas de outro, o que confun 
diria os lndios. As missões católi 
cas, segundo Saulo, falam de 
"classe dominante" e "proprie 
dade" de uma forma que pode 
ser entendida pelos operários tio 
ABC mas que "para os índios-é 
demais". " '' 
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Jom.alista fra11cês 11ega 
otuissiio de se/corro. a índill 

ANDRÊA FORNES 
De Paris 

cesa de utilidade pública Méde 
cins du Monde, que ficáram poli· 
.cos dias no pais. _Com intervalo 
de cinco anos, foi· a segunda 
viagem do jornalista para visitar 
a tribo ianomami. "Eu vi esses 
índios com saúde plena da última 
vtn, Os garimpeiros não são cul 
pados porque vivem também em 
condições dcsumunns, sem snúilc 
e no meio da prostituição. É 
claro que em contato com eles os 
ianomami não podem · sobrevi- 
ver", diz Douay !-- 

Na última quinta-feira a emis 
sora francesa Antenne 2 apresen 
tou reportagem durante jornal 
da, 20h sobre os índios ianoma-1 
mi do nra~il. Ourante um minuto 
e meio a emissora exibiu imagens 
r• uvudns C'I\\ Paris, nu sede do 
Médccins du Monde, e extratos 
do programa "Résislancc", que 
vai ao ar no dia 12 de março 
entre 12h e 13h. No trecho que 
1 oi levado ao ar ·não eram vistos 
índios morrendo ou agonizando 
diante dás câmaras. · Jacques 
Douay, que esteve no Brasil entre 
~ 1 de janeiro e 3 de fevereiro 
mino enviado especial da Anten 
ne 2. negou ontem que tenha 
havido qualquer omissão de so 
corro à lndia ianomami, ao co 
mentai- a decisão do ministro da 
Justiça do Brasil, Saulo Ramos, 
de processar os responsáveis pela 
veiculação da Jeportagem, · ale 
gando que teria havido omissão] 
de socorro por parte do jornalis- 
ta. 1 

"Gravei a morte de uma velha. 
ianornami, que estava cm coma 
por causa de malária, num hospi- 1· 

tal em Surucucu. E\a estava sen 
do atendida por médicos brasilci-. 
1 o-.", di,sl' O I t']lÚl l cr e l°illl'IH.11· '. 
l1~1a cru entrevista à Folha, As, 
imagens que teriam provocado a: 
1 cação de Saulo Ramos só serão ' 
apresentadas aos telespectadores 
franceses · no programa "Résis 
rance" de março. "Os jornalistas 
não estavam lá para serem trans 
formados em médicos. O mínis-, 
tro da Justiça brasileiro pode nos 
processar se quiser porque não i 
1 nlllos nós que mostramos as 1 
n·nas da índia morrendo", acres- · 
contou Noel Mamere, produtor 
do programa. 

Jacques Douay viajou ao Bra 
sll acompanhado por Patrick Ac 
herhard eJacqucs Achoulinc, re 
present~~tes _ da associação fran- 

O cinegrafista conseguiu gra 
var imagens na beira da pista de 
pouso da Formiga, uma das regi 
ões que deveriam estar desocupa 
das pela Polícia Federal. Das 
quatro horas e meia de material 
bruto '(ainda sem edição), apenas 
o extrato de um minuto e meio 
.Ioi ao ar. A reportagem do 
[omal noturno dn i\ntt1111c 2 
mostra garimpeiros pesando ouro 
em pó e uma índia ianomami 
lvornitando. 

Veja a íntegra da reportagem 
De Paris · 

Esta é a integra da reportagem 
exibida pela Antenne 2: 

"Índios ameaçados na Amazô 
nia. Isso acontece nó norte do 
Brasil, onde milhares de "busca 
dores de ouro" destroem com 
toda a impunidade o território 
desses lndios. Dez mil apesar de 
tudo estão tentando sobreviver .. 
li ;t: r- · , u..mhã em Paris o 
programa da Antenne 2, "Résls 
rance", o Médecins du Monde e a 
assoclaçãc Survival lnternational 
lançarnm um SOS pnra pedir no 
governo bras llci ro li ue ucu be com 
o massacre. Aqui, um extrato da 
reportagem de Jacques Douay que 
vocês poderão ver em "Résistan 
ce" no inicio de março. 

Eles são mais de 45 mil "bus 
cadores de ouro", os sinistros 
garimpeiros, que Invadiram o ter 
ritório dos ancestrais lndios in 
nomami com a cumplicidade do 
governo brasileiro. Depois de três 
anos destruindo a floresta e os 
rios com toda a impunidade, eles 
estão massacrando todo um povo. 

Bruce Albert, antropólogo: 
"Os garimpeiros se colocam na 
nascente, poluem completamente 
o rio, não há mais peixe, não há 

mais caça. Eles fazem um barulho 
do inferno . com helicópteros e 
aviões, com seus aparatos e má 
quinas". 

Já os helicópteros sanitários são 
mais raros. Eles transportam os 
doentes já condenados. À política 
de proteção eles preferem a morta 
lenta. Os índios ianomami -con 
tam-se ainda 10 mil no Bras!' · 
estão sendo dizimados pela, 
doenças trazidas pelos "buscado- 

. rcs de ouro": paludismo, tubercu 
lose, gripe, desnutrição. Das cri 
nn\'11, 110A mal~ \'ellm~. lodn~ sno 
atiugl<los. 
Patrick Aeberhard, presidente 

de honra do Médecins du Monde: 
"É um verdadeiro SOS que 'nós 
lançamos porque a população ia 
nomami está desaparecendo. Sa 
bemos porque trabalhamos no 
Brasil perto dessa população entre 
·1983 e 1986. Era uma população 
com bom estado de saúde. Nós 
previmos que acabaria em catás 
trofe. Tentamos instalar um sis 
tema epldemológico e um belo dia 
nos pediram para sair". 
Sem nenhuma operação sanitá 

ria de envergadura será um pouco 
do patrimônio da humanidade 
que desaparecerá". 
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f::Mtdico. diz. ter prestado 
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socorro à índia ianomami ,, - . 
: ;: ,:'.'., · Do Sucuraol de Broslllo . •.... . 
':,·1 . 
:.q'.-.médico Marcos Pellcgrini 
ni,r~~entou-se ontem, em Brasl 
lia;·.:,.como o responsável pelo 
atendimento da lndia ianoinami cuja·. morte foi filmada por uma 
equipe da· televisão francesa 
''A,ntenne-2". Pellegrini afirmou · 
que: a índia deu entrada no posto 
médico de Surucucus "em coma" .. 
e: \'respirando com dificuldade" •. 
afetada por uma grave infecção 
de". "malária cerebral •• e pneu 
monia. Segundo ele, a índia foi 
devidamente medicada, mas não . 
resistiu. Pellegrini entregou ao 
rvjinistério da Justiça um relató 
rio detalhado sobre o caso. 
: A noticia de que a TV francesa 

rdmõu a morte da lndia foi 
publicada com exclusividade pelo . 
Palnel da Folha no dia 3 de 
fevereiro. No último sábado, o 
ministro da Justiça. Saulo Ra 
mos.: havia afirmado que iria 
"ordenar a prisão" da equipe de 
TV francesa. por "omissão de 
socorro". Três dias depois, o 
ministro solicitou ao diretor-geral 
da Policia Federal, Romeu Tu· 
ma. a abertura de inquérito para 
a apuração dos fatos que cerca 
ram a morte da india. 

Na semana passada, a TV 
"Anlenne-2" exibiu uma repor 
tagem sobre os índios ianomami 
cm que aparecem indias sendo 
medicadas. A cena da morte da 
lndia deve ser exibida durante um 
programa que vai ao ar no pró 
ximo dia 12 de fevereiro .. 
Ontem, o ministro confirmou 

ter recebido o relato de Pellegrini · 
e disse que "talvez a lndia citada 
pelo médico fosse alguma ou- 
1 ra". Já que. ironizou, "como 
diz o Cimi (Cpnselho Indigenista. 
Missionário), estão morrendo 
muitas lndias em Roraima", 
1~ amos levantou essa hipótese por 
411e o médico, em seu relato, 
disse que "não prestou muita 
atenção à equipe" de TV france 
sa que filmava a cena. 
6 ., médico Marcos, Pellegrini 

esié~c em Roraima a serviço do 
Cimi. No relato que entregou ao· 

! i 

1. . Euafnio No,11·1 .· ... 

t : I :1: 
i !r~lt·:: .1, ... 

.1 :ll ::, , ,, '. 

e;-~ -- ... 

}j,:.:;·.:,.:: ·,- (:{'./W·; 

~-·r,:,;:i~-:_~;t).·:~.;:_:'.:'·,::,i' ~ ,· . ,t.;J. ·.~-, ,·,.·.,· ., - .• ~1- ••...• , . · 1 · 

O .ecrel,no do Cbni, Anl6nlo Branl [esql, e o n1"dico M11rco1 Pellegri11I 
. . 

ministro. ele afirma 'que a lndia 
em questão tinha· cerca de 20 
anos e · também estava sendo 
atendida por outros dois médicos 
e três enfermeiras. Os médicos 
são, segundo seu relato, Oneron 
de Abreu Pithan e Maria Goreti 
Selau. ··- ·,. í····. '' · · 

'·; . 
Ainda em seu relato, Pellegrini 

afirma que houve •• omissão de 
socorro" do governo federal. Se 
gundo ele, o governo· já havia 

· sido aJertado, no dia 25 de junho 
de 1988, que os ianomami seriam 
exterminados com a invasão dos 
garimpeiros: Ó documento de 
alerta foi elaborado por ele pró 
prio e outros três médicos da 
"Comissão pró-Parque Yano 
mami (CPPY)°. Eles atuavam no 
território indígena antes de serem 
expulsos pelo governo, cm 87,,. 

Pellegrinl calcula que, desde a.: 
expulsão até agora, já morreram 
cerca de l 15 mil ianomami em 
virtude do contato com os ga-, 
rlmpeiros, O Cimi divulgou uma 
nota oficial ontem endossando a 
estimativa do médico, 

Saul~ Ramos. diss~ que só 
acredita neste montante de mor 
tes (que representa cerca de 20D7o 
da população ianomami) "se o 
Cimi mostrar os atestados de 
óbito".·· Para ele, o Conselho 
lndigenista Missionário tem uma 
"visão apaixonada" do assunto, 
acaba camuflando a realidade.· 
- -Ã-noiá' cio"chnr também acusa 
o ministro de estar executando 
"manobras dlversionistas" para 
•• burlar" a liminar que ordena a 
retirada dos 'garimpeiros. A ma 
nobra. segundo o Cími, é desviar 
a atenção da opinião pública 
para fatos inexistentes, como a 
"omissão" de socorro. Saulo 
Ramos disse que •• não está des- 

. viando coisa nenhuma. Se há 
desvio de conduta .~ da parte 
deles", acrescentou. .. · 
A coordenadora da CCPY, 

Cláudia Andujar, disse que mé 
dicos na área . ianornami estão 
impedidos de trabalhar porque os 
helicópteros que os transportam 
não , têm combustível. Segundo 

· ela, a Funai é a responsável pelo 
abastecimento dos aparelhos. 
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EM 13 DE FEVEREIRO DE 1990. 

ILMO. SR. 
ARMANDO S. ROLLEMBERG 
PRESIDENTE DA FEDERAÇAO NACIONAL DOS JORNALISTAS 
NESTA 

PREZADO SENHOR, 

RESPONDO AO SEU TELEX DE 8 DE FEVEREIRO DO CORRENTE. 
MANDAR ABRIR INQUERlTO PARA APURAR NAO EH ACUSAR. O QUE V. SA. 
CONSIDER~ ESCLARECIDO PUBLICAMENTE NAO VALE COMO PP.OVA NOS AUTOS 
E PODE SER IGUALMENTE FALSO, TAO FALSO COMO A CAMPANHA MOVIDA 
CONTRA NOSSO PAIS, ESTRANHAMENTE PRESTIGIADA POR V. SA. SEM N~PA 
CONHECER DO ASSUNTO. 

. 
A CLAMOROSA OMISSAO A OUE SE REFERE TAMBEM ESTAH SENDO APURAD{. 
E CONVIDO V. SA. A COMPROVAR A OCORRENCIA DE GENOCID10 EM TER«' 
RITORIO BRASILEIRO. 

SEGUNDO AS PESSOAS CULTAS DO MUNDO, O CRIME OE GENOCIDIO, NESTE 
SECüLO, SOMENTE OCORREU NA ALEMANHA DE HITLER, NA RUSSIA DE 
STALIN E NAS MALDITAS GUERRAS MUNDIAIS PROVOCADAS POR INTERESSfS 
ECONOMICOS E PELA INTOLERANC!A IDEOLOGICA. 

NO BRASIL, NUNCA HOUVE E NAO HAH GENOCIDIO. AFIRMAR O CONTRARIP 
EH DIFAMAR NOSSO PAIS, ATITUDE LAMENTAVEL QUANDO PARTE DE UM 
JORNALISTA BRASILEIRO, CUJO DEV.ER SERIA ESCLARECER SEUS COLEGA$ 
ESTRANGEIROS EMPENHADOS EM DENEGRIR O BRASIL. 

INFORMA-ME, HOJE, A FUNAI, GUE A lNDlA, flLMADA PELOS FRANCESES, 
ESTAH VIVA. fOl ABANDONADA AGONIZANTE, MAS HOUVE TEMPO OE SALVAH 
LA COM A CHEGADA OE MEOICOS, APOS A RETIRADA DOS JORNALISTAS. 

PERSISTE A SUSPEITA DE OMISSAO DE SOCORRO. SE ISTO FOR CONFIRMA 
DO E SE V. SA. DESEJA AJUDAR OS JORNALISTAS FRANCESES, CONTRA 
TE PARA ELES UM BOM ADVOGADO,~POSTO QUE OS ADVOGADOS SAO SERIOS 
NO TRATO DESTAS QüESTOES. NAO TOMAM POSIÇAO SEM OUVIR AS PARTES 
E SEM EXAMINAR AS PROVAS. 

ATENCIOSAMENTE, 

SAULO RAMOS 
MINISTRO DA JUSTIÇA E ADVOGADO 

j 
lfJ m, 
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BRASILIA, 15 DE FEVEREIRO DE 1990. 

DA: fEDERAÇAO NACIONAL DOS JORNALISTAS 

PI: OS EDITORES DE NACIONAL 

NO DIA 8 DE FEVEREIRO PASSADO, O PRESIDENTE DA fENAJ, ARMANDO 
SOBRAL ROLLEMBERG ENVIOU TELEX AO MINISTRO DA JUSTlWGA ESTRANHANDO 
A ANUNCIADA DECISAO DE ABRIR lNGUERITO PARA APURAR A ''OMISSAO DE 
SOCORRO'DOS DOIS JORNALISTAS FRANCESES QUE FILMARAM A AGONIA OE 
UMA lNDIA YANOMAMI. ~O DIA 13, O MINISTRO SAULO RAMOS, ATRAVES 
DE OFICIO, RESPONDEU EM TOM DESAFORADO AO PRESIDENTE DA FENAJ, 
ACUSANDO-O DE CONTRIBUIR PARA DENEGRIR A IMAGEM DO BRASIL 
NO EXTERIOR. HOJE, ROLLEMBERG RESPONDEU, POR TELEX, A ACUSAÇAO 
FEITA PELO MINISTRO. TRANSCREVEMOS, PARA CONHECIMENTO GERAL, 
O PRIMEIRO TELEX, A RESPOSTA DO MINISTRO E A REPLICA DE ROLLEMBERG. 

-------------------------------------------------- 
BRASILIA, 08 DE FEVEREIRO DE 1990. 

EXMO. SR. 
DR. SAULO RAMOS 
D.D. MINISTRO DA JUSTIÇA 

EXCELENT1SS1MO SENHOR MINISTRO, 

CAUSOU-NOS ESPANTO A DECISAO TOMADA POR V. EXA. OE ABRIR INOUE 
RITO PARA APURAR ''OMISSAO DE SOCORRO'' DOS JORNALISTAS FRANCE 
SES QUE FILMARAM A AGONIA DE uMA INDIA YANOMAMI. COMO FICOU ESCLA 
RECIDO PUBLICAMENTE, AQUELES RR0FISS10NA1S OA ANTENA 2 FILMARAM 
A DOLOROSA CENA AO LADO DE MEDICOS BRASILEIROS. EM NOSSA O~lNIAO, 
V. EXA. DEVERIA PREOCUPAR-SE EM APURAR A CLAMOROSA OMlSSAO OU 
MESMO A CONIVENCIA CRIMINOSA DO GOVEPNADOR POMERO JUCAH E DA 
DIREÇAO DA FUNAl EM FACE DO GENOCIOIO SOFRIDO PELA NAÇAO YANOMAMl, 
APOS A INVASAO DA SuA RESERVA POR MILHARES DE GARIMPEIROS. OS 
JORNALISTAS APENAS CUMPRIAM SUA M!SSAO PROFISSIONAL, REGISTRANDO, 
PARA VERGONHA DE TODOS NOS BPAS1LEIROS, OS FATOS QüE ESTAO OCOR 
RENDO EM RORAIMA. 

ATENCIOSAMENTE, 

ARMANDO S. ROLLEMOERG 
PRESIDENTE 
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PBRASILIA, 15 OE fEVERElRO DE 1990. 

DA: FE~ERAÇAO NANC10NAL DOS JORNALISTAS - FENAJ 

PI: EXMO. SR. 
DR. S,_ULO RAMOS 
D.D. MINISTRO DA JUSTIÇA E ADVOGADO 
NESTI. 

SENHOR MINISTRO, 

EM RESPOSTA I.O OFICIO C.GM/SAA/00116, DE 13 DE FEVEREIRO DE 
1990, NA COND1ÇAO DE PRESIDENTE DA fEDERAtAO NACIONAL DOS 
JORNALISTAS BRASILEIROS, GOSTARIA DE fAZER ALGUMAS COLOCAÇOES, 
auE SEGUEM ALINHADAS, PONTO POR PONTO, PARA QUE NAO PAIRE DUVI 
DA SOBRE A NOSSA POSIÇAO EM RELAÇAO AOS YANOMAMI: · 

1) V. EXA., INCLUINDO-SE ENTRE AS ''PESSOAS CULTAS DO MUNDO'', 
ALEGA QUE NAO SE PODE QUALIFICAR O QUE ESTAH OCORRENDO COM OS 
YANOMAMI OE ''GENOClDIO''• SUPONHAMOS QUE V. EXA., COMO BRILHANTE 
ADVOGADO QUE DI, SER, TENHA RAtAO. TECNICAMENTE, JURIDICAMENTE, 
TALVEZ A EXPRESSAO ESTEJA MESMO SENDO MAL EMPREGADA. NESSA HIPO 
TESE, PERMITA-ME, COMO SIMPLES JORNALISTA auE sou, INDAGAP DE-~ 
V. EX A• QUE TERMO UT IL lU,R PAR.t. CLAS S 1 F 1 t AR DO PONTO DE VIS TA ·-:;: 
JURIDICO A MORTE DE CERCI. DE 15 POR CENTO A 20 POR CENTO DE UMA 
NAÇAO lNDIGENA, NO CURTO PER10D0 DE DOIS ANOS, AAS BARBAS DAS 
AUTORIDADES DO GOVERNO? TERIA SIDO MELHOR, MAIS PROPRIO - E GUEM 
SABE MAIS • 'CULTO" - FALARMOS '.EM ttEXTERMlNIO", "ANI 
QUILAMENTO'', OU ''CHACINA''? V. EXA. PODE ESCOLHER A EXPRESSAO QUE 
MAIS LHE AGRADAR, E NEM DE LONGE CONSEGUIRAH ESMAECER AS CORES 
DO HORROROSO QUADRO QUE SE CRIOU EM RORAIMA ENVOLVENDO OS YANOMAMI. 
NOS, JORNALISTAS, LEVAMOS MUITO EM CONSIDERAÇAO UM DITO POPüLAR: 
''CONTRA FATOS, NAO HAH ARúUMENTOS''• NO CASO, O DITADO SERVE 
COMO UMA LUVA, POSTO QUE OS SEUS .t.RGUMENTOS DESPENCAM NO VAZIO 
DIANTE DO SOFRIMENTO DOS YANOMAMI., .•. 

2) ALIAS, ESPECIALMENTE NESSE F.INAL DE GOVERNO, V. EXA. TEM SE 
REVELADO ~M VERDADEIRO HlSTRIAO. NAO SE SABE SE POR IMPOTENCIA 
PARA RESOLVER EFETIVAMENTE OS PROBLEMAS DA SUA PASTA, OU POP 
HIPOCRISIA PURA E SIMPLES, V. EXA. TEM SE DISTINGUIDO PELOS GRACE 
JOS ACERCA DE TEMAS MUITO SERIOS. ENTAO, DIANTE DA TERRIVEL SUS 
PEITA OE QUE ALGO EM TORNO DE 1.500 YANOMAMI MORRERAM NOS ULTI 
MOS DOIS ANOS COMO CONSEQUENCiA DAS DOENÇAS - E DA VlOLENClA 
MESMO - LEVADAS PARA A RESERVA PELOS GARIMPEIROS, V. EXA. 
fAZ BLAGUE E EXIGE OS ATESTADOS DE OBITO? QUE PENSARAO OS 
FRANCESES CULTOS DO MINISTRO DA JüSTIÇA BRASILEIRO?., 

3) FALANDO NISSO, COMO MINISTRO V. EXA. TEM OBPIGAÇAO DE ESTAR 
BEM INFORMADO. POR ACASO, V. EXA. LEU O RELATOPIO APPESENTADO 
EM CONJUNTO PELA CNBB E PELO CIMl, lNTITULA~O ''EM DEFESA DO 
POVO VANOMAMI'', DIVULGADO EM OELEMBRO DE 1988? E O RELATOR!O FEITO 
PELA COMISSAO DA ''AÇAO PELA CIDADANIA'' DE JUNHO DE 1989? E, MAIS 
RECENTEMENTE, SERAH QUE V. EXA.· DEU-SE AA PACHORRA DE LEP MATE- 
RIA DO JORNALISTA RONALDO BRASILIENSE, PUBLICADA PELO JORNAL DO 
BRASIL, EM SUA EOIÇAO DO DIA 12 PASSADO, NA PAGINA 2, QUE TRANSCREVE 
TRECHOS DO OlARIO OE UM GARIMPEIRO QUE RELATA CRUAMENTE INUME- 
ROS ASSASSINATOS INCLUSIVE OE CRIANÇAS lNDIAS? NATURALMENTE, 
COMO ''PESSOA CULTA'' GUE EH, PARA ACREDITAR NESSAS INFORMAÇOES 
V. EXA. PREClSARAH DOS ATESTADOS OE OBITO DOS CAOAVERES QUE FICA 
RAM APODRECENDO NAS TRILHAS DA SELVA DE RORAIMA ••• 

G6 



4) FINALMENTE, GOSTARIA DE PERGUNTAR DIRETAMENTE A V. EXA. QUEM 
EH QUE ESTAH CONTRIBUINDO MAIS PARA DENEGRIR A IMAGEM DO BRASIL: 
SE NOS, JORNALISTAS, BRASILEIROS OU FRANCESES, QUE ESTAMOS D1VUL 
GANDO ESSA TRISTE REALIDADE, OU AS AUTORIDADES DO GOVERNO A 
QUE V. EXA. PERTENCE, QUE HAH ANOS PERMANECEM OMISSAS DIANTE 
DESSA HEDIONDA SITUA~AO? DESCULPE-ME V. EXA., MAS O NOSSO CODIGO 
DE ETICA, NO ARTIGO SETIMO, DI, QUE ''O COMPROMISSO FUNDAMENTAL 
DO JORNALISTA EH COM A VERDADE :DOS FATOS''• TEMOS A CONSCIENCIA 
DE ESTAR CUMPRINDO O NOSSO DEVER. E CONTINUAMOS NA EXPECTATIVA DE 
QUE V. EXA. CUMPRA O SEU, RETIRANDO EFETIVAMENTE OS GARIMPEIROS 

· DA AREA YANOMAMI E APURANDO A OMISSAO DAS AUTORIDADES PUBLICAS, 
.tSPECIALMENTE 00 GOVERNADOR ROMERO JUCAH FILHO, NESSE VERGONHO 
SO EPISODlO. 

ATENCIOSAMENTE, 

ARMANDO S. ROLLEMBERG 
PRESIDENTE 

611792fNJO BR(ll 
ó148371ESE BR 
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• ' • \ • .;., ··"· :··· )'\•; .·'1:: ""'l:.~~.>_-;jh.~ . . .... :J.•1. 1 ' • • 

.,: • •• "-· •• • ••• 4 • •• - '- -· •••.•• l., ... ' • J> • - ··- --- - " - • . . -... ... -- ..... .,., ... , ... ~ r· "l\'f :'r:'-i:- ·r '.._! ~ .• ,... •• · ~-'-~ "'"1 . 

-nêo ~êlp~ ~t~resse na 
. ' ···t-"•··.-, . .,, .....--..--~~ ·---· ... ' . 

retiredii-de: ârim o . . ' ,.. .. , .. ':'' ~ g. 'P 
• - , •• - - - -- • ,t e: lo. c " -...:.L.":- t':f. r;; , •.• -, 1 ~ ··:· ,. t ! . · . . 

•.• \. •.. •·-,"J._•,·r...· . ..,. ••• t-'.\~~ ...• ..,..~-,,,,..:~.- .. - .••• '., -:,"I t. ~ ~, t .t ) • 

: :•,··· EUM~NO SILVA,: /··:",'-:.:>.º.~~e todas essas pessoas devem 
1 ; ~ · · ·· ·1 • • 1 d uÉ · o assentar . , , ·, · Do sucvr1al de Brasllla .,.. · ...• :,ser eva as. precas : 
f"· · • ··~---- ··----·~· ' oas em um.local onde .i , .• ,; ~-, .:,.. ., , ••• , -.·. ··-".("•.,·,., ~sas.pess · · •. , 

i ,: o i~iniJtrJ ·d~h!~ércii~:·~.:~{~~~vi~~foma~·,~ida'.;e<;o~omi~;~ 
• Pl G L, · á · ···_.jroentc y1,ável~, •'disse o IDJJUstro::r, ,, :!f:~~ ~: o 0:~;v~~:;:r;~~~~tJ~f{;;ii~~f! ~t~~t~~~a ,~~si 

~e !cura~~. dos -~~~1:~~llllpc~l,,,'/~ar{r;npçir9s ~é:~!psicol~gi~cntc1 
ros que '~10,~,ram: &i: ,reserv~t4-<tificil~'~~·No·'!;I; centro.; de~ Boa 
lanom~i.·: no .• no,roestc rde:,~p-f J.:.,f1'5r~~ica'"p· it' at'!de:Roraima) existô 

, r q ·• •T· ~ , . . ,1.,. ~i~ " ~ "" . . . . ., puma. · ~ · .irar.·.:OS( JafU?Pc1rps · ."': ~ .8---;_ ésiátuà~~Aé."· um): garimJ?eiro, 
um~ · m1ss_ã~~. que -·-só '. 1~y; 1•• ser,; :-_sim bolo. da .regíão", afirmou. pa-~ 
rcah~da. ~ longo prazo .•. disse:. .ra justificar sua tese. Apesar das. 
Leo~udas,. que -defende a ~ese ~e:~ difíeuldades.vo .ministro do Exér-. 
que os índios não ~cstã~ mt!res.~_.,.,. cito i dlsse 1 que- não :~deixará de 
sados na sai~a dos gar1mix,;1r~~·}·.., envíat.. trop~ ~.a''.Roraima.:- "'Nós 
"Quem 'quer a retirada dos_.ga- -·· não-somos ,os;-tresp«;>nsá~e1s pela. 
rimpeiros são alguns religiosos· e -~-oP.etação;. mas não devt~r~mos 
pessoas que· defendem outros:' ·de·- colabora~;· com o · •. !Dm~stro 
interesses" afirmou sem dizer. Sl;l_ulo.~os, ,,':af~mou.' . 

' ' • •• •• :.., • ..,, _ ••• i,:f: •••••• ,, •• ' l ·il\: '\. quem seriam essas pessoas. <"' _._. J.)-'.-1~·:)"'~ :.,,·:··:~t-···•:- ~·:·-: · . 
, .- . . ,· · ,.,~·.:::· A'-,PF:J~ enviou uma equipe de. · o ministro da: Justiça; Saulo .. ,agentes:1-para. -Roraíma com o 
1*.amos, ma~COU ,O inicio; da ~pe~,\~.c~jetjr,o;~e'.faze!: O planejamento 
ração de.retirada para.o pró,umo~·::finat· •• ,-da~peração;v Uma das 
dia 7. Será coordenada por agen- . .' tarefasré conversar . com .os ga 
tes da. Policia Fed~ral (PF), ·~rµjf~rirnpe,irO.~t·para;.te~tar convencê-' 
o apoio do Exército:e da Aer~ ....• Ios,.a.deaxar a região sem ofere-. 
náutica.' As maiores -~ificuldad~·;;~~~fifSS~sttµ,~ia._.,Qs .agentes per- 
apontadas por Leónidas para ª-~ . ·· ,,\ · .. . ... 1 • 
operação são o grande ·n~mero. tcnce.m:'_.à ·. ·D1~1são de Ordem 
de garimpeiros _·e-· o· local · 'para · Poli~tca df!_PF. Farão também o 

que é chamado na Policia Fede· 
·nt de '~levantamento psico-soci 
:aI",' .um estudo detalhado do 
.perfíl psicológico dos garimpei- 
ros e de suas familias. A inten 
.ção é conseguir informações para 
prever· que tipo de reação· os .:.-,-!.---------- - . 
::garimpeirps terão quando· a reti- 
·rada for iniciada. Junto com os 
--agentes estão técnicos da Funda 
ção ª Nacional do índio e do 
Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Natu 
rais Renováveis .. 
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Líder ranomami critica 
afirmação de Leónidas 

RICARDO JUUO (Cimi), Antônio Brant, disse ou- os chefes das malocas ianomaml 
Da Sucursal de Broslllci tem que Leonidas demonstrou para conquistar a slmpatis dos 

"preconceito e falia de informa- índios, Segundo Mongiano, eles 
Davi Ianornami, llder dos ia- ção':. Segundo ele, o ministro estão distribuindo aos ;~1cfcs 

nomami de Roraima, disse on- está apena tentando justificar. a (chamados "tuchauás") prcscn 
tem que cs índios querem que os:· "emissão do governo" diante do tes como "camisas, sapatos, es 
garimpeiros que invadiram sua "genocldio" dos Indios, pelhinhos e lanternas, o brinde 
reserva sejam retirados imedia- ·, Brant afirmou que todos os .. favorito dos ·fndios". O ·bispo 
tamente. "Se eles continuarem íanomaml que conseguiram "Ia- afirmou que a tática tem o"titido 
lá, meus parentes todos vão , laJ'..\para:.tora11 exigiram a retira- um sucesso relativo. Isso porsue, 
morrer". Davi disse que "Leo-Lda · dos farimpeiros. Disse que disse Mopglano, a maioria dos 
nidas mentiu", referindo-se às ._.•duvida• ·. que o ministro do lndios fica à margem do t,._rnt:es 
declarações do ministro do Exér•,, Exército tenha feito algum Jevan- so. Esses índios, disse o .~,:!>po, 
cito, Leónidas Pires Gonçalves, ! tamento a respeito. · estão "revoltados" com a polui 
de que os lndios não estariam Brant também contestou a de- ção dos rios e a falta de caça e 
inreressados na salda dos garim- clarerão ,Ir Leónidas de que p(' ca causada pela ação pr- '· · 
peitos. . somente •• alguns religiosos e pes- ria dos garimpeiros e eles não 

Davi afirma que o ministro do soas que defendem outros inte- sabem que os responsáveis por 
E xército não sabe do que está resses" 1 querem a desocupação isso são os garimpeiros. O ~11cs 
In laudo, quando se refere aos das terras ianomami, no noroeste mo afirma o senador Severo 
índios. "Ele não sabe o nome de Roraima. Segundo ele, toda Gomes (PMDB·SP), membro da 
J.1s nossas aldeias, não conhece pessoa que defende o cumpri- Ação pela Cidadania. 

, meus parente, não viu o sofri- mento da lei é favorável à 
mcnto deles". Ele contou que, retirada· dos garimpeiros. Isso 
:no inicio, os garimpeiros tenta- porque, disse Brant, a preserva- 
ram conquistar os lndios, com ção · das terras e da cultura 
promessas de "lojas, cantinas, indígena é um dever do Estado 
escolas". Nenhuma dessas pro-, previsto no artigo 231 da Consti 
messas foi cumprida. tuíção •. Além disso, a Justiça 

Ailton Krcnak, coordenador Federal determinou a retirada 
nacional da União das Nações dos garimpeiros e a interdição 

· Indígenas, afirma que não é só a dos. campos de pouso em territó 
doença que mata os índios ia! rio ianomami, em sentença pro 
nomami. "Os garimpeiros estão ferida em outubro último. 
armados com revólveres e espin- · · Essa decisão judicial só come 
gardas, Não é raro matarem ça a ser." cumprida efetivamente 
índios a bala." Ailton diz que no· dia 7 de janeiro próximo, 
não bastar retirar os garimpeiros com o envio de agentes da 
dn região. "É necessário um Policia Federal a Roraima. Antes 
g1 ande plano de assistência mé- . dessa data, no dia 4, chegam ao 
dica. Toda a organização cultu- Estado seis equipes médicas, que 
ral, social e econômica dos ia- vão atender emergencialmente os 
nomami foi atingida pela invasão inanomami. Os ihdios estão sen-: 
do garimpo." Se os invasores do dizimados por dezenas de· 
forem retirados e os lndios epidemias transmitidas pelos ga 
abandonados, li dizimação dos rimpeíros. 
ianomami não vai cessar. O bispo de Boa Vista (RR), d. 
O secretário nacional do Con- Aldo Mongiano, disse que os 

st-lho ludiaenista Missionário garirnj-eiro :si"'> "comprando" 
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PF enviará 250 homens , . . a area ianom ann 
Da Sucursal de Brasílio afirma que o próprio quadro de 

calamidade sanitária vai Iavorc- 
A Policia Federal deve enviar ccr a retirada dos gat impciros. 

250 policiais para efetivar a Além da policia, eles já enfren 
retirada dos cerca de 40 mil tam uma epidemia de malária. 
garimpeiros que invadiram a re- A malária -e diversas outras 
serva indígena ianomami, em doenças- estão dizimando à po 
Roraima. A previsão inicial é de pulação indígena ianomami, es 
que a operação dure 60 dias. O limada pela Funai em 9.910 
inicio da retirada depende da índios. As principais áreas são 
aprovação do presidente José Surucucu/Paapiu (4.435 índios e 
Sarney. O ministro da Justiça, J 8 mil garimpeiros) e Uauaris 
Saulo Ramos, entregará o plano (1.015 índios e mil garimpeiros). 
de ação no presidente na próxima Os números, do mês passado, já 
terça-feira, para ser transforma- devem estar alterados. A malária 
do em decreto. está matando pelo menos dois 
O dinheiro para a retirada dos índios por dia. 

garimpeiros foi liberado pelo A ação de retirada dos garim 
Congresso, na noite de quinta- pciros será acompanhada da im 
feira: NCzS 31,5 milhões, desti- plantação de um projeto sanitário 
nades à Funai, que vai "contra- coordenado pelo Ministério da 
lar" a PF. Saúde. O Congresso liberou para 
O senador Severo Gomes esse fim NCzS 25 milhões, além 

(PMDB-SP), um dos líderes da de NCzS 15 milhões líberados 
"Ação pela Cidadania" disse através de uma medida provisó 
ontem que a entidade vai reunir ria assinada por Sarney, O minis 
na terça-feira médicos e antrop6- tério pretende fazer uma ação .dc 
logos para discutir o plano e emergência e implantar uma i11- 
apresentar sugestões à Funai. A Ira-estrutura permanente na rc 
" Ação pela Cidadania" é um gião. 
grupo formado por partarnenta- 
1 cs, médicos, antropólogos e rc- 
p1 eseutantcs de associações como. 
a OAll, AUI, Fundação Mala 
Atlântica e outras. · 
Severo Gomes não acredita que 

os garimpeiros tentarão resistir à 
ação da Polícia Federal. Mas 
acha que a PF necessitará do 
apoio das Forças Armadas para 
realizar a tarda. "Se a Aeronáu 
tica cumprir a ordem judicial de 
fechar as pistas de pouso elan-' 
destinas na área, metade do 
serviço estará feito". O senador 

}/ 



N 1~01JTrl\. n1,: ~;ii:o p.\111.0 

7-1-90 

Líder diz que gari~peiros· 
-·· -- --··- -- _.__ -- -· 

sair da reservu ~ neo vao 
OLYMPIO BARBANTI JR. :: áreas de garimpo. "Todo mundo "uns 26 mil homens". Altino 

en.,lodo lllpeclol a Boa Visto .está estocado de alimentos e reclama que o governo preocu- 
combustível", disse .ele. Altino pa-se com a malária que ataca os 

O presidente da • garante que •• há muitos cami- índios, mas nada faz para acabar 
União dos Ga- nhos". para que os garimpeiros com a malária que atinge os 
rimpeiros, José , continuem. operando no interior garimpeiros. "No ano passado 
Altino Macha- ,;. do Estado. A ação prevista pela . morreram 436 garimpeiros com 
do, afirmou ., Policia Federal prevê o fecha- malária", disse ele. A União dos 
ontem, cm Boa ;· .. mento do aeroporto de Boa Vista Garimpeiros alugou ontem três 
Vista (RR), que ,, aos garimpeiros, que então não helicópteros (dois pequenos e um 
a operação de. poderiam voltar às suas áreas e . grande) e cinco pequenos aviões 
retirada dos ga- reabastecer· o garimpo. Um ma- para levar garimpeiros e .um gru- 
ri m pei ros da - · peamento realizado em 1988 pela. po de 16 jornalistas a áreas de 
área indígena ianomami, marca-" 1 Superintendência de Controle de garimpo onde a reportagem <la 
da para ter início hoje, não deve '·.Endemias indica a existência de Folha já esteve anteontem. O 
ocorrer. "Está havendo um en- · -mais de cem pistas de pouso em grande helicóptero, um Bel 205, 
tendimento com a Policia Federal·,.: Roraima, um Território Federal· pode levar 12 passageiros. •D· 
para que primeiro se atue através de tamanho aproximado ao do aluguel de um monomotor m\:) 
do diálogo'', disse José· Altino. ·.'·.Estado de São Paulo. ' Roraima custa cerca de NC1:( ~.-O 
Para ele, uma ação de retirada ·. José Altino Machado afirmou mil por hora de vôo. Um heUc~~ 
dos garimpeiros seria uma "aven- ,.'·. que a ação da PF é de "cunho tero pequeno pode ser nlu-g:t!í~? 
tura armada na Amazônia". José ' polltico" porque garimpeiro não para três horas de vôo por u.;;-~ ·:: 
Altino reconheceu que podem ·é "bandido ou malfeitor". Para mil. O trabalho de "relações 
haver "incidentes", entre policiais ·· ele, o riúmero de garimpeiros no púqlicas" de José Altino rfo.-v~ 
e garimpeiros. · ··• , · ·. interior de Roraima diminuiu dos levar cerca de três horas de vôo. 
·O líder garimpeiro acredita que.'· -40 mil existentes no período de O t 1. 1 OLYM 10 "'ARI Ntl JR .-=-~: " ' · " • • d · • · d d omo II o p II A • YlC. , pouquissima gen_t~. vai sai~ : as. pico .. a extração .. e ouro para. • o b p o , , o e I n I o d º v º t ; •9 

Estudo 'faz lig~ç~o entre malária e gariITIJ)O 
' ' 1 1 

Do enviado e5pecial a Boa Visto diagnóstico, 33,9% tiveram dois, 
· · 150/o''tiveram três e 40'/o, quatro 

' Um estudo realizado no posto ou mais diagnósticos. · 
-médico da Fun~i em. Boa Vista 11 

! • A malária foi e continua sendo 
:comprov~ a existência de uma · a principal doença a atacar os 
irclação direta entre a presença de , ianomami "Entre 87 e 89 quin- . A 

'garimpeiros na área ianornami e t 1. · , d ' d A desnutriçao grave afetou tres · up 1cou o numero e casos e . . · 
o adoecimento dos índios. Essa . malária" diz O médico Onerou ianornanu adultos ·de 1987. Em 
(relação é contestada por lideran.: Segundo ~le no caso dos índios ~ 1~88, foram 16 casos de de~nu- 
'ças dos garimpeiros e já foi posta · d ' d . trição, sendo 1 J deles em cnan- . . . oença sempre acarreta esnutri- d 5 d 'd d cm duvida pelo governo do Terri-. ção N ssad 50crr d ças menores e anos e I a e. . . . o ano pa o, -,o os 

O 16 
d 

tório de Roraima O estudo · d lá · esses casos, nove proce e- . · . . , : casos e ma na ocorreram na . . . desenvolvido pelo médico-sanüe- á d p .,. . . 
1 

. d · rarn da area de Paapiú, A desnu- . o d b Pih . rea e aapiu, JU~tamen e on e tricão associada à fraqueza cau- nsta neron e A reu I an, , houve em 89 a maior concentra- ' 1. • 
apresenta estatísticas das interna- · ção de garimpeiros em Roraima. sada pel~ malária também pode 
coes .e dos diagnósticos clínicos Muitos indios também adoece- ser. explicada pela ~resença do 
~los . ianomarm internados entr; '. ram nas. áreas de Mucajai e garimpo, relata o médico. 
Janeiro de 1987 e agosto de 1989. Auaris outros focais de conccn S d d · 

. · · · • . . · egun o seu estu o, os ganm- 
Nesse período, o posto médico:: tração garampeua. Todas essas peitos em terras indígenas au- 

da Funaí denominado Casa do · áreas se localizam na~ zonas ?es· mentam a disputa· por alimentos 
Índio recebeu 495 ínterna.cões de te e noroeste de. Roraima, regiões (caça e vegetais). O barulho dos 
ianomarní com malária, doenças de selva amazônica. . aviões e dos motores de garimpo 
venéreas, infecções respiratórias Entre os outros diagnósticos, o afugentam os animais que pode 
agudas, varicela e desnutrição. médico Onerou Pithan destaca o riam ser caçados. A garimpagem 
Devido à baixa resistência às· registro de dois casos de doenças enche de lama os rios e diminui a 
doenças "dos brancos", a maior -venéreas em J 988 e cinco casos pesca. A diversificação de ali 
parte dos índios foi "acometida cm 1989. Segundo ele.iapesar do , mentos -com a introdução de 
simultaneamente por mais de baixo número absoluto de casos, doces no hábito dos índios 
urna doença", diz o relatório. configura-se uma situação de altera sua' dieta e leva os iano- 
43.40-/o dos internos tiveram um• epidemia nornue :i rlnrnr~ irn•vie. ,...,"_::,. -~-,,=-~--!- """ h 

tia entre os índios, A Folha 
apurou que na última segunda 
f eira uma índia da etinia Macuxi, 
portatora do vlrus da Aids, foi 
levada de avião a Manaus. 
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Operação dívídída em cinco etapas 
A "Operação Canaímé", que te- · ' uam pena de até três anos de prí 

rá início domingo, será desen- são e ainda terem seus equípamen 
volvida em cinco etapas. Na segun-, . tos e bens confiscados. O alerta 
da-feira, começa o corte de·i ·será lido quatro vezes ao dia. 
suprímentos e o controle do tráfego · A priJneíra etapa· é a do desloca 
aen:o para as áreas dos ganmpos. mente de pessoal e equipamentos e 
Sera feita, também, uma campanh.a: . sE·l..i ex~..:u1a<.l.1 até dia 14, já ten 
de persuasao. at.ravés. de 60 mil. do sido transportados cem funcio 
panfletos e de ve1cul~çao de men- niírios da Funaí, No domingo, che- 
11a gen,11 pele Rádio Nacional da•: : gam à cidade agentes federais, 
Ama.zonla. Os panfletos, com ape- .. .arrnas e munição e o material ím 
los à preservaçap dos tanomamis. e presso a ser usado na operação. da natureza, serao jogados de avíão 
sobre a cidade de Boa Vista: e as . Na segun~a !tapa,. o DepB:rt.a- 
aldeias além dos garímpos, ·, · menta de Aviaçao Civil, do Mínis- 

' tério da Aeronaütica, desencadeará 
O comunicado pela Rádio Naeío- uma "operação padrão" no Aero 

nal, com grande audiência na re-. porto de Boa Vista. Como a maio 
gião, é um duro alerta aos garim- ,, ria dosfilotos e aviões dos garim 
peiros. Eles são acusados de pos est irregular, espera-ss, com 
cometer dois tipos de crimes: ocu- essa medida, eliminar o único meio 
pação ilegal de terras· da União e de transporte dos garirnpeiros. 
exercício ilegal da garimpagem .. Também serão fechadas e destruí- 
Por esses delitos, previstos em lei, das as pistas clandestinas utiliza, . 

. os garimpeiros serão alertados de das pelos garimpeiros, preservan- · 
que poderão responder a processo do-se apenas as da Funai. O uso 
crimmal e, se condenados, pegar · dessas pistas sem autorização im- 

Jucá: Retirada está 
fadada ao. fracasso 
BOA VlST A. RR (Do enviado espe 

cial) - O Governo de Roraima .não 
apoiará a "caçada aos garimpeiros" 
da Reserva Ianomami, segundo oGo 
vernador Romero Jucâ. Ele conside 
ra a operação "radical e fadada, ao 
desastre". Até ontem, ele não htvia 
recebido comunicação, nem do ~1- 
nistério da Justiça nem da Polícia 
Federal. Ele defende uma solução 
negociada entre os ianomamís, O& ga 
rimpeiros e o Estado, sem ínterfe 
rêncía federal, e está preocu~ado 
com as informações contraditónas: 
- Estão passando mensagens 1dis 

torcidas. Para o Brasil, parece que 
nossa diversão aqui é matar índios. 
Essas críticas infundadas partemda 
Igreia, do Conselho lndigenlsta Mis 
sionárío e da Funaí. O Governo do 
Estado é o que mais ajuda os índios, 
juntamente com os garimpeiros, 
quando eles contraem malária. 

plicará apreensão do avião e sus 
pensão da licença do plloto, 
A terceira fase sera a abertura 

de inquérito policial para enqua 
drar os donos dos garimpas no cri 
me de posse ilegal de terras da 
U. ião. Eles exercem controle s ; - 
o uso das pistas clandestinas. 
A parte persuasiva da operação é 

, a quarta etapa. Até o dia 15, a pau 
fletagem em áreas de garimpo de· 
verá ser repetida três vezes. 
Finalmente, a etapa cinco será 

posta em prátiéa a partir do dia 15. 
Nela, os garimpas serão ocupados 
pela Polícia Federal. A partir de 
então, quem estiver nas áreas - 
seja ganmpeiro ou dono de garim, 
po - será preso, transferido para 
Boa Vista e processado. Também 
responderão a processo os comer 
ciantes e compradores de ouro en 
contrados nos garimpes. 
Funcionários da Sucam estão 

prestando assistência médico-sani 
tária aos íanomamís atacados por 
uma epidemia de malária. 

· Sarney ordena q~e 
ação seja pacífica 
BRASÍLIA - O Presidente Samey 

recomendou ontem ao Ministro da' 
Justiça, Saulo Ramos, que garanta o 
caráter pacífico da retirada dos ea 
rimpeíros da Reserva lanomamí ..': 
- Recebi ordens do Presidente pa 

ra que a operação seja pacífica .. Os 
garimpeiros são trabalhadores; só 
que estão em áreas erradas e o Pre 
sidente está preocupado com as notí 
cias que transmitem a idéia de que 
haverá uma guerra contra elea-- 
afirmou Saülo Ramos. 

O Ministro acrescentou que o Go 
vernador de Roraima, Romero Jucá, 
que vinha fazendo declarações con 
tra a operação, foi contatado por 
ele por de telex e deverá colaborar 
com a Polícia Federal e a Funat. Sa 
lientou que somente os donos de ga 
rímpos serão processados por ocupa 
ção de terras da Uniao e por 
garimpagem ilegal em área indígena. 

· Segundo ele, os garimpeiros, que 
' apenas servem na região como mão 
de-obra, deixarão os garímpos na 
medida em que os equipamentos de 
garimpagem forem sendo apreendi- 
dos pelos policiais. · 
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Roraima: garimpeiros mneaçam· -~ com · guerra 
------- .. 

EDUMDO TRECE 
Enviado especial 

BOA VISTA - Os garimpeiros es 
tão dispostos a lutar, de todas as for 
mas, para não serem expulsos da Re 
serva lanomami pe la Polícia 
Federal, conforme esta previsto para 
domingo. Ontem, a situação era de 
muita tensão no sindicato da catego 
ria, no qual vários garimpeiros bus 
cavam informações com os líderes. 
Eles afirmam que querem apenas 
trabalhar pacificamente e que não 
sairão facilmente dos garimpos, nu 
ma operação conjunta da Polícia Fe 
deral e da F AB. 

O confronto, porém, ·parece ser 
inevítável, já que o Presidente da 
Funal, lris Pedro de Oliveira, anun 
ciou que os invasores da reserva in- 

. digena serão "expulsos na marra", a 
partir de domingo, quando começar 
a operação de fechamento dos ganrn 
pos, juntamente com a vigilância no 
aeroporto desta Capital, para evitar 
que mais garimpeiros· voem para a 
area ianomami. Uma fonte ligada 
nos garimpeiros afinna que eles es· 
tiio bem armados para um conflito, 
existindo até mesmo bazucas em al 
guns garimpas. A fonte acentuou 
que a Policia Federal não desarmou 
o~ garimpeiros e, por isto, a tarefa 
<los agentes será muito difícil. 
- Os garimpeiros não vão sair 

da área de jeito nenhum. Não quere 
mos uma guerra, mas faremos uma 
se for necessário. Podemos até ser 
presos depois, mas não deixaremos 
que nos retirem. O Governo federal 
e esses padres mentirosos têm de 
aprender que garimpeiro é trabalha 
dor, e não matador de índio. Ao con 
trário, nós ajudamos os ianomamis 
nas aldeias. Hoje, para onde o garim 
peiro vai, o índio vai atrás, porque 
depende dele para sobreviver - afir- 

ma o Presidente do Smmcaro nus un· 
rimpelros de Roraima, José Teixeira 
Peixoto, o Baixinho. 
Ele acrescenta que "os garimpei 

ros não estão com o espírito arma· 
do" contra os agentes federais. So 
mente querem que as autoridades 
respeitem seu direito ao trabalho. O 

· sindicato tem 20 mil associados e a 
meta de Baixinho é organizar a ex 
ploração do ouro, para que os garim 
peiros não sejam molestados. 
Baixinho segue domingo à noite 

para Brasília, onde, segunda-feira, 
falará com deputados e senadores 
da Região Amazônica sobre a gravi 
dade da situação, para tentar marcar 
uma audiência com o Ministro da 
Justiça, Saulo Ramos, a quem pedirá 
que suspenda a operação. Segundo 
ele, os garimpeiros somente permiti 
rão que os agentes federais fechem 
as pistas nas aldeias de Papíú ê'. Su 
rucucus, onde não há mais ninguém 
extraindo ouro. 
- Não deixaremos que fechem 

mais nada. Aliás, isso tudo é cul 
pa desse bispo mentiroso (o Bispo de 
Roraima, Dom Aldo Mongiano). Ele 
será o responsável pelo que aconte 
cer se as pistas forem fechadas pela 
Polícia Federal. Vai ser uma guerra. 
Esse bispo mente ao dizer que ga 
rimpeiro mata índio. Garimpeiro é 
trabalhador. Nós ajudamos os iano 
mamis; inclusive, somos nós que ge 
ralmente transportamos muitos ín 
dios com mataria de suas aldeias 
para Boa Vista - afirma. 
A retirada dos 50 mil garimpeiros 

da área ianomamí, que custará NCZ$ 
34 milhões, terá o apoio da F AB, que 
cederá 25 aviões "Buflalo" e helícóp 
teros para o desmonte dos garimpas. 
Na medida em que pistas de pouso 
forem sendo fechadas, a Polícia Fe 
deral e a F AB transportarão os ga 
rimpeiros para Boa Vista. 

Saulo está convicto de que 
a retirada será tranqüila 
O Ministro da Justiça, Saulo 

Ramos, manifestou ontem, 
em Brasília, a convicção de que 
ocorrerá em clima de tranqüilida 
de a retirada dos garimpeiros da 
área dos íanomarnis. Segundo ele, 
os garimpeiros estão informados 
ela necessidade de deixar a região 
e eonflantos na promessa do Go 
verno de que terão novas áreas 
para desenvolver suas atlvídades. 
A definição dos novos locais está 
à cargo do Donartamento Nacio 
nal dr I'• , .. , · .-,n Mineral. 
-· l ,, inicial é 1\ de que 

a ope1 •• çao seja concluída em 30 
dias. prazo quer será prorrogado 
se houver dificuldades. O impor 
tante é que a operação seja feita 
sem violencia - acrescentou. 

O Diretor do Departamento de 
Polícia Federal, Delegado Romeu 
Tuma, informou que os agentes 
do Departamento de Ordem Poli 
tica Social estão tendo êxito nos 
contatos com as lideranças dos 
garimpeiros, para convencê-los a 
deixar pacificamente a área. 

Em solenidade presidida /1elo 
Ministro Saulo Ramos, o De ega 
do Romeu Turna recebeu ontem 
da ONU 64 viaturas para a Polícia 
Federal, das quais 37 serão utili 
zadas no com bate ao tráfico de 
drogas nas fronteiras. Na próxi 
ma semana, receberá mais 60 veí 
culos adquiridos pelo Ministério 
da Justiça. 
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J?E teme ação ~e-fri,lheira de garimpeiros 
OLYMPIO BARBANTI JR. · ·-· resistênciã ê do '· acordo feito;" presidente do sindicato dos ga- 
Enviado especial a Roraima • _ Tuma, o governador Romero Ju- rimpeiros do Território, chamado 

.: , · · ~- ~ ·:·. · · · cá e garimpeiros foram ontem à de "Baixinho", garantiu· que 
.; A Policia I pista de Paapíü; já· abandonada - · "Baiano Formiga" virá a Boa 
Federal (PF) pelo garimpo, para pôr à disposi- :_.. Vista negociar a retirada de 'cerca 
teme que osga. -ção da Funai e dá PF meia dúzia .. de. S mil homens armados que 
rimpeiros reni- - de barracos antes 'utilízados pelds"' trabalham junto àquela pista;_.-- 
t e n t e s e m garimpeiros. "A Funai e a PF _. Essa é a área onde está atual- 
abandonar suas foram· receber dos· ·garimpeiros o mente a maior produção de ouro· 
lavras dentro que l_dá Funai", disse Marcos': do Território, dai-a possível resís- 
da área indige- ,, Guimarães,'. cocredenador da tência dos garimpeiros, Excetu- 
na ianomami · ação de saúde pará: 'os Ianomami,.' ando-se essa "região;' · o acordo 
partam para • Segundo' ele/ a 'pista~ de 'Paapiú, .:. feito entre 'o ,$0Vemô,"a "PF_-'a 
uma ação de- 'guerrilha" ná1· selva : tomada' 'pelos>: garimpeiros. foi':. Funai, o Instituto Brasileiro do. 
de Roraima. Para tentar contor- · construída pela Fµnai· ~ pelo c~, ~- Meio Ambiente (Ibama) ~ lid;_ · 
nar a situação; o delegado-geral · mando aéreo da Arnazônía," .. · : ·_} ranças garimpeiras mantém áreas 
da PF, Romeu Tuma, fez um--:: A tensão· entré·-·garimpeiro{'é __ , onde já existe 'garimpo; afirmá 
acordo com os lideres dos garim- maior na pista de Baiano Fermi- ·1 José Altino Machado, presidente· 
peiros para que eles atuem como ga. Esse é o apelido do garimpei.:.,. da União dos ·oarimpeiros da. 
intermediários numa· negociação ro que controla a pista de pouso Amazônia. Sendo assim, deve ser 
de retirada pacífica.: .. ,. : · . . homônima, localizada cerca de ' pequeno· 0 deslocamento de ga- o jomaliita OLYMPIO UHANTI JR. viajo 
Como símbolo da sai da· sem 200 km ao norte de Roraima. Q .. rimpeiros dentro do, Território.. aab" patrocínio c1o vang 

evitando a entrada desse pessoal 
na cidade. Isso poderia aumentar 
a tensão em Boa Vista, onde 
comerciantes estão preocupados 
com a diminuição da atividade 
garimpeira e um possível desern 
prego. Os próprios garimpeiros 
têm dado a versão de que poderia 
hr -er saques no comércio local. 
O - plano da PF e da Funai é 
e· tar que os garimpeiros retira 
Ól'S da selva venham para Boa 
V'<ta, Eles seriam levados até a 
ciaade de Caracaral, onde Leriam 
õr.ibus à disposição ' para ir a 
Manaus; se quisessem.' . 
Ao lado do garimpo de Baiano 

Formiga · existe 'outra pista de 
pouso, chamada Jeremias, onde 
também hã garimpo de ouro. 
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Garimpeiros· an1eaçam 
resistir a plano de retirada 
t •o correspondente em Boa Visto 

e) presidente do Sindicato dos 
1 ;.,, impcitos de Ouro de Rorai- 
111:1. José Teixeira Peixoto, disse 
1,prc111 que a retirada dos garim 
pd1 os que invadiram a reserva 
dc-s indios ianomami pode pro 
vocar muitas mortes na Amazô 
nia. Há, na reserva, 45 mil 
g:,rirnpdros vindos de todas as 
p.utex do país. A maior parte 
:·:-.1;, armada. 

Na última terça-Ieira, o presi 
dente José Sarncy assinou decre- 
1 n para a "retirada gradativa" 
dos garimpeiros da reserva ia 
nomami. A retirada será feita 
1"1r agentes da Policia Federal, 
cru um prazo de 60 dias. 

''Nós não desejamos uma luta 
, 11111:lda. Mas se o governo insis 
, ir cm expulsar os trabalhadores 
da região isso fatalmente aconíe 
rerá. Não e o que pretendemos. 
Queremos apenas que os milha 
rcs de pais de familias ganhem 
seu dinheiro honestamente", dis 
se ontem José Teixeira Peixoto. 
"O decreto de Sarney é uma 
t ·cri~ilo lastimável e precipitada, 
1 1 , , ,:; ,11 de desempregar 45 mil 
1 · , ',l ,a, causará prejuízos incal- 

,·111.ivcis'', afirma. 
C > siudicalista acha irnpraUca· 

1 •:I urnu retirada em massa. "Os 
.,.,rimpcilos não hcsitarào cm 
1,··.i<;\ir", afirmi. "Ainda está 
l·•n tempo da decisão ser repen 
·,·lll.t. Acho que seria mais fácil 
1•1 rl1'.11a1 a mineração e111 Ror'ai 
·::, do que chegar ao extremo de 
·· .1111b.m :i força os garimpei- 
,,,. 

r l governador de Roraima, 
1·,,111t•ro .111<::'1 Filho, cx-ptcsit.lcn 
' · d:i hmrii. já se declarou 
1 1vmávcl ú permanência dos ga- 

rímpos e sugere que, ao invés da 
retirada dos garimpeiros, o pre 
sidente deveria decretar o orde 
namento dos garimpes. 

O decreto de Sarney diz que os 
garimpeiros devem ser trazidos 
para Boa Vista, capital de Ro 
raima. Não há, no entanto, nada 
indicando o que vai ser feito 
para mantê-los com alimentação 
e hospedagem. No Pronav/LBA, 
um órgão do governo dedicado a 
dar assistência a pessoas desam 
paradas, a coordenadora Teresa 
Jucá disse não ter nenhum pro- 

grama específico para atender os 
garimpeiros. Da mesma forma, 
não há qualquer programa de 
assistência sendo elaborado na 
Associação Municipal de Ação 
Social, uma entidade ligada à 
Prefeitura de Boa Vista, para 
atender aos garimpeiros expul 
sos. 

O movimento no Aeroporto 
Internacional de Boa Vista (RR), 
onde 400 pequenos aviões ope 
ram par" ri• · ""i~rs minerais, 
parou cm função do decreto. 

Nas diversas casas de compra e 
venda de ouro o movimento 
também parou. Em Roraima, 
grupos de garimpeiros discutem 
a decisão do governo. 

•• Os aviões podem até pousar, 
mas duvido que consigam deco 
lar. Vamos fazer de tudo para 
que ninguém saia de lá", disse o 
garimpeiro João Ubaldo Farias. 
Ele disse que os garimpeiros 
farão armadilhas que podem le 
var à destruição dos aviões en 
carregados de retini-los de lá e à 

morte os homens envolvidos JW 
evacuação. 
José Aüíno Machado, líder e 

fundador da União de Sindicatos 
e Associações de Uai irnpciros da 
Amazônia Legal (Usagal), previ: 
uma "desgraça" para a região . 
Ele diz que algumas pistas locali 
zadas próximas aos agrupamen 
tos indígenas devem ser ícchu 
das, mas não apóia a CJ<pu\!.f111 t· 
.o fechamento do garimpo. "Eu 
realmente não sei o que vai 
acontecer. Só prevejo urna coixu: 
muita desgracu", afirma. 



Seulo gf.!r:Jnte_ retirede 
degarimposemjaneiro 

RICARDO JÚLIO desocupação "gradativa" das 
Do Sucunal de Bra11Ua ' áreas indígenas. O ministro disse 

que não teme um confronto 
O ministro da Justiça,. Saulo entre policiais e garimpeiros. Isso 

Ramos, disse ontem que vai porque, disse ele, os garimpeiros 
começar no dia 7 de janeiro são "pessoas humildes", que 
próximo a operação de retirada foram ª.'induzidas" por provoca· 
dos 40 mil garimpeiros invasores .. dores a ocuparem as terras ia· 
das terras ianomami, no noroeste nomami. Ramos pediu ao gover 
de Roraima. A operação será nador de Roraima, Romero Jucá 
coordenada por agentes da Poli· Filho, a abertura de inquérito 
eia Federal, com o apoio do para averiguar a "indução" de 
Exército e da Aeronáutica. Saulo invasores. O pedido foi encami 
expediu ontem um aviso aos dois nhado a Jucá Filho apesar de ele 
ministros militares, solicitando ter reagido de forma "enérgica", 
"colaboração" para retirada dos segundo Ramos, à decretação do 
garimpeiros. Segundo ele, o plano de retirada dos garimpei 
Exército vai ajudar com sua ros, em telex enviado ao ministro 
experiência em operações na sei- no dia 13 último. 
va e a Aeronáutica com o trans- Outra linha de ação para a 
porte aéreo dos garimpeiros de- retirada dos garimpeiros, inicia 
salojados. O ministro da Justiça 'da ontem por Saulo Ramos, foi 
pediu o destacamento de um um encontro com o embaixador 
oficial de cada uma das duas da Venezuela no Brasil, Fernan 
Armas para acompanhar o co- do Gerbasi. O ministro solicitou 
mando da operação. a Gerbasi que o pais vizinho 
Saulo Ramos afirmou que o aumente sua vigilância na fron 

primeiro método empregado pela teira com o Brasil para impedir 
PF na retirada será a "persua- uma fuga temporária dos garim 
são" dos garimpeiros, visando a peiros para território venezuela- 

no. Segundo Ramos, pode haver 
a ação organizada de grupos 
mineradores, que se refugiem na 
Venezuela e retornem ao pais 
após a operação de retirada dos 
garimpeiros, 

O plano de ação do governo 
prevê, além da retirada dos ga 
rimpeiros, o atendimento médico 
emergencial dos índios ianorna 
mi. Essa parte do plano deve ser 
iniciada no dia 3 de janeiro 
próximo, segundo o ministro da 
Saúde, Seigo Tsuzuki, Cerca de 
metade dos dez mil ianomami 
existentes no Brasil estilo doentes 
ou subnutridos (há outros 23 mil 
ianomami na Venezuela). Entre 
os doentes, hã 270 índios inter 
nados na Casa do Índio de Boa 
Vista (capital de Roraima). No 
local, há uma mortandade de 
dois indios por dia. As moléstias 
mais comuns são a febre silvestre 
(malária), hepatite, tuberculose e 
doenças sexualmente transmissí 
veis. Todas essas doenças foram 
levadas pelos garimpeiros invaso 
res. 

Funai começa a tratar índios dentro de 15 dias 
Do eorrespondente em Boa Vlata 

A Fundação Nacional do In 
dio (Funai) inicia no próximo dia 
2 de janeiro uma operação emer 
gencial de saúde para tentar 
salvar os S .439 fndios contami 
nados por febre silvestre (uma 
espécie de malária). Eles estio 
concentrados em 116 aldeias nas 
reservas de Surucucús, Uaicás, 
Alto e Baixo, Mucajai e Paapiú. 
Os índios foram contaminados 
pelos garimpos instalados na re 
gião. Cerca de 60 mil garimpei· 
ros invadiram as terras íanoma 
mi. 

O plano emergencial de saúde 
para os índios foi aprovado no 
inicio do mês pelo presidente 
José Sarney. As ações de saúde 
serão desenvolvidas por seis 
equipes do Ministério da Saúde. 
As equipes já estilo recebendo 
instruções do sanitarista José 
Saraiva, que chegou ontem a 
Boa Vista (RR). A meta da 

Funai é reduzir em 80% a 
incidência de malária nas reser 
vas. Este ano, a doença atingiu 
3.S28 indios em S2 garímpos. 
Outros 40 morreram por falta de 
assistência. 

Segundo o delegado regional 
da Funal em Boa Vista, José 
Maria Nascimento, as equipes 
usarão helicópteros da Força Aé 
rea Brasileira (FAB) e terão 
apoio de soldados do Exército 
no deslocamento na selva. Os 
casos mais graves serão removi 
dos para tratamento em Boa 
Vista. Será montado na reserva 
de Paapiú, a mais atingida, um 
hospital de campanha. Uma OU· 
tra equipe de médicos e laboríta 
ristas assumirão o controle da 
Casa do Índio, onde 158 íano 
mami ainda permanecem inter 
nados, a maioria em estado 
grave. 

Esse plano, conforme explica. 
Jm:i4 Mn·=~. ""º faz parte da 
ação que o governo desenvolverá- 

possivelmente este mês para a 
retirada de garimpeiros de áreas 
indigenas. "Mas todos os garim 
peiros encontrados nessas regiões 
onde os índíos estilo doentes 
serão afastados para evitar novos 
contágios", afirmou José Maria. 
A comunidade ianomami é 

formada por 9.058 índios distri 
buídos cm 116 aldeias em Ro 
raima e no Amazonas. A maior 
aldeia é a da reserva de Surucu 
cús, situada a sudoeste de Boa 
Vista, que tem aproximadamente 
quatro mil índios. 

Os ianomami foram atingidos, 
principalmente a partir de outu 
bro de 1987, por uma grave 
epidemia de malária e viroses, 
além de desnutrição, tuberculose 
e inf ecções respirat6rias. 

A operação emergencial do 
próximo dia 2 é a primeira a ser 
realizada pelo governo federal 
desde que os ianomami foram 
contactados por sertanistas l .u 
tropólogos da Funai. 
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Con.ieça_·. hoje -a 

• -1. • 

(--ion Vistn - Com~ bloqueio 
hoje do Aeroporto Internacional 
de Boa Vista por 80 homens ar 
mados, li Polícia Federal inicia a 
"O ã C ' '' . peraç o anaime , para a 
expulsão dos garimpeiros que in 
vadiram as reservas' dos índios 
Yanomami em Roraima em bus 
ca de ouro. A ação prevê também 
a interdição de seis pistas de pou 
so localizadas nas proximidades 
da capital, o corte de combustí 
veis para as aeronaves do garim 
po e da pista principal do aero 
porto internacional: S6 vão ope- 
.rar aviões de grandes companhi 
as e as aeronaves envolvidas com 
o trabalho da Polícia Federal. 
O plano é o primeiro do gênero 

executado pelo governo para a 
evacuação de "invasores de áreas 
indígenas · e suas consequências 
são imprevisíveis para· Roraima, 
principalmente para a população 
da capital. A Associação Comer 
cial e Industrial de Roraima teme 
que haja saques contra o comér 
cio e depredações nas ruas pelos 
garimpeiros que forem trazidos 
para a cidade sem a promessa de 
emprego. O governador de Ho 
raima, Romero [ucá, · já avisou ' 
que é contra a ação e acha que o 
clima de intranquilidade vai rei 
nar no estado. 

A operação foi decretada pelo 
presidente José Sarney no dia seis 
dC' dezembro do ano passado em 
forma dr- medida provisória. O 
decreto diz que a presença írre- 

guiar de invasores em áreas indí 
genas vem causando prejuízos e 
perigo de vida aos Yanomami 
além de afetar o meio ambiente. 
A retirada dos garimpeiros loi 
justificada com o inicio da im 
plementação de um plano de de 
fesa· das áreas Yanomami que 
somam quase nove milhões de 
hectares dentro do estado de Ro 
raima. 
Até ontem de manhã havia dú 

vidas quanto à execução da ope 
ração. Contudo, o diretor de 
Comunicação Social da Polícia 
Federal, João Martins, revelou os 
detalhes da retirada cios garlm 
peiros em sua primeira fase. Já 
estão em Boa Vista duas equipes 
de agentes e amanhã chega a esta 
capital o diretor-geral do DPF, 
delegado Romeu Tuma. Ele vem 
se reunir com lideranças garim 
peiras para dizer que não haverá 
violência e que recebeu instru 
ções do presidente José Sarncy 

. para promover a evacuação de 
forma pacífica. , 

A Policia Federal não vai ocu 
par as pistas nos garimpas já nes 
sa primeira fase. A j>artir das 
9h30 de hoje, aviões ta Funni C' 

da Força Aérea Brasileira solta 
rüo por toda a área de garimpo 
no estado CC'm mil panfletos 
conscientizando o garimpeiro a 
pegar seus pertences e buscar 
uma pista mais próxima e em S!'· 
~l!ida ser transportado para Boa 
Vista. 

,, .. 
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·Faliâ de aviões 
ptejudica açã·o 
da Fuiiai e da PF 

em Roraima 
OLYMPIO BARBANTI JR. 

Enviado ••peclal a Roraima 

A falta de 
apoio aéreo es-, ~ f' lilrMil 
tá comprome- 
tendo a ação de 
saúde para os 
ianomami e a. 
operação de re-, 
tirada de ga-' 
rimpciros ,do·~·~ 
-territórío indi- ~; J~ 

. gena. Os agentes da Policia Fede 
ral não serão ; deslocados hoje 
para as pistas de pouso do ga 
rimpo, porque não há aviões 
para . transportá-los. ! Deverão ir 
na quarta-feira. Os · médicos da 
Funai realizaram menos da me 
. tade dos atendimentos previstos. 

A Funai possui três aviões. O 
lslander está fora de operação, 
depois de passar dias voando 
com um vazamento de combusti 
vel. O Bandeirantes: e o Sêneca 
não teriam condições de pousar 
nas pistas de terra. O helicóptero 
Super Puma cedido pela F I\ R 
teve três panes em quau u uia.) e 
foi para revisão em Manaus. 
Nilson Campos, coordenador 

da operação de retirada dos ga 
. rimpeiros por parte da Funai, 
disse que a Aeronáutica colocou 
na operação dois aviões Caravan 
(para oito pessoas cada), quando 
havia sido pedido um Búfalo 
(para 32 pessoas). Segundo Cam 
pos, a Aeronáutica informou que 
"não há condições de operacio 
nalidade" nas pistas de Surucu 
cus e Paapiú, construidas pelo 
Comando Aéreo Regional da 
Amazônia. O coronel Amado, do 
7° Comando Aéreo , Regional, 

não foi localizado ontem para 
dar informações. A Funai espera 
receber, da Irota que tem, mais 
um lslander e um Cessna. Os 
.dois deverão ficar no chão, 
porque a Petrobrás cortou o. 
fornecimento de combustível à' 
Funai •. alegando falta de paga 
mento •. 

A área de Paapiú · (270 km a 
oeste de Boa Vista) não foi 
desocupada pelos cerca de 12 mil 
garimpeiros que ali retiram ouro . 
Apenas a pista de pouso domes 
mo nome foi abandonada. A 
desocupação dessa pista foi deci-, 
dida no "termo de compromis 
so" assinado no último dia 9 por 
representantes da PF; Funai, 
DNPM, governo de Roraima e 
dos garimpeiros. Num raio de 4 
Iin · de Paapiú · existem -22 pistas 
de pouso, segundo o "mapa do 
garimpo" utilizado pela PF. Ne 
nhuma delas foi desocupada. 
Amanhã, uma equipe de agen 

tes federais vai a Paaipú montar 
o primeiro acampar ~nto da PF 
na selva. Na quarta-reira, a poli· 
eia Federal· vai deslocar dezenas 
de agentes para Paapiú, que ser 
virá de base de operações. Um 
novo contingente de cerca de 100 
agentes da PF deve chegar a Boa 
Vista nas próximas horas. Era 
esperado na cidade, na madruga 
da de hoje, o delegado Arnaury 
Galdino, diretor do Departamcn 
to de Ordem Política e Social da 
PF. 
O lornohslo OLYMPIO IARBANTI JR. vioja 
10b o potrodnio do Va, ig 
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Goverrio retira 5· Tl#l :, . ._ f 
. ' . ,. . . • ,, ,, •. J,·. ;... . . . '~- 

d o garimpode Paapiú.1 

1rnASILJA -0 governo já conse-: · da atê o final destasemana. "Vam'bs 
,• u111 retirar todos 03 cinco mil garim- concluir toda a desocupação nos pra- 
.. ~,, o!, que ocupa\'am a região de zos estabelecidos no decreto", disse. 

1'.1::r1ú 110 território dos índios lano- Os prazos são de 30, 60 e 90 dias.·? · 
·_11i1:ni~. l'!'J Rorai~a. realizando co.m O ministro· protestou contra a 1n· 
';-,'1,1 míll~ de 1_210 da desocupação · formação publicada pelo JORN4L 
, · '\ ,h) mil ganmpcrros prevista no DO BRASIL no último sábado de 
:~··,·, ('I,~ assinado pc!o presidente José . que teria descumprido o decrct~ .pe 
,,.1111r~ ·. A. informação foi dada ontem desocupação do presidente José Sar- 
1,r1(\ muustro da Justiça, Saulo Ra- 1 , · · 
11w:,. ao anunciar que outros cinco ~ey que e e. pr~pno (Saulo) assm~. 
mil aarimpciros já demonstraram in- ,Vamos pnm~1ro ~esolver o conflito 
urc-se de ir para áreas de garimpo , hr~n?o os garimpeiros da ár~a I~~o 
!-1l 11:1<l:1s no Estado do Pará. mami e, depois,' a gente vai bn~r 

< , deslocamento dos garimpeiros · · com estas questões", disse Saulo Ra 
p.ira o Para. segundo o ministro, vai.· mos.· O ministro 'rebateu tambéiu,; a 
'aciluar o trabalho de assentamento .', afirmação feita· na semana passa9.a 
q1H· o governo fará nas três áreas da pelo juiz da 7' Vara federal, NovGIY 
l-lorcsia Nacional, tão Jogo o presi- .,, Yilanova.ide que o governo estaria 
d,•n1c Sarney assine os decretos que , agindo ilegalmente ao assentar os·ea· 
tornarão estas áreas legalmente passi- > · rimpeiros nas três áreas da Floresta 
,ci~ de serem ocupadas pelos garim- · Nacional de Roraima, também inter 
pciros, Saulo Ramos informou que a ditadas por liminar concedida em óu 
ocsocupação na região de Surucucu, , tubro do ano passado. "Este juiz tk>· 
outra área indígena densamente ocu- ,· deria ler o segundo livro da bibliot~ 
pada por garimpeiros, está em fase ·. de direito antes de fazer .tal afi[1Ua· 
hrm adiantada, devendo ser conclui- çâo", ironizou. . ;., · 

e 



.rom.u, DO 1lP1\::IT, 
ro.01.90 

Policiá j<! r=tirou 1 O mil 
.\das terras dos ianomãmis 
t BOA VISTA - Pelo menos 10 mil dos 45 
mil homens que invadiram áreas indígenas 
ianomâmis cm busca de ouro já foram desalo 
jades por agentes da Polícia Federal. Os ga 
rimpeiros chegam em caravanas ao aeroporto 
de Boa Vista, onde passam por um cadas 
tramento antes de serem liberados. Os que 
moram fora de Roraima estão sendo levados 
para suas cidades de ônibus, num esquema de 
transporte cujos detalhes serão definidos hoje, 
como informou o chefe da Operação Selva Li 
vre, delegado Amauri Galdino. ,!.'. - falamos cumprindo todas as etapas do 
{Ju'l'' foi planejado: E estamos respeitando o 
acordo feito com garimpeiros: todos eles terão 
que deixar as terras dos índios em 60 dias - 
disse Galdino, adiantando que o maquinário 
'pode ser resgatado pelos proprietários em 90 
dias. Depois desse prazo, será confiscado pelo 
governo. 

Na mirada há cenas constrangedoras e 
momentos de alivio. ~ que quem fez investi· 
mentes alimentando o sonho do enriqueci 
mento rápido vê-se agora deixando tudo para 
trás sem ter conseguido o objetivo. Mas há 
também aqueles que, exatamente por não te 
·rcm conseguido nada. alegram-se por ter uma 
condução gratuita da FAB. pois sequer tí 
·nhnm dinheiro para pagar a passagem aérea 
entre o garimpo e Boa Vista (NCzS 14 mil). 

Nas áreas em que está começando a 
ser feita a retirada - Baiano Formiga, Cavei 
ra-l e Cavcira-2. na região indígena de Suru 
cucus -, os garimpeiros não têm oferecido 
resistência para sair. Armados de metralhado 
ras e escopetas, o, policiais desembarcam dos 
helicópteros da f AB e convocam os garimpei 
ros para embarcar. O embarque nos helicóp- 
teros se da sem protesto. · 

- Se ê para sair. vamos sair - dizia 
conformado o maranhense José Cláudio Ve 
loso Matos. 

Menos conlormado, mas sem protestos, 
resmungava o paraense José da Silva Nor 
mando: 

- O governo está cometendo um grande 
erro ao nos tirar daqui, pois éramos os únicos 
habitantes da fronteira. 

Para o delegado Amauri Galdino, os pró 
prios policiais federais estão surpresos com a 
atitude submissa dos garimpeiros: 

- Sempre que chegamos a determinada 
área de retirada eles já estão nos esperando, 
prontos para sair. 

Galdino informou que, além dos aviões e 
helicópteros da FAB. os pequenos aviões que 
servem aos garimpeiros também estão trans 
portando os trabalhadores para Boa Vista. 

Policiais são presos pelo DPF 
A Polícia Federal prendeu uma quadrilha contratados por um agente penitenciário para 

Jormada por policiais civis e-militares acusada matá-lo por 400 gramas de ouro, em função 
ode roubar ouro e armas dos trabalhadores de da inimizade criada entre ambos por causa da 
larimpos fechados em Roraima que aguarda- disputa por um barranco. 
t.'am transporte para Boa Vista. Em compa- A bordo de um avião alugado, o gru- 
'nhia dos pistoleiros Silva Rodrigues e Nivaído po desembarcou cm diversas pistas de pouso 
!Lima, o grupo foi levado algemado para Boa da região, antes que fossem fechadas pela 
'!Vista e transferido para a Penitenciárin Agri- Polícia Federal, extorquindo dinheiro e ouro 
kla de Roraima. A Policia Federal indiciou o dos garimpeiros ameaçados de expulsão pela 
,,ando por formação de quadrilha e extorsão. Operação Selva Livre. Eles cometiam toda 
f A prisão ocorreu na pista de pouso de sorte de arbitrariedades contra os trabalhado- 

~

~aldir Divino, o Mineirinho. Segundo Mi11ei- rcs e os ameaçavam de morte caso reagissem. 
i11/10, os policiais Róbson Leite da. Silva e Em poder dos presos, a Polícia Fede- 
êrgio Paulo Fonseca de Mendonça (agentes ral apreendeu mais de 30 armas de vá- 

j!a Secretaria de Segurança Pública), Carlos rios calibres e muita munição. A pista sobre o 
,J\maral (soldado da Polícia Militar), e Nelson paradeiro da quadrilha foi fornecida por dia- 
-Sousa (agente expulso da Policia Civil por Jogos trocados entre pilotos de pequenos 
envolvimento em homicídio) haviam sido aviões transmitidos pela Rádio Garimpeira. 

c0mi.Clo 1'~ \7,n,1:mJ:~ 
~.01 •. 90 

a De Novn Iorque, o presüleu 
te da Funni, Íris Pedro de Oli 
veira, manifestou-se l'ontnírio 
ô criPçüo rle três áreas ,lc ga 
rimpo no Florestu Nuciouul. 

s>J 
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O ESTADO DE S.PAULO 
21.01.90- pg. 12 

Decisão judicial 1~eabre: estrada 
A Timbó, indústria. e míne 

radora subsidiária da Parana 
p11 nema. conseguiu sexta-feira. 
na ,Jui:'\tlr;n. A. suspensão dos efei 
í.os da medida liminar que í n 
terdítava ríesde o dtn.12 uma es 
tradn de. 38 quilômetros por ela. 
coni.Lt·u ;dn. em torrlt.61·10 dos in 
dlos watmírls-atroaría. A llrnl 
p a.r de ínterdreão da est.rada, 
concedida pela Juíza Selene Ma 
ria de Almeida, da 4• Vara. de 
JusUça Federal, foi baseada no 
fnt.o de que, embora houvesse 
pareceres contrários à constru 
cao da estrada. a. Funal a. apro 
vou, "no exclusivo interesse da 
ernnresa". .. : ' 

' O presidente do Conselho de 
AdministraçA.o da Pa.ra.na.pa.ne 
rnn, Octávio Lacombe, disse on 
tem que o mandado de seguran 
ça foi encaminhado à juiza pelo 
subprocurador da República 
Carlos Victor Muzzl de forma. 
tnexplícada, pois a estrada fun 
ciona. desde 1983. "A tribo, in 
clusive. se serve dA. infra-estru 
tura. eríada pela Tlmbô na. mina 
Píttngs, como hospital e abas 
tecimento. Formou-se, nesses 
sete anos, uma. cidade, de nove 
mil habitantes, a. melhor da re- 
giA.o", explicou. , 

A estrada liga. a. BR·l74 
(Ma.naus-Boa. Vista) A mina. Pi- ------- ·---- .... ·- --·- 

tinga e nesse período, destacou 
Lacombe, não se registrou con 
flitos ou acidentes coiro és In 
dtos. Agora, com a ii'i"fllia~_r sus 
pensa, observou, o ffii~·ito será 
discutido: "De li saem ~~·\, do 
estanho de todo a .t:mmlo~ 'O que 
signlflca USs 16& f"I~~ 1 nõcs em 
expor tacões part". ti P1üi pnr 
a.no. Por enquanto, não snue 
mos ao certo os m,otivop, reais 
que levaram o si.,b~tccut".1Hlor a 
entrar com esse pedido. ~m por 
que a. liminnr foi J~fet~dR., j:í 
que isso só ocorre e~ easos de 
emergência.". : ... 
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-RESERVAS INDIGENAS 

Juiz cassa liminares que 
autorizavam garimpeiros 
nas terras dos Yanomami 

por Cl6udia T revisan 
de Bra5nia 

O presidente do Tribunal 
Regional Federal (TRF), 
de Brasflia, ministro AI• 
berto Vieira da Silva, cas 
sou ontem as Umlnares 
concedidas por um juiz de 
Boa Vista que permitiam a 
permanência de garimpei 
ros na reserva indígena 
YanomamJ, localizada nos 
Estados de Roraima e 
Amazonas. 

O presidente do TRF 
acatou os argumentos do 
Ministério Público de que a 
manutenção das liminares 
comprometeria a ordem 
pública. O procurador da 
República, Rodrigo Janot 
de Barros, que pediu a 
suspensão dllS llmlnares, 

alegou que as medidas po 
deriam provocar "um eon- · ruto sem precedentes na 
região, com a perspectiva 
de se transformar em uma 
verdadeira guerra civil, 
envolvendo as forças da 
ordem, garimpeiros e fndi 
os". 
Ontem, o Diàrio Oficial 

da União publicou a Porta. 
ria lnterrninlsterial o! 49, 
que dâ ao ministro da Jus. 
liça a total responsabílída 
de pelas operações de reti 
rada dos garimpeiros da 
região. Agora, qualquer 
medida judicial contra as 
operações deverá ser pro 
posta no Superior Tribunal 
de Justiça, única Instância 
competente para julgar 
atos de ministros de Esta 
do. 

"'i}-., 

•;.: 
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:l'i'iz g(lran.te 
Rermariêllcia 
-de,· gcirjni[Jeiros 

< > :jui;,. d1• Boa Vista, Cimw•io 
·l .opPs l .1•it<•, d1•Jr•ri11 li111i11ar c•111 
, ·;\r1i'i~ 1rnu1tlad11.~ d<' M'~urun~·a 
11nto1'i1a111lo a p1•m1:111i•nl'ia dos 
1:;1,rrrr('C'irw. 1'111 fpri-as i11di,1.tP1rn.~ 
•· 11.i Flon•sl.1 Nnciouul. r ~arnn 
t ir1di I ôl fl'/11('.~.~;1 dr• 1111íci11inus. 
:di1111·11tn\•ilo ,, rom/,u~·H\'c•I aos 
·1m;ai~ dC' garimpo. ~t·~undo ele, u 
tl1;t·isj)o foi tomada porque> a· Jus 
l i\'J !"t·dPrnl e ProC'rrrmloria Ge 
l .d ela HPp1'1hli1·11 d1•i.·rnn1m de <'11· 
, 111r 1:arla rogatcíri.i p.tra o Esta 
d,,, r1•qm•n•11do II r.1'('t'Uç,io dn /j. 
11.1i11ar tlt• inlurcliçà». 

1'1o /mpt•c/p a Polít'ia Federal 
dn ct1111prir liminar da I" Vara 
d,· fü·;1~ilia. quc, 1111loriz11 a retiru 
d.1 de•!. J!.arimpc•íros da resnrvu 
1 •11nuw111i. O juiz 10111011 u df'd· 
~ 11> 1111 mc·~11111 dia t'lll qur o prr 
, ,. lt,1,1,, Jo~i'· S:imc-y ussínou de- 
1·ri·l1· d,•11rnrt·ando a úrru dl' San- 
1.r 'llrn:i•llr:iri,·a:í como [ooul pu· 
1 ., .ind,• ,·.,·.~r·!-1 1 rn/Jalliatlur('s SPrÍ· 
1111, rr-mov idos, Surpr<•.fü eorn a 
11\ ilntl1• rio juiz, o mi11islro da Jus· 
l1t:.1. Suulo Hamo:;, rntmu cm 
, ••1tlo1lo t•11111 o prol'urmlor-~rral 
< h H,·príhl k.i, A ristidrs [unquci- 
1,1 :'\"·;1rr•1ig,1, parn provicl<'ndar 
.1 t',,, 11t1,ilt,'lin das limi1111r<·1; c·onc•c• 
d1, l.1,\ por Lopc•i; 1..t'ilc, e a 111a11u 
li'111:(u, ela t·c 111('{'</idn \WIH j 11slh,•11 
1 1·1 l,·1 ai. 
1 
O Minhlfrio da Aeronáutica 

dP,·c lilwr;1r. 11:1 próxima s1•nmna, 
l,c~s ;wiiks Bl'.,folo parn ajudar na 
111)n.1c.;,io di- n-tiruda d11s ~arim- 
1wiw.~ ria rt-scrva lnnomarni. O 
1 wdi.!n foi lr•íto p1•lo miuist ro <la 
J cc~li,·,1, Sa11lo Hanms, d(•pub til· 
rr·1·dwr l<·ll•x do dír<'tor-grrnl da 
l'oli<'ia Fcd<!rnl em <',c.t•tdcio, 
l\,l\'llllllldo do Co~l II Muriz. dun 
drt · c·o11111 11': i;ilua~·i\o t·aót icn 1'11· 
1 n·11(11d.1 no Intui 1wlos .i~N\ll'S 
<lo círg,lo. Se~undo ele, mais de 

SOO ~arimpeiros da rr~i[lu dl' Pa 
u-Piu, em Hornirnn, foram aban 
donados por seus patrões l umin 
tos e sem meios de transporte, 

"Se o pedido não [or atcnd ido, 
1\ oprr111,·no corre o rist·n d,, durar 
meses e meses", advertiu Murlz. 
"Isto porque a Polfcía Federal e a 

' Funa i contam atualmente so 
monte com dois hei icópteros (de 
pequeno portei e um avião Ct•s1111 
Curuvun (com l':tpaddad1· para 
transportur 111wnas oito passa~c,i 
ros), Diante disso, P<'f.'O que seja 
solicitada no ministro da Acro 
núutica a colocação dos três Bú 
.fn\o pura o prosseguimento dos 
trubulhos", m·rc•st'<'lllOll Hai 
mundo Muríz. As árenx mais t·a 
rentes, dc1 acordo com u nota do 
diretor cio DPF, silo as dos ~u- 

. rímpos ele Bnianu Formiga, Chi 
marão, jeremias e Mncurão, oi; 
mais populosos da região. 

'.,Ça!impos irtio 
para Uraricaá 
}:·o• bn·.~idc•11I t- Jo.~(· Snnwy usxl 
o,Ju: '(11111'111, d"t·r<'lo d1·11111n•1111tlo 

1a•·árc'a de· Santa Hosa-Uraril'i!Ú 
\),ttú "ussentumentos dos g,nim- . 
·j'lrlro:; 1 ixados, \11ijc, na t\'SNVi\ 1 
ll111oóiami. St·l.!,1111do o sc·t·td ú rio 
-t-f<'<1e1it ivo do Conselho dt• Ddc•sa 
chi~ Üir<'ilos da Pl'~~oa l Iumuna, 
O~ítlfü M.1rli11s, rn, 100 1nil hev 
tht•(\s da rrgi:io .~11C1 sul il·ienll'S pn 
ru, n~~Pnlur até- 11111 mtlhüo til' g:1- 
rünpeiros. lkrnulo cada um 1'11l 
100 llH'lro,; quurlrmlos. O d1·t·n· 
lo, tp11• s1·ri1 p11l,li1·11<lo li11j1• 110 
'l)ii'u-io Ofidnl. loi nxsiunlo 1wlos 
~\1i11jstrus da Ju~li~·a, Suulo lia- 

'' • n,. •.• 

\IH>~;.«las Minas I' 1-:1wr~1a. v li'"" 
k ,Fi;,i.lho e do l nlcrior, Jo.io Al 
'.IJcs·:. 1 

''S1\~1111do S:11110 Hamos. n tr•,111 
[nl dahori11lu 1\t• .1d1nlo 1·m11 llh 
'11u;~il Í\'OS da lri 7 JW5. dt· j1111h11 
:d1· w,m. (' do ll<·l'l't'lll mu~ l 'l.. ri•· 
janl'iro dr l 9HO, ut ruvés tlo n·~i 
ml"'dt• pl'rmissüo tlt• lavra g,irirn- 
: jldrn. ·· Ale11clt· tumbvm i,s n1"1\i 
• das de• prolc•<:iio ao meio a111bi<·n 
i 11,", rl'ssallo11. l loje, coru tloi~ 1111\ 
:µ,ari1n1wirns. a l'<'~iiin tk Sanl,1 
~ llosa produz 200 quilos cl<' 1111ro 
: ao mi·.~. 

Os /..:arlmp1•iros <111<· se• imL,1.1 
tc.>111 c111 Urnri<'aú só vr,n podr·, 
exercer suas nlivitladt·s al I avé•.\ d,• 
<.:nnp<!rntivas. nlw<IP{'('llllo i1~ 
normas d<' delesa da c>('(>logiu ,. ,J,, 
direltos <lm \rahalhadon·s. Tr - 
rüo, a pari ir d!' ngora, o prw,ci d,, 
120 di.is pilra S<' associun-iu a,,,. 
sas ent idadrs. As pi.~lns d<' po11\o 
e d<' dccolugcm d<· avíõrx rt-spr-i 
ta rnn ás normas cfr S<•g11r:1 n~·a , .. ,. 
taht•kt:idas pelo Minist(•rio da 
Aernnúut k-a, 
l'or <'011sicl1•rar a nu•rlirla d,• 

gn11ul1· i111porl111lt'i;1 par;1 ,, l'11i·., 
d prrsidP11lr Jus{· S.tl'IIP\' q1u•1 i,1 
.<·01111111ic·ur j)t'SS011l1111·11IP i1 N,H:,l" 

, .i crinçüo da rvservn d(' ga1 i111p,1- 
gl'm Arur icuú-Sant» Ho\a, 1w E~ 
tadn dt• Hora ima, qw· vai rrsolvn 
parctulmoutr- os prohír-mas dm 
'índins, porque· scrüo r!'I i rndm 1<>· 
dos os gn rimpPiro.\ ,la n•s1·1-va l.r 
nu11rn111 i. O <·01111111it'aclo .~PJ ia J ,.;. 

· lo alrav{·~ ele· 1111rn n,dl'i.i 11;lf'i11· 
nul tk r-mlssorus dt• rúdin t' de· li·· 
l(•vis,io, IIS 211.os. l\lil', (l(•Vido "º 
progr.1111,1 po1 it Í!'(J flr1 l'.1rlid11 
Ct11111111í..,l11 B,wüldro {I'( :li). qcw 
foi ao ur its 2011:10. Sarni·,· r1·\ol 
\'c·11 lruuslr-rir .1 sua rala p.Íra li(Jjl' 
;1110ik. 
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Garimpo inconstitucional e genocida 

• 

Qua.ndo 1e P.borda o proble 
ma. do garimpo que está aglta.n• 
do Roraima cabe desde logo 
lembrar que garimpagem é ati 
vidade primitiva. e predatória, 
que leva à. perda de recursos na 
tura.is valiosos. A aparelhagem 
rudimentar de que lança mão e6 
permite aproveitar a.s concen 
trações mais altas de minérios; 
e faz com que se sepultem as 
mais baixas, írremedtavelmen 
te desperdiçadas. Infelizmente, 
não é só.J) _garimpeiro devasta. 
as âreas dé que se assenhoreia, 
p_olul as á.gua.s ao derredor e, es 
Jotada. a. sa/ra,.a.fa.ata.-ae depres• 
sa, mareando sua. passagem com um rastro de destruição dlficil 
de .reparar. Ademais, torna-se 
personagem de uma 'realídade 

· · 'socia.l.dramá.tica~.porque é viti 
ma do.aono do g-arimpo - que, 
'·como o soba a explorar favela.~ 
dos, .lhe compra a produção a 
preço quaae.sempre vil, .empe 
.nhado em revendê-la com lucro 
v.wtoso. . . 
· · Vêm'de Boi!. Vista. noticias 
segundo as quais o's garimpeiros 
pisoteià.m a. Constituição ,Que 
lhes veda. expressamente o tra. 
bn.lho em ârea.a de reaerva. 1ndt 
gena), ocupando terra.e dos ta 
nomamís, enquanto .os expõem 
a risco de morte iminente, pelo 
contato com doenças a. QUé não 
têm condições de resistir. :Em 
clima de tumulto o ministro da 
Justlç~ dealocou-se para Rorai 
ma a fim de verificar ín loco eo- · 
mo afastar para área previa 
mente demarcada. os invasores 
da. reserva. O sr. Saulo Ramos 
viajou em avtão que foi força.do 
a. descer na base da. Aeronáutica 
em Boa Vista porque uma con- · 
contracâo popular tomara o ae 
reporte oornerotul, 011 mnníres 
tantes não se deram por venci 
dos. Para marcar presença, in 
vadiram lojas do centro da cida 
de. Entraram em confronto com 
a policia. E em secuída dirigi 
ram-se ao hotel em que se hos 
pedara a comitiva do ministro. 
Ao que tudo indica, ij;.governa 
dor Romero Jucá Filho aderiu, 
amedrontado pela. presaâo dos 
descontentes. Fez saber que 
queria conhecer a proposta do 
tttula.r da Justiça mas advert.íu: 
"Se ela for contra oe gar1mpe1- 
ros, vn.mo1 iwut,0nt.n.r Junt.011' , 

Protestar contra. o quê? 
Contra. a observância da constí 
tuíção? NA:o seria a primeira vez 
que se a.fronta a Lei Magna para. 
obter vantagens, mas não hrt 
·qµa.Jquer juet111oa.tiva. pal'a en 
dossar tal prática.. Seja como 
for, de tal modo omitiu-se a au 
tortdade, temerosa de cumprir 
a lei" sem mornl p11ra exhrlr que 
~~Jlt llllllllll'i1J11, Ullll l}ftl) UOJllOVI.\ 
..IlÍ11irUOm a J)romelUll\, do tfOVel'· 
'no, de que os garimpeiros rece-. 
berão novaa á1·eRs, se 1lmmuu11il. 
l)~JIJ R l'P111-'l'Vl1111Blllt11HIII, 

• 

Os lhlorcie que oa reprcsen 
ta.m declaram que preferem ne 
gociar com os futuros titulares 
do poder, adiantando queo pre 
sidente eleito prometera. inver 
ter os termos da equação para., 
em vez de despachar os garim 
,peiros, remover os índíos. É cli 
!icU crer nessa veraão, porém o 

· presidente do Sindicato dos Ga 
rimpeiros de Boa. Vista enche a 
boca e trombeteia: "Almocei 
com o Collor, que se comprome 
teu a abrir as reservas para 
nós", 

,Ninguém duvide de que o 
,problema. que enseja este co- 
mentário .a.cabe .mesmo sendo 
.empurrado com a barriga até 15 
de março. No atual qüinqüênio 
presidencial sempre faltou ape 
tite para enfrentar situações dí- 

. !iceis preservando a. majestade 
da autoridade. Por que tudo 
mudaria, quando falta pouco 
mais de mês para. a rendição da 
guarda. e o clima palaciano é da 
queles em que já não se encon- . 
tram eqnt.ínuos para servir o 

· cafezinho?,Onde .buscar cora .• 
gem para endurecer oom os ga 
rl mpetros, chamd.-101 A ordom o 
despejá-los da reserva íanoma 
mí, em nome do respeito à Cons 
tituição? . 

Para remate, cabe pedir que 
·. falem os conhecidos defensores 
•· intransigentes dos lndigenas e 
. os abnega.dos ambienta.listas. o 
· 'que está sucedendo em Roraima 
.equívale a. autênttce genocidio, 
os indios expostos à morte írne- 
díata, pela transmissão fatal de 
doenças a que não têm condí 
cões de resistir. Por que, pois, o 
silêncio em torno dessa ngres- 
1,\1\o .funoKl.lL'/ No t.ounnLo i\ goo 
Iogía, aesínale-ee que o caso não 
é de metanol mas merece aten 
.ção·gera.1... Por que não se reser 
va menos espaço e menos tempo 
às toJices ditas contra. a uttliza 
ção desse combustivel e não se 
clama contra a atividade ruino 
sa dos garimpeiros na Amazõ 
nJa, onde o mercúrio írrespon- 

· savelmente jogado em rios já 
serviu para matar toneladas de 
peixes? 

Remtntscência da. Idade 
MMtn., o 1mrlmpo 1mhrovlvo no 
JJ1·1u1t1 pu1· olw1i o 1u·1t1,11i do ut.ru 
so em que o Pu.Ie tio encontra. 
perdendo posições na corrida pa 
ra o desenvolvlment..o por efeito 
do esforco bem-sucedtdo de xii 
tas, xenófobos e demagogos de 
todo típo. A mudança de go\fet• 
no alterará. esse estado de coi 
sas? O que está por se Inst.alar se 
dtz comprometido com o futuro. 
Eno Brasil destes dias futuro há 
·~ti 111!rnlll111H' 1w11111:1rv",1Au 1h, •rn 
.tu1•hta.1.h1, ,1•ca11el Lu ~u UfrelLu u 
avanço tecnológico, que quer 
dlr.er manelra aperfelçomln do 
IH·utlUP.11', ç5 

() ··- 
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SOS ianomami 
Severo Gomes 

Não sei quantas vezes escrevi nesta 
coluna sobre u questão Ianomarni. A 
ültima foi cm 18 de junho de 1989 e que 
reproduzo: 

"Nunca houve na história do infortú 
nio dos índios brasileiros um genocídio 
com as caracterfsticas 5iut: cercam o fim 
do povo ianomamí. E o maior grupo ; 
étnico existente e habita há mais de 3 . 
mil anos a área montanhosa da nossa: 
fronteira com a Venezuela. É também a'. 
cultura mais preservada entre as mais, 
antigas que povoam a face da Terra. 
Com o avanço dos garimpeiros em 
busca do ouro, começou a dizimação. , 
"Há um par de anos eram pouquíssl-. 

mos os garimpeiros. As autoridades. 
foram alertadas para o que já sabiam: a, 
necessidade de sua retirada da área . 
indígena, no estrito cumprimento da lei. 
e da Constituição. Nada foi feito. . 
'' Ao contrário, elas assistiram Impas-. 

síveis o afluxo de dezenas de milhares 
de garimpeiros, como se esse desastre 
fizesse parte de um secreto plano de 
governo. E ainda foram retiradas da 
área entidades religiosas ou civis, como 
a Comissão para a Criação do Parque 
Ianornarni, que davam assistência médi 
cu aos índios, para deixar o garimpo· 
sern pcias. 

"Os discursos do governador de Ro 
raima -velho caçador de cscalpos=-, 
do ministro do Exército e de todos os 
hugrciros que bebem nas mesmas águas. 
é o mesmo: é impossível retirar os 
milhares de garimpeiros que por lá 
vagueiam. · 

"Convenhamos que é um problema 
difícil, mas que surgiu pela ação ou 
omissão das autoridades, que pelo jeito 
viam com bons olhos a invasão, tanto 
que a assistiram sem mover uma palha. 
"A comrapartida de deixar como est( 

será a solução final do problema dos 
ianomami: o extermínio. Mais ainda. o· 
uso do mcrcti rio está trunsforrnnndo os· 
ig,1rnp~s. h.í pouco tempo limpos e: 
piscosos, cm lagos de águas mortas, de 
Iam-is envenenada Estivemos na ma 
loca de Panpiii. Parece um cenário du 
guerra do Vietnã. De cinco em cinco: 
minuto!- um avião pousa ou decola. O!> 
hclicripteros rondam sobre o p~mo de', 
íuado da selva -300 gramas de ouro 
por h\W.I uc võo. Dali sai uma riqueza 
de difícil mensuraçâo e que segue pelos, 
descmuinhos da fronteira, deixando 
utr,h .t mort" da natureza e dos hmm:n:,;, 

•'O. posto da Funai está e'bandmwdo. 
Remédios e seringas descanáveis nrnon 
tados em desordem e misturados a latas 
de cerveja vazias. O livro de registro é 
folheado pelo vento. O radio1ransmissor 
sutniu.,.,.ninguém sabe como. Os índios 
enrrcgues aos garimp~iros. Enfim, um.i 
amostra desse esrercar em que se truni;· 
formou nosso país. Doença, desnutri: 
ção. monalídade infantil. A m;1lária, 
que 'não existia, agora flagela grande 
parte da população. 

••A catapora deixa na cara dos que 
sobrevivem o sinal dos tempos de 
incúria. Junto à ponta da pista, de onde 
arremetem os aviões para a decolagem, 
a 50 metros dela, está a maloca dos 
íanomami, antes cercada pelo.s vôos dos 
pássaros e borboletas. O barulho é 
infernal. Impossível conversar dentro 
da maloca, Depois do pôr-do-so] os 
aviões silenciam. Aí -disse um velho 
fndio-, remos um barulho muito pior; 
são as crianças que choram a noite 
in1cira. De fome.'' 
De fá para cá a situação agravou-se 

m,li.~. No emanlo, surgiu uma esperança 
com 1t ação do procurador da Repiíblicu 
Eugênio Aragão que obteve na Justiça 
uma liminar mandando retirar os ta 
rirnpeiros da área. 
S6 que o governo federal e o do 

Es1aclo de Roraima mio obedecem à 
decisão da Justiça e o genocídio conti 
nua ao lado da degradação da narure:.w e 
c11vcnenamenro das águas. 
Esses fatos me fazem ter vergonha do 

meu país. · 
Sev •• ro Gome, ••crc,vc, O<>• domingo• ne,10 coluna. 
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Médico teme <Jl!e doenças matem. 
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a metade _ dosíndios :· ianomâmis .. 
t 

• . ,,. • . .. ' ' indígena: a onconccrcose (uma cegueira causada pela defi-: 
Expediu, Peronnico · · " " ciência de vitamina A), a verminose e, vez por outra,.Hma; 

. • gripe eram curadas com uma pequena dose de medicamen-, 
BOA ~IST~ ~ Se cm cinco an?s O governo federal nao -~ . los. Mas hoje a situação é de calamidade e a Funai não sabe: 

mostrar disposição cm rc~o~ar os 111vestimento~ para man- , .. como agir rapidamente para evitar conseqüências maiores,' 
ter a cultura dos povos indígenas da ~azôma lon~ do pois sequer pode remover outros doentes para Boa Vista'. 
co~tato desord~do com ~ branco, a ~or populaçao de por falta de leitos hospitalares. . · : 
índios l~o.mãmis do Brasil.~ ~d~~ pela meta~e. O . Até ontem, só nos hospitais de Boa Vista 13 índios; 
alerta foi feito ontem pelo médico 1~d1gefl!s~ da Funai ~osé .. morreram doentes de malária e desnutrição. O numero de 

. Pereira, revelando que, dos 8.200 1ano1113.1!11s. de ~ora!m~, .. mortos nas reservas e nos garimpos, contudo, não foi ainda'. 
· 90o/, estão contaminado~ por doenças tr~p1cai.s CUJO pnnci- contado pela Funai, mas já passa de 40. A maioria ~as; 
pai agente condutor é o ganmpeiro que invadi~ as reservas . · , · vitimas é de crianças de até 3 anos, segundo o médico José; 
a partir de l 98~ cm busca de ~ur.o. ; • . · · · , Pereira, "Se o governo não montar ~~dadcs mistas, d~ 

. -A _malária nas reservas indigenás es~ !'l~ntrolá.vel.~ . apoio para controlar e erradicar a mal~n~ e a~bar com _a' 
diz Pereira, há sete anos atuando na assistencia ao~ inclios · desnutrição, 0 processo de extinção do índio sera bem mais; 
ian~mâmis. "É lamcnt.áv~l ~firmar, _mas cu P~~eJo ~a rápido, adverte. · · . . 
extinção lenta dos povos indígenas diante das du,~uld.iv,, FJe disse que conhece todas as áreas habitadas J)l.1v.,, 
eaf tentadas pela Funai para prestar assistência em todas as ianomámis em Roraima e desconhece que tenha havido· 
reservas. É impo_~ível chegar a todas as tribos pc~. absoluta surtos de doenças tropicais até 1985 .•• Além do índi~, o: 
falta de meios." · · . : ·. ·, ' ~ · · · garimpeiro também está ameaçado de morte, uma vez que'. 
- Eu vejo o lndio como uma pessoa humana. O índio . não há prevenção nas áreas infestadas pelo mosquito ai\Ç>fc-; 

está muito triste e completamente abandonado: O homem . lino. 
branco tirou o índio do seu proce~so ~aturai e o impacto foi Etiópia - Um desavisado que chegar ~ Ca~~ d.o; 
tão grande que os levou à dependência total. Índio, · localizada na zona urbana de Boa Vista, a k1s, 

Dependência - Segundo José Pereira, o ianomâmi quilômetros do Centro, ficará sobressaltado com as c~fidi-j 
entrou num processo de desânimo e aos poucos vem dei- ções de miséria vividas pelos 200 ianomâmis lá internados, 
xando de cultivar as culturas de subsistência, como a man- para tratamento de malária, tuberculose e desnutrição; As; 
dioca e o milho, e abandonou completamente a caça e a crianças magras, sujas e raquíticas lembram os famintos· da: 
pesca. "Hoje o índio entrou ~mbém num estado precoce de Etiópia, num quadro de total desrespeito ao ser humano. : 
ansiedade à espera do alim~nto distribuído pelo homem A fedentina e falta de higiene dão a impressão também 
branco. Então, passa a depender do branco para sobrevi- de ali ter-se instalado um campo de refugiados de guerra. ; 
ver", argumenta o médico, cuja atribuição é atender todo o - Isso aqui não tem condições de ser nem um ambula-' 
contingente de índios de Roraima. · · tório, quanto mais uma casa de recuperação - diz, ~ma; 

Antes da corrida do ouro, as doenças diagnosticadas no enfermeira que, juntamente com duas atendentes, se desdo-, 
índio não levavam desespero aos funcionários da Funai, . bra para cuidar de todos os doentes, a maioria crianças 
por serem consideradas moléstias naturais do ambiente subnutrídas que não têm forças nem para andar. · • 
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.... :.Malária mata ·so tndios . . 

nos garimpes de ·Roraima 
EXPEDITO PERÔNNfCO 

Correspondente 
para isso", resume o delegado da 
Furtai, José Maria Nascimento. 

• 

Boa Vista - As consequências . Segundo Nascimento 60 áreas 
pelo . fracasso da operação de indígenas identificadas pelá Fu- 
combate à malária nos garimpos nai estilo infectadas pela malá- 
de Roraima - todos instalados ria, cuja doença tem como con- 
em áreas indígenas -, que não dutor o garimpeiro que invadiu 
foi executada por absoluta falta -as terras cios índios em busca de. 
de estrutura da Sucarn, começa- ouro .. Até o dia l O de setembro 
ram a aparecer e de forma grave. eles eram 17 mil 500 doentes e a 
e desastrosa com a morte até on- Sucarn montou uma verdadeira 
tem de aproximadamente 40 ln- operação de guerra, com dinhei- 
<lios adultos e 10 crianças se- ro do Banco Mundial, para 
gundo pilotos que voam para a combater e controlar a doença,· 
região. A Delegacia Regional da mas, acabou fracassando pela. 
Fundação Nacional do Índío- inexperiência de seus agentes e 
(Funai), em Boa Vista, não tem a pela ameaça de morte feita a eles' 
menor condição de dar assístên- : por garimpeiros. 
eia -a todos os indígenas conta- · . · · · · , . · . 

· minados e nem tem meios de. O. f~acasso da operação anti- 
chegar às malocas ínfectadas.. : mala na revelou o despreparo. do 
,., -Na- Funai ontem de manha o· . governo com a questão garrm 
clima -era 'dê aLol... .; t, ••.• .io. . peira e a Superint:ndênc~a .<le 
Além de contabilizar os mortos, . Campanhas ~e Saude Pubhr.a. 
cujos' corpos achados nas matas · .(Sucan) assum!u a culpa. Apesar · 
e malocas são devolvidos às tri- ; de ter co!l~ec1mento d;<1 ~meaça : 

· bos para os funerais, apenas um : de contamn~ação e do r~sco de 
médico e uma atendente de en- t levar os índios à morte, a Sucan 
fermagem ·pr~tarri, soccrrosaos . , nã? re~ov_ou o plano.de ~bate 
l6i Ianomarní mantidos na: Ca- · .. à .. doen_ça que. acabo~ vtrandc 
sa do Indío, uma espécie de qua- ~p1dem1a 10 dias depois do pre 
rentena montada. a 6 quilôme-. · sidente José SameyJer. lançado o . 
tros do centro de Boa.Vlsta .. Eles )>rogran:ia em .Boa V1st~. ~lém,, • 
são transportados, de aviões mas dos. índ1?s o contágio ah_ng_1'!- os 
.devido ao estado de saúde debilí- ~artmpe1ros e os ~asas positivos 
tado muitos deles estão em co- 'Já passam de 20 mil. 
ma profundo e três já morreram. . Esse é o pior surto de doenças 
. . "A. situação é crítica; está tropicais entre as comunidades· 
muito' difícil salvar todos os ín- Indígenas desde que foram des- 
.dtosc, Nós não temos estrutu,ra·. cobertas há mais de 30 anos. 

' 
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G Ministério da Saú.de 
envia remédio para indios 

BRAS1LIA - O Ministério 
da Sande enviou para a área la 
nomamí, em Roraima, 70 !ar~ 
mãcías bãsteas da Céntra.l de · 
Medicamentos (Oeme), coni 
mais de trêH mil remédios, vtta~ ... 
minas e sais de reidratàçã.o 
oral.' Segundo o ministro Seigo 
Tsuzuki, pelo menos metade 
dos dez mil tanomamís sofrem 
de doenças, como malária, tu 
berculose, em rasão do contato 
com garimpeiros, além de aub 
nutrlção. O programa de emer 
gência. está. tncluído no projete, 
de retarada dos garimpeiros do 
.território dos índios. · 

• • • ' * 

• 
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FOLHA DE S.PAULO 
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tra·tamCDtôld~aD.Olliãmis 
Da sucurscl de Br~s.ílJa:>;'. •;· ·; · :·.:. 

:· ·:e.do ~~![ª~t~~~-~n~~ ~~ ~~~ ~~!~:) 
' 'Seis' equipes· 'médicas )começam·, 

· hoje o atendimento emergencial" 
ck cerca de· .. S mil ianomamis: 
doentes ou· subnutridos,' no no- 1 

roeste do Estado de Roraima,' Ar,, 
operação' faz partede 'um plano" 
de dcf esa · das · áreas : indlgenas~.' 
decretado· pelo presidente José" 
Sarney no dia !2 do mês passa-> 
do. O plano· prevê," além "·do;; 
tratamento dos índios, a retirada· --- .. ~, 
dos mais. de. 40. mil garimpeiros 
que invadiram 'suas terras.: Esta 
parte do plano será executada: 
por agentes da Policia Federal, a', 
partir do dia? próximo.' , .. , ·: .. · '. 
Urna equipe precursora da ·pf\ 

iá está cm · Roraima;' desde.' a·~ 
·semana passada, ' tentando con-" 
vencer os garimpeiros, através ·de1 
suas lideranças, a' abandonarem· 
pacificamente a. região.' A ,táti~a~ 
da "persuasâo" será usada' até o 
dia 7, quando a.PF deve iniciar 
um biagudo dos· acroprtos que: 
abastecem os· garimpas. O objeti-' 
·--~--- :..~ .• li.- •· •• ~•'1,, •• ·..!.' .. ..J4~-·~· 

vo é cortar' o fluxo de alimentos, 
combustlvcis e equipamentosque" 
vão para a região, forçando a 
saída dos garimpeiros. Esta tática 
será mantida até o dia 15, quan 
do' os agentes da PF devem ser 
mais rígidos com os garirneiros. 
Nessa etapa, os agentes da PF 
serão auxiliados · por· oficiais do 
Exército e da Aeronáutica, espe 
cializados em operações na selva. 

Os agentes da PF empregados 
na operação, que podem chegar a 
40(), foram recrutados cm todas 
as regiões do país. Muitos deles 

já 'receberam algum tipo de trei."' 
namento para operação na selva. 
A. Polícia Federal não . acredita. 
que haja alguma reação violenta; 
dos garimpeiros à 'reurada; mas 
ínformou que "está preparada"' 
p~ra ,... .• ,Jq••er tipo de situação. O 
superintendente-geral. da Funda· 
ção · Nacional do Índio (Funai), 
Airton de Alcântara Oomes,·dis•., · 
se que as únicas hostilidades re- ~ 
gístradas têm partido dos pro 
prietários de aviões- e dos donos 
das .mínas, Segundo ele, estes são '> 
"os .únicos que>estão ganhando ' l . . . . . 'f'' 
·-~ , .. · .:~ ,- ... • :--:-·7, r....... ..: 

·- 'i • ,, vdinheiro como ganmpo . · · · 
-· .. O atendimento emergencial dos 

· índios deverá ser realizado no 
i -prazo de )is dias, a partir de uma 
base instalada em Surucucus, na 

~< região indígena de Paa-phi (no 
noroeste de Roraima). As equipes 
médicas serão transportadas para 

~ as 40 aldeias da região, em dois, 
--helicópteros da Força Aérea Bra-. 
"'sileira (FAB). As equipes em. 
. atuação 'na selva serão substítui-. 
das a cada 1 S dias. Uma delas vai: 

· atuar na Casa do índio, em Boa: 
Vista (Capital do Estado).·· No, 

' local, ainda estão internados 60 
índios · doentes, atingidos por 
uma epidemia de febre silvestre · 
(espécie de malária). 

As doenças foram levadas aos 
lndios pelos garimpeiros invaso- 

1 .res. Entre os garimpeiros, está 
crescendo a. ocorrência da "on 

j cocercose", · .. doença ·. parasitã°ria 
,., . que ataca os tecidos oculares. As 
9:. autoridades sanitárias temem que 
,_, a doença seja, levado pelos· ga-. 
r' · rimpeíros para outras regiões do 
_,).pais,, onde .ela é praticamente 
1 desconhecida •• , ·; 

l, 
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JORNAL DO ERASIL 
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· -..MOA VJSTA'-A Fundação'Nacio-·~-~"dos' garimpeiros.que os'ameaçaram 'de·~-;:' da na reserva de· Surucucus, para onde 
mtl:do Índio (Funai) iniciou ontem com.;: rnortr · 1:m ";,er..,cão era 'financiada,' •.. se •.• o levados os índiosem estad» ~,J 
diíiculdades a Operação Saúde; uma:: · com recursos do Banco Muudial..". :. : .. .ve.' Aqueles que estejam correndo risco 
~~'ãô d~ emerfê~a par~ tra~r de S.450.: :· :. ·:-:':Despreparo ~-Outra preocupa-I" ., de vida serão tr~nspor~d~s imediata- 
19çf \~s 1anoma~1s que contraíram malá- ;, . ·· ção dos organismos envolvidos na ope-. : m~nte par~ hospitais públicos de Boa 
na em 116 aldeias nas reservas de Suru-: --, ração é com a presença dos garimpeiros . · Yista. Sera executada uma completa 
cúcus, U~icás _e Alto ~ ·-~ai~.o·Mucajal,>~:' na .região:':'.'Não há: possibilidade de. . ação ~e vigilância sanitária em todas as 
em-Roralma. Dos ·tres -avioes, só um ,'··êxito no'tratamento dos índios com eles . arcas infectadas, 'trabalho que tem pre 
decolou ~m ~antimentes, po,:que dois'. '.\'por::perto'';· ·diz· 0 -secretário-geral-ad-" · vi~ão ~~ es~: concluído erp 15 de feve- 
~9 com defeito, Q reforço aereo pro- ·::.junto doMinistêrio da'Saúde, José Lei-. .r~iro::. : .• · . · '. · .. ·. 
metido pela F:4-B nao chegou e a Fu_nai. ·. te Saraiva. '!Nós tememos ser confundi- .. · . Ç)s ianomamrs, em suamaiona, es 
espera q~e boJ~ possa .enviar aos ganll'!·.,, .. 'doscom opessoal · da Policia Federal , · tão' subnutrid~s e doentes de. m~lária. 
P,Çs_as ~1s,equ1pes tremadas para m~1- · . .: .,·que>!Vai promover·a retirada .deles", · Permanecem mtema~os 131 indígenas 
car-os indígenas doentes.e diagnosticar .: . ,afinna Saraiva::::·,.?: ~. ~; :i.: ·:.:'.:~,.,; . . na Casa do Índio, um ambulatório 
outras doenças. De outubro a .dez.em·.>.1:...-.:.. . . · · · · · ... · ' . , mantido pela Funai na zona urbana de 
bro do ano passado morreram 1501·a · .... Ele explica.que o plano emergencial , 8 ·v· ta d' • d -~~· , . • . , : ·· - • · "' · d '- - oa 1s sem a menor con 1çao e 
I!Q.IJ.l.am1s;.64 deles em Boa.Vista,.'·.·.:.-.',· :::nao~~az. pari~ .. ª ª~º que O. govc~o . higiene e ·limpeza. -Ao todo, são 9.058 
:;·Esta é a segunda tentativa da Funal : : .. d~nvolverá a partir de d~mmg.o, di.a 1 • lndios espalhados entre os estados de 
-que tem apoio do Ministério da Saú- .· .. '7• P/lra _evacua~o.dos 4~.nul ganmpci- · Roraima e Amazonas. A maior aldeia é 
de e da Sucam - para tentar tratar dos:', .ros .das .áreas. m~igen~s. Saraiva disse / a reserva de Surucucus, a sudoeste de 
ianomãmis, Há três meses uma· opera- · - · que todos os ganmpe~ros. encontrad_?s . Boa Vista, que tem aproximadamente 4 
çãomais arrojada abortou por falta de: · · ne~sas .áreas onde os i~dios receberão ·, mil índios. A malária começou a atingir 
conhecimento da região por parle dos· . cuid.ados·m.~icos_-se.rao afastados.ª· os índios em outubro de 198.7, quando 
agentes sanitários vindos de Brasília. ·. P?rlir ~~ P?Je pata evitar novos conta- . suas terras foram invadidas por mais de 
Ingênuos, eles se identificaram como · · .. ~~s,'·::,.7.:~. , .. ;:: ·.;,: · · ... · .L · 100 mil garimpeiros vmdos de todas as 
policiais f ~~tat~! ~-q~~--~?~vo~ ~ação.'._-~·~- fy._ Sucam montou urna base avança- regiões do país. · 

1, 
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O GLOBO 
22.01.90 

Davi, líder . . ,,,. 1anomam1, e 
outra vítima 
da malária 

túctA roniaio 
(énvlndll especlall 

BOAVISTA, RR - O líder ianoma 
mí Davi está, clesde a última sextn 
feira, nesta Capital, para tratamento 
de uma malária virolica do tipo Ial 
sipnrum, a mais 9.erigosa que ocorre 
na Região e que Já atingiu pelos me 
nos 15 dos 82 índios que vivem na 
aldeia do Demini, atualmente a mais 
protegida de Roraima e distante 100 
km da área de garimpo. O surto na 
quela Região, de acordo com os mé 
dicos do grupo "Ação pela Cidada 
nia", que trabalha com a Funai no 
programa de emergência, indica que 
a doença está tomando proporções 
quase incontroláveis. O fato desa 
conselha a criação das reservas ga 
rimpeiras propostas pelo Governa 
dor Romero Jucá. 
A malária, que prolifera nos ga 

rimpas, "anda a pé" pelo território 
lanomnml e j:i nmouçn ns n!ch•lm1 l:iu- 

. latias e dlstantes du centro de explo 
ração mineral. No caso do Demini, 
segundo Davi, ela veio da Região do 
Catrimani. Distantes, em média, 
quatro dias de caminhada, as comu 
nidades das duas regiões têm um re 
lacionamen to intenso, e as visitas 
entre os grupos são freqüentes, o 
que faz com que o vírus se espalhe 
mesmo fora das áreas de garimpo. 
- lanomami não fica parado como 

jabuti dentro de chiqueiro. O íano 
mami precisa andar - diz Davi . 



• 

CORREIO FRAZIIIE'~SE 

05.03.90 

• Em seu relatório Ilnal ~obre 
o plano emergencial de aten 
dimento à saúde dos índtos la 
nomamis, o Ministério da Saú 
~e concluiu que a permanên 
cia de garimpeiros nas áreas 
habitadas por esses silvícolas 
Impedirá o ~xllo dos tratumcn 
los epídcmlclégtcos. Segundo o 
documento, o resultndo será n 
reversão do quadro de desequi 
líbrio do estado sanitário de 
toda a população indígena . 
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ANEXO IV 

AVISO NÇ> 191/GM Em 09 de fevereiro de 1990 

Senhor Ministro, 

Com os meus cordiais cumprimelltos, dirijo-me n 

vosso ExcelêiJciu com a finalidade de encarecer suas obaoquí.os c s 
prov t dônc í as no nen t í.do de que a r edí.st.r í.buí çâo dos q ar í.mpe í r o s 

pura outras localidades geogrfificas do País sejn precedida de 
# 

a t.cnd í.mont o médico, cm área e spccf f Lca , fora da r o sc rvo Ya nomam.í , 

onde r:cr5o a tendidos pela equipe técnj ca de v í q í.Lânc í,e s an í, tãr ia. 

Esta rno<lid~ ac~utcladoru, prc11dc-sc_ao~ resulto- 
~ 

do s "té riqo rn conho c í.dos do q ue d r o gr~ral d".ts (locnç,Js o x í.nt.cn h~!; 

nu fü:c.:1 Ya nomanu. 0. de po siuf va í.s ri[;cos de tran::.inissno cJc: pato] o 

<_Jiar~ por' pa r t,c do 9ari1upcir.os 5 popu Laçjio com n q uo L venham a 

cn t r ar r-m co n t a t o , 

Perrnitn···mc r enf Lrma r a neoo s s í.dude Lmpo r Lo s a da 
r o t i rndn t o ln I dos gnr:i.mpoii:os da firnil. inc1{~1cn;1 Ya nomruu.i , tendo PlH 

nou l.o r sxm ,O Hl,MOfi 
,.. .... , 

M:in11·:l·ro de Er,Laék, <.'.1'1 o us t í çc 

fü;pli1J 1,l!la do s Min iE;L:ÓJ~i os 

.. 
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'/ . ~ , ~ 
visto que a sua perman6~cia, nli, consti~tii, sem aGvida, a causa 

principal do estado sanitirio p~c&rio em que se encontra aquela 

comunidade indígena. 

. . . , 

Aprovei t.:, o ensejo, para rei ter ar a Vossa Exce 

lência protestos de elevada estima e distinta consideraçno. 

SEIGO TSUZUKI 

Ministro da Saúde ' 

.. 
~ 

. 

.. .......•. ~· . 
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~ DEFINIÇÃO E DECRETOS 
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GotetnQ:,recua ,e ab-íte~;n=·~ .. ;ô,Mo: .i'--:-s·\g. a:ri mpos 
1 , , , , IJ t 1,,, •· . , t • ::' ':J~t ~~ • , f : .,·. 1 .,··r·~": , .. t ~ ·t· .. "': ...•.. ? ~~·~~l.~~:l!\ ... ~~.!7 tr:~~l,·.11r:_.:.:. ~ ~... . . . . · . 

· ·· ~. BRASILIÃ° :..:_-Trê;di;- depois de a·~ -:: Jbamal da Polícia Federal, do Minis· · · · · - 
Policia Federal iniciar a operaçãc de . ~ tério ao Exército e do DNPM, será 
retirada dos 40 mil garimpeiros da transformado em documento a ser 
área dos índios 'íancmamlé.eem Ro- · .. assinado por todos nos próximos 
raima, o Ministro da Justiça, Saulo dias. Segundo o Ministro, os garím- 
Ramos, anunciou ontem a decisão do" · peiros se comprometem a deixar as 
Governo de conceder a estes garim- ' áreas ocupadas· atualmente, a cons- 
pelros três áreas vizinhas às reser- truír escolas e pequenos hospitais 
vas indígenas, no total de 665 mil . : ; para os ianomamis, a garantir a pre- 
hectares. Invocando o inciso . 25 do ·, servaçào do meio ambiente nos no· 
artigo 22 da Constituição, que define r.,}·vos locais, a usar mtros para mercú- 
como obrígaçâo da União a limitação!.,:: rio e a entregar as armas de fogo à 
de áreas p~ra garimpagem através > Policia .. '.. : ... : . .. . . •.· . . . do cooperativismo; sauío Ramos dls·~> .. 
se que 'estava "coroada de pleno êxí- '.... Em contrapartjda, o Governp se 

. to" a negociação. · .. · . ; .. ··': · . · · · . co~promete a nao apreender seus 
· _ Estamos aqui defendendo os rn.·1 eqmpamentos, a realizar o cadastra· 

. d' u bl 1 i · · · mento de todos durante a remoçao, . !os. m pro ema que parec ª mso- : afastando 011 que têm antecedentes 
Juvel estará definitivamente solucío- : : criminais· e internando para' trata 
na.do !'m três dia~ .. A~hamos ~ma. - menta os que apresentarem sinto· 
saída a modp. brasileira. COJ? açucar. , . mas de doenças tropicais. As pistas 
_e com afe~o 7 festej?µ .o, ~~tro. : de pouso construidas pelos garimpei- 
A solução contraria a decisão do ros em áreas indígenas serão des- 

Juiz Novely V~ Nova Silva Reis, da ·• truidas,· exceto as que puderem ser· 
l 7• Vara da Justiça Federal de.Brasí- vir de· apolo para Funai na 
· li~. que em outubro passado deter· ·. :, assistência aos. ianomamis. · . . ·. 
i mmara ao Governo que interditasse · . · · · - · : · 
os nove. f!l~hões de b~tares atual· •. · 'O Presidepte· José Sarney assinou 

· mente dmdidos em 19 areas íanoma- .•. ontem à noíte, depois de rápida au 
. mi~ e duas tl,orestas .nacíonaís, e;~ , . : diêncía com o Presidente da Funai, 
. retirada imediata dos garimpeiros. •, .. lrís Pedro de Oliveira, e com o Chefe 
:' O acordo, realizado entre repre-, ,. do Gabinete Militar, General Bayma 
, sentantes das associações dos garim·';;: Denys, o decreto que regulamentou a 
:. peíros, dos .táxis aéreos, .da l'.'Unai, dQ L': garimpagem nas novas áreas. 
t·>-1\ •• ,r, ,!:JJ~j~q:.,4'"-:',J !;:}..~\;4,~i.) .(;,>?;:~! i'~',!,;,,"".. ;:, I .,,: • • 

. Jucá :; ganha,. jEunaf e: lhama. perdem 
( ,, • \ ~ ' • - '• 1 ., ·.~ • 

· BRASÍLIA - A abertura da Flo- .. ;," O lhama já .fez um levantamento 
, resta Nacional de Roraima ao garím-', .. por satélite da área, mas ainda não 
po foi negociada entre o Ministro da '.f produziu os mapas correspondentes. 
·Justiça, Saulo Ramos, pelo Governo · ·· Mesquita promete arrochar a Iíscalí 
federal, e oOovemador RomeroJu-' : zaeão sobre os garimpeiros: . 
'cá, r~J:!re&entando·garimpeiros e em··? ·:_Enquanto isso, eles devem espe 
presl!nos que lucram com a atual si•.: .i rar em Boa Vista, com suas bombas 
tuaçao. Saíram pe~endo a Funai e o ·· e seu mercúrio _ disse. · 
I~ama, responsáveís pela pres_erva- .. Mesquita fora informado sobre o 
çao dos índios e do meio ambíente. acordo na noite de segunda-feira, pe 
Representantes ~os dois õrgãos qu_ei"í ~ ! Jo Ministro Saulo Ramos, depois de 
xaram-se do Exe~cito e da Aeron~U· ter ponderado ao Presidente Sarney 
tica, que apesar .de terem ~receb~do que "isso apenas transfere o proble 
ordens da Justiça federal 11:~º retira- rr,~ r1e um lugar para outro" ,\lesmo !~ os garimpeiros d~ regiao, assun, concordou, "por razões polítí- 
- Os militares deixaram o Gover- cas, para evitar um convulsão social 

no federal sozinho nessa Juta e tive- na área". Já o Presidente da Funai, 
mos que ceder, à pressão do Jucá, )ris Pedro de Oliveira, desconhecia o 
que quer tírar proveito eleitoral. do· acordo até. o fim da tarde de ontem, 
episódio - queixou-se umgraduàdo quando foi convocado para conver 
funcionário envolvido na "Operação··-'· sar, primeiro com Saulo.Ramos e de 
Canaímé". '. ::. ' , · ': ·· · · · pois com o Chefe do Gabinete Mili· 

· Governador· biônico · Romero Ju. tar, Bayma Denys, · 
cá quer se eleger em 'outubro para O Superintendente da Funai, Coro 
um mandato de quatro anos, contan- . nel Airton Alcântara, condenava a 
do com o voto do garimpo, O Presí-f garimpagem na Floresta Nacional, 

· dente do lhama, Fernando César,· que ele considera tão perniciosa 
Mesquita, informou que, apesar do!': quanto a exploração mineral na pró 
acordo, os garimpeiros não podem se pria terra indígena. Em Roraima o 
transferir imediatamente para a Fio- indigenista Sidney Possuelo, um dos 
resta Nacional, porque ainda não ·· principais coordenadores da '.'Opera- 

. existe um plano de manejo para a ção Canaimé", declarou-se frustrado 
exploração econômica da área - o com a decisão e tomou o avião para 
que é permitido pela Constituição, . Brasília. Antes, desabafou: 
desde oue de "forma racional". : ·.' . - Fni 11mA PT~nn<> n11lhº"""~ 

QO 
1 ·1 . ·' 
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Gari1npeiros ganham 
reservas em Rorainia 

Boa \'isla - Os ga rhupt-iros 
1•:,.p11h1>~ dt• fl'S<'r\'aS i11dÍ!!,('IHIS 
d11~ Y unomami 11.io ~f'r.io remo 
vido, p;tra a t'api!al <·01110 t'Slall(' 
li•t·ia o decreto. mas pa rn n-scr 
vus gari mpeirns a Sl'I em críudas 
ainda «'Sta semana prlo pn-sidvn 
lP Jo.,{• Sarucy dcnt ro da Floresta 
Nacional dC' Horaima. Essa deci 
s,io íoi tomada scgundu-Ir-ira i'1 
noil« em Brasília, Sl'~u11do in 
lormou ontem, em Boa Vista, o 
dm·lor-gernl da Polícia Federal, 
dt·lt·~ado Ronu-u Tuma. 

"Esl aruos tcutundo cucont rur 
uma soluçüo menos traumútica 
pnra os trubulhudorvs e· para a 
popula\·,io dr Hornimu", tliss!' 
Tumu, que foi recebido e nplau- 

. elido pur uma mull id,io cl1• dP:t. 
'mil 1wssoas no ur-roporto: "A pn·· 
tensão do Governo não é causar o 
t·aos sociul cm Boa Visl a, l)Uis li·· 
ríamos que íicar o resto e a vida 
aqui tr-ntando coibir possíveis de 
sorck-us". 

A presença dP Homeu Tuma 
cm Boa \' 1slt1 foi onteudidu pelos 
g,1ri111pc·iro~ corno a última "ar- 
ma" pnra l:rt.<·r <·1m1 q11<' o (:o 
' <'l'IHI ~1,~pc·11d:1 o d1•<·rC'lo cll' n-t i 
r.111,1. r serviu também para 
m·almar o ânimo da população 
que 101011 a Praça do Carimpeiro 
r-m protesto contra a ocupação 
do nr-roporto ela cidade. Tuma: 
poróm, garanl iu que ,1 "operação 
Sr-lvu Livre" coní ínuará bloquc 
.11Hlo a pisl a principal do aero 
porto dr Boa Vista, ocup.mdo 
c·a mpos dr- p11uso na pcrill'ri,1 e 
impcdind» q1w avifü•s dPcolcm 
<"0111 c ombucuvi-l e mantimentos 
['.ª ra os ):!;arimpos. 
/\.~ áreas indíg<•na, IPrão que 

ohrig.1loriam1·nl!' S<'r evacuadas. 
Nús queremos cnmpr ír n Consli 
lui~·flo c· o decreto do Presidente 
da Hepúhlicu. 1;; bom que não ha 
ja <'1>111 us:io, r-u vim nq.~oci,1 r pa 
r;i 011dc· clrvc•mos as~rnl ar os tra 
lJ;dhadc,r·c•s c• não suspender a 
opr-ruçào ", diz Tuma 

Horne-u Tuma revelou qur o 
pr<",idC'III<' Jw,é· Sarney estava 
11111ilo preocupado com as conse 
•111i'·1H ia.\ para Hornima com o 
l I a11~po1 li· dos gari111pl'iros para 

Boa Vista, co1110 eslava previsto 
no planejamento da Polícia F<>· 
derul, a pari ir do próximo d ia I n. 
a ponto de procurá-lo no domin 
go no sentido de encontrarem 
uma maneira d<' manter os ho 
mcns trabalhando, desde que fo 
ra de reservas indígenas, cuja 
prútíca só e permitida com apro 
vação do Congresso Nncionul 
depois dc• ouvidus as comunida 
des indígenas. 

Romero .Tucá comemora vitória 
Bou Vista - 

A aprovação 
d,• Prni• ' fl.~" 
ricl iunn (i2 re 
presenta o iní 
cio d •. uma re 
volucüu mine 
ral na Amazô 
nia, afirmou 
0111<·111 o go 
vcruador Ho 
mero J lll'Ú (fo 
to). "Vamos dar 11111 exemplo ao 
Pa ix d<· 11111 modelo cl<' cxt rat ivis- 
1110 mincrul ,·,unais visto", disse a 
um gnipo t <' nuus d<" dun~ tnil 
pt·s~oas que· aguardav;1111 11111a dP 
íi11i\·C10, dia Ili(• do Palfido :3 l d1• 
Ma rço. O govPrtio estadual [icn 
rá enca rrPµ;ado ele [isca I izn r ns 
quatro n•servas gari111pciras, p;1- 
ra q,w ni'lo haja danos au meio 
a 111liiP11I !' r• novas invasões de 
·iln·,•~ i11clí~1·1ws. 

O diretor cio DPF, Ho1111·11 T11- 
ma, tHio iulormou, <'0111 udo o que· 
aeo11lc·1·pr(i apús o dia 15. C:1so 
ali'· l:'1 nüo S<'j.1111 dd inídas :1s rr- 
sorvas ga rimpci rus. "Adio q111· 
antes disso <'IH'Onl ra n·11H>s 11111a 
solt1\·fio", cli~Sl'. Elr pr-diu apula 
dm garirnprirm para cpw eolalHJ 
rem 1· aJ111lc111 llél n·mo\·iio dos 
lmmr-ns q11a 11clo o projdo da llo 
rt·~la 11.1c·io11al c·.,I iver 'couclukl»: 

"Todos somos brasileiros com os 
mesmos direitos, a Polida F('(h· 
ral não veio executar 1,1·;, 111111,1 
operação d<' guerra nem !a111po11- 
co garimpc•iro é bandido para xr-r 
eucado. S1·J>n·valt•c<'r a u11if10 1• o 
diálogo po emos encontrar meio 
de evitar dramas e prejuízos". 
Depois do anúncio ela dt't·isf10, 

a mult icl.io saiu em carreai a pt· 
las rua, da cidade para comemo 
ra r a dc·ds,io cl<~ Surney que rr 
presenta o início de> diúlo~o e• o 
f ím dn ameaça de caos social em 
Boa Vista. 
Durante toda a manhã o ar-ro 

porto d1· Boa Vista viveu u111 cli 
ma tenso. Cercn dt• cinco mil 1ws 
sous se• acotovelavam no saguüo, 
nas <'SC'ada rias e no terrnco 
nguan.la11do a chegada de Horneu 
'!'uma. "Somos garimpC'iro., e· 
pais d,• Jarnília, mas cstüo 111,1, 
t rntnndo como marginuls", pro- 
11•.,I ava m com ca rluzes e 1 ;1 ixn«. 
Baslou T11111a dizl'r qm• o ~:ari111- 
pr-iro tr-m qut- ser rc·spcilado c·o- 
1110 indivíduo, a eiqwC'laliva dr-u 
lu~m ú~ palmas e :ios grilos lii~I(•. 
ricos de• "Viva Homt·u Tuma ". 
Essas mesmux Jll'Mmas na noil« 
anterior aC'u~av:im o pn•sidt·11t1· 
Jm,(, Sanwy d1• truidore provor-n 
rum 11111 lia111!111, jnrnnis visto 111> 
t·t•11l1od1• Boa Vista 



bsta é a íntegra do documento 

l'aranapanema recorre 
. . 

à Justiça por estrada 

·, 

Termo de compromisso 
Resumo das decisões tomadas pelos 

dirigentes da Funai, Ibama, DPM, 
DPF, representantes do governo do 
E,tado de Roraima, nas pessoas do seu 
procurador-geral e do chefe do gabine 
te, durante reunião com as lideranças 

· sindicais garimpeiras, rcaliz.ada no dia 
9 de ja0ntiro de 1990 no Palácio do 
Governo do Estado, presidida pelo 
representante do DPF, documento este 
que passa a ter valor para todos os 
eícitos legais: 

1. Aceitação da proposta endossada 
pelo governo do Estado, criando três 
áreas de garimpagem permitido dentro 
do Estado de Roraima, .a serem defini 
das geograficamente nas rcgiõc& de: 
Uraricocra, Uraricocra de Santa Rosa e 
C111rinani, localizadas respectivameme 
ao norte/noroeste, nordeste e sudoeste 
do Estado, aprovada pelo Governo 
Federal nesta data, cm Bt11.sl!ia-DF, 
conforme comunicado feito pelo exmo, 
sr. ministro da Justiça. 
2. As entidades representativai dos· 

p:arimpciros que atualmente ocupam as 
arcas ind[genas Yanomarni localizadas 
no Estado de Roraima i!Jtegrar-se-llo 
ao plano de deresa aprovado pelo 
decreto n• 98.S02, de 12 de dezembro 
J~ 1989, com a responsabllidade de: 
promover a salda espontânea desses 
garimpeiros, nos prazos e prioridades 
ahaixo: 
a) Em ati 60 dias: 
- Região de Surueucu, começando 

a partir do dia 17 de [aneir. .le l990, 
com prioridade para as pistas do "Bai 
ano Formiga", "Caveira J" e "Cavei 
ra 11". 
b) Com conclusão de at! 90 dias: · 
- Demais ircas indígenas Yanoma 

ml. 
A retirada dos garimpeiros da 6rea 

de Waicás icrá precedida de exames e 
estudos a serem realizados pela Funal e 
as comunidades índlgenas locais, por 
tratar-se de ,i1u11ç!lo peculiar, haja 
vista a noticiada convivência pacifico 
entre os garimpeiros e índios naquela 
área. 

3. Todas as benfeitorias hoje existen 
t es nas áreas indigenas evacuadas con 
siderar-se-ão incorporadas ao patrlmô 
nio das comunidades indígenas onde se 

localiz.am, cabendo i\ Funal decidir " 
pela sua destinação. , 
4. A desocupaçlo das 6rcas indlse- : 

_ nas, coordenada, supervisionada e fü. ~ 
cali:r.ada pelo DPF e pela Funal, 1c:r6 ; 
realizada às expensas dos garimpeiros e ,., 
auas entidades representativas, sendo : , 
dada ao retirado a opçlo por uma dits "' 
três ãreas de garimpagem permitida, ou ; 
outro destino que lhe aprouver, fora da': 
área lndlgena. , ~ 

S. Os garimpeiros, os terrenes, locais:, 
· ·ocupados e seu, atuais detentores sc:rlo ;• 
cadastrados pela c:nlldadc 1indical, sob ~· 
acompanhamento de: órglo designado • 
pelo governo do Estado, devendo esse:· 
cadastro ser colocado l disposição das 
autoridades íc:derais e estaduais, reco-' 
nhecendo-o como documento válido os· 
signotârios deste documento, · 
6. Todos os slgnatirios deste doeu- 

· mcnto participarão ativamente: da fisca 
li:r.açAo das ãreas reservadas, objeto · 
deste Termo de: Compromisso. .: 
7. O governo estadual, com o apolo • 

dai partes interessadas e dos órglos ; 
competentes, promovcrà I protcçAo •. 
ambiental das àrcas sujetlas à eitplora- ; 
ção mineral, Inclusive e onde se fizer r, 
necessârio, nas àrcas indlgcnas que : 
foram degradadas. : 
Os recursos oriundos do Fundo ·de ,. 

Apoio l Atividade: Mineral, a mi: 
criado por lei, serio priorilarlamcntc: t, 
destin1dosa: ~ 
a) proteção e recuperação ambiental i ~ 
b) assistêncla e apoio ao gnrimpeíro: , 
e) aasistênci.• - : , ih · ,pn!açõcs , 

lndlgcnas; ; 
d) liscallzaçlo e controle: das ircas • 

reservadas, · i 
8. A irc:a denominada "Alto Pari· ': 

ma", na fronteira Brasil/Venezuela, e J 
divisa Roraima/ Amazonas, par estar'• 7, 
depender de estudos, dc:vc:ra permane- '' 
eer lnaher11da, não sendo permitido· o ~ 
aumento da atual população garimpti-. J 
ra e: de equipamentos. , ~· 

• .,1 J,, 
9. Eitpirados o, praz.os cstabclccldoa " 

no Item 2, letras "•" e: "b", . a ~ 
permanência de garimpeiros e equipa- '., 
mentol nas âreas indígenas Yanomaml ~ 
sujeitaré o recalcitrante às penas da lei : 
e os equipamentos à apreensão, na • 
forma do que dispõe a legislação em :. 
vigor. 

FOLHA DB são J"Al:LO 
14-1-90 

O presidente da Paranaparne 
na, Otávio Lacombe, disse ontem 
que entrará com pedido de agra 
vo e mandado de segurança 
amanhã contra a decisão da julza 
da 49" Vara Federal, Selene Ma 
ria de Almeida, que concedeu 
uma liminar interditando a estra 
da conlrulda pela "Timhó - ln 
dústria de Mineração S.A." (sub 
sidiária da Paranapanema). Ao 
contrário do que a l•olha publi 
cou ontem, a Paranapanema é 
uma empresa privada. 

A estrada liga a mina de esta- 
11110 Pjt i np n , da Timhó, n 

e percorre 38 km na reserva 
indígena walmiri-atroari, enquan-. 
to que a BR-174 atravessa 100 
km da mesma reserva, que fica 
ao norte de Manaus (AM). 

Lacombe disse que a estrada 
da Timb6 é policiada pela Funai 
e pela empresa e que a sua 
utilização é realizada sempre em 
condições controladas. A maloca 
indígena mais próxima desta es 
trada fica a 30 km. 

Lacombe disse ainda que existe 
uma integração entre os indigc 
nas e a empresa Timb6, que 
oferece serviços de. saúde, de 
educação e de abastecimento a 
uma população indígena de 400 lá) 

_ Do Reportagem locol 
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AMAZONAS 

li Áreo• aceitas da ~opaslo 

Ili Áteo n6o ocello df propo51o 
/i Áreo indl;1no d.~mllodo pelo Jus1~0 
•·, Federal ' 

~ ••• Área indlgeno delmitodo pelo govtrno 
~ Ald1la1 lonotnarri 

~ floresta Nocl1m~ de Roraima 

~ Flore1to Nodo~ do Amazonas 

.~ FJoreslo Noclonc:J do Pito do Neblinp 

Coverno estuda nova proposta para g~ujmpo 
• ., • 1 

Da Sucursal de.Brasllla 

O ministro dn Justlçn, Sanlo 
H :111105, dlsse que o governo cstA 
"estudando" a alternativa de 
reunir temporariamente os ga 
rimpeiros desalojados da reserva 
ianomami em uma área "fora do 
território lndígena ". A área é a 
nleba Uraricaâ-Santa Rosa, de 
l 00 mil hectares, que fica fora da 
floresta Nacional de Roraima. O 
ministro afirmou que eles ficari 
am no local de 60 a 90 dias, antes 

de se irem para outras áreas. 
L.w JJi, ,µu:,,.l representa um 

recuo do.governo diante dn posi 
çAo da Justiça Federal. A ldéia 
original era fixar os garlmpeíros 
em outras duas áreas, além da 
citada, que ficam dentro do terri 
tório ianomami. As áreas são. as 
glebas de Cotrimani-Couto Ma 
galhães e Urarlcoera. O assenta 
mento de garimpeiros nesses lo 
cais contraria uma liminar da 71 
Vara da Justiça Federal de 20 de 
outubro último. A liminar de- 

,,.pmina a interdlção da ,\ · 
retirada dos invasores, 

Al~ o filull da scmnun S:11110 
Ramos deverá encaminhnr urna 
proposta defiultiva de assenta 
mento de garimpeiros ao presi 
dente Sarney. A proposta será 
transformada em decreto. Ramos 
disse que os garimpeiros poderi 
am aproveitar o período cm Ura 
ricaá para formar cooperativas. 
Sarney regulamentou cm decreto 
recente a garimpagem de coope 
rativas na Floresta Nacional. 

IOdJ 
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_Escolha de reserva garimpeira 
encerra a Operação I anomâmi 

• Angola DuQUC 

BRASILIA-Três semanas após ter 
sido iniciada, de forma desastrada e sem 
efcnos práticos, a Operação lanomâmi 
chegou a um final feliz, ontem, em movi- 
111cn I ada reunião promovida pelo minis- 
1, o-chefe do Gabinete Civil da Presidên 
na da República, Luis Roberto Ponte, 
com a presença de representantes de ro 
dos os órgãos e entidades civis e militares 
envolvidas da questão. 

Coube ao representante do Ministério 
da Justiça, Ovídio Martins, anunciar aos 
presentes a solução conciliatória encon 
irada pelo governo: todos os garimpeiros 
serão retirados das 19 áreas indígenas 
ianomâmis e: da Floresta Nacional de 
Roraima, sendo realocados na área Santa 
Rosa. com aproximadamente 100 mil 
hectares, fora dos limites das áreas inter 
d1tatlas pelo juiz Novêli Vila Nova. Atcn 
tl1·11,lll ,i exposição de motivos do minis- 
h·J ~a Justiça, 5:1ulo ~amos,~ presidente R- S t R · longe dos índios e da Floresta 
J0sc Sarncy assma ainda hoje o decreto · eserva an a osa. . 
cuando a reserva garimpeira de Santa · · 
Rosa, cm Roraima, pondo um ponto final no problema. 

No fim da reunião, que começou às 11h15 e se estendeu até 
:1~ l Jh, todos aplaudiram a solução encontrada • de Dom 
L11da110 Mendes de Almeida, presidente da Conferência Na 
l'lllfl,il do~ Bispos do Brasil (CNBD) ao coronel Airton Gomes, 
supcuutendente da Fundação Nacional do Índio (Funai). 

.•.. 1 louve uma preocupação muito grande no que se refere 
,i dclmicão dos limites da reserva garimpeira, de modo que 
nao atingissem áreas indígenas ou da floresta nacional - 
nfirmou o assessor juridico do Conselho lndigcnistn Missio 
,, · 1 .. , WiniiJ. 111lvop11cl11 Jíilin Gni~rr. llo111 ,\l,lo M1111µi11n11, 
l HJ'u rle Roruirna, relutou na reunião que, ainda hoje, encon- 
11 um-se nas áreas indígenas de I O mil a IS mil garimpeiros. 

Bombas - Por sugestão do representante do Ministério 
da Aeronáutica na reunião, tenente-coronel Catrambi, ficou 
ddinido que as mais de 100 pistas de pouso clandestinas 
construidas dentro das áreas indígenas e da Floresta Nacional 
cl~ Roraima serão destruídas com explosivos, evitando dessa 
forma uma possível nova invasão, pots o acesso ao local só é 
possivcl por avião. Ficou definido também que a Operação 
lanomâmi terá continuidade sob a responsabilidade da Polícia 
lcderal, até que todos os garimpeiros tenham sido retirados. 

O ministro-chefe do Gabinete Civil. Luís Roberto Ponte 
n11tmdo1~ que •. o governo federal vai liberar mais recursos para 

. Venezuela 

Floresta Nacional 
de Roraima 
Area Santa Rosa 

Aldeias Indlqonas 

a operaçao, diante do anuncio do representante da Funai de 
que as verbas destinadas a garantir a retirada dos garimpeiros 
estavam no fim. O ministro da Justiça, Saulo Ramos. por seu 
turno, recebeu a garantia do ministro da Aeronáutica. briga 
deiro Otávio Moreira Lima. de que a Força Aérea Brasileira 
(FAB) porá mais aviões à disposição da Polícia federal para 
uma retirada mais rápida dos garimpeiros . 

- O mais importante é que a hminar da Justiça Federal 
determinando a retirada de todos os garimpeiros da área de 
9,4 milhões de hectares será cumprida integralmente com o 
decreto presidcnrinl criundn n reservn p,11rí111p1:i111 de Sm11a 
Rosu - afirmou Júlio Uuígcr, do l'.imi. 

O O ministro da Justiça, Saulo Ramos, determinou ao 
diretor-geral da Polícia Federal, dch.·~ado Romeu Tumn, 

que investigue a dcnúnci1 de representantes da Ceopcratlva dos 
G~rimpeiros de Roraima de que grupos de missionários estran 
geiros estariam exercendo atMdade garimpeira usando como 
mão-de-obra indios amazonenses, especialmente ianomâmis, de 
cujas áreas estão sendo retirados no momento mais de 45 mil 
garimpeiros. Saulo Ramos resoíreu investigar a atuação do~ 
religiosos depois de ler denúncia dhuli.:ada domingo pa~sado no 
Jornal de Brasília, em que Luiza Carmem Buen llrn~íl. da 
Cooperativa dos Garimpeiros, R'N'~ura que há mi!...,ion[uio\ 
estran~clros u11lorando i:arimpo naquele rri.:iãu. 
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O Governó .. resol~eu·' recuar· na. ~ ; cação planejada pelo Governo. 
decisão de demarcar três áreas da 1 ;, ·'Segundo o secretário do CDD 
Floresta Nacional, em ·Roraima, .: PH, emSanta Rosa existem hoje 
para assentar garimpeiros. ·:se-· i'_c!mais de 2 mil garimpeiros e duas 
gunclo o .secretárlo executivo· do -.. pistas de pousos de aviões. A re 
-Conselho de Defesa dos Direitos , .. gíão fica ao Norte do Estado e a 
da Pessoa Humanaç.Ovídio Mar- -,~ produção anual de ouro é de l 00 
,ti111,, -somente 100 hectares. _de · +qullos.rO acesso' da: capital à .. 
uma das regiões anteriormente ·,·:área, via fluvial, é feito em cinco 
propostas em · negociações (a -de · '.;"'dias.; Normalmente os garimpei 
.Santa Rosa)' devem+constar no .' ros ·usam aviões, que gastam ·40 
.decreto,' a, ser assiando nos. pré-' ,<-" 'minutos até o local. ·. · ·' 1 • 

iximos dias pelo presidente' José ;~._., .. Ovídio Martins ressaltou que, a 
.Sarney, ·Isto porque .,, ·ocupação ·>'. partir·de hoje, a Polícia Federal 
.dessn' área não fere a límínar da ;, 'aglrâ' com mais rigorna região, 
'[ustiça, que interditou novemí-. -1''1;:vitandoincidentes:·: · . 
'lhões de hectares de.terrasIndí- :·i~/':.r,z.·-r·:i . i>: ;tn••' ,·!. ,, 
genas ... i·1~;._~ i: ~":: ,1· :.:· .• t·· -h":~ ·, ·.,i~í:w,:. _;:::,''··· BISPO · 

, , f • .~ , • •• r_.,, .,,.,. ••• -~ •t • , ' 

i ·"Estamos'tenta~do compor da .. ,J~:···l!,,;,,l,,•r,,;:·.-1·"-'' ·· · · ' ·. 
.melhor forma possível, semdes-. '.,./ Ell_l res~sta ao_t~lex do bispo 
icumprir as decisões da [ustíça", · ,Al~o Mogiano, d~- d1~cese de Ho 
icxplicou Ovídio Martins, interlo- . '; ·· ·' ·•· · · ~ ' : · ' .... ' t r, 
;cutor do Ministério da Justiça nas ·' ,-----.------------------------i 
inc~ociações .de retirada· .dos' ga- r~·: )-'-r._.:.·.s . . . . ' .... ' • • 
;rimpeiros da reserva ·Ya~o~ami. __ ;;: ·_/:'. ~,i·, ~.JP.CY: CDa C1:IlC0 reservas 
[De acordo com ele, hoje ~ tar~e. _·.:; ,(· O presidente José Sarney as- 
, represent antes da · Funaí e do . . · d t · t :nNPM · • · d f , - , , •smou ·cmco · ecre os, · on em, 
: S<>, r~unem para e rrnr os ::i .r: homolo ando a demarca ão de 
pontos básicos dessa nova pro- . . g . Jf ç . 1. A . .. 1 ,. , ,_. : cmco reservas me genas nos es- 

l p111, ,1. seu ver, essa so uçao re- t d d B hi d M- 1 G 
1 · · · d d d · a os a a ia, o a o rosso ;s-, vera o impasse erra o es e a d G "á á t 1 \ · • d t e e 01 s. com uma rea o a 

rsornana passa a, que em atrapa- .... d Z07•· ·1 433 h t A 
lhado a operação de expulsão dos _.; e mi , e~ ares. , 5 
'.i~arimpr.iaos.' -"Creio que - assim .. ''_-demarc~ç~s foram P;opostas 
che aremos.: finalmente, a um · pelos m1!11stros do lnter~or, joão 
la<·ofdo". ' ' : , ... · Al.ves Filho; e da Agricultura, 
, . d - . Íns Rezende Machado. · · . , A rogião e Santa Rosa (Urari- .· ,:-,, :, .. ,,,..,;,, .. _., 
1 caa) tem, na· verdade, 117 mil. .. 
i880 hectares.t'mas grande parle .' Ida área não está incluída dentro . , 
:d.is delimitações previstas na: li 
lminar. "Os 17 rnil 880 hectares 
1411l' ocup.im ·a Floresta .Nacíonal 
ínão serão tocados", garanteOví 
[dio Martins .. Ele acredita que, 
. com esse novo dado, não haverá 1 · 

,maiores problemas para demur- 

:- \Duas' reservas, com uma ex 
·· tensão· de ·202 mil e ·192 hecta 
res· ficam no' estado 'do ~ato 
Grosso, e são denominadas Area 
··Indígena lrantxe e Serra More 
"na,i No 'estado de· Goiás ficam 
duas áreas, com extensão de um 
mil-e 743 hectares, denomina 
das colónias indígenas Carretão 

· raima, o ministro <la Justiça, Snu- 
lo Ramos, usou de muita irouiu <! 

· firmeza para criticar as poslcões 
· defendidas por Mogiano cm dele 
.. sa dos índios Yanomami. "Jamais 
' me reuni com representantes de 
garimpeiros. Poderia fazê-lo, no 

· interesse público, mas ainda 11:10 
o fiz", negou, Quanto às pusi~·<",l's 
'do bispo sobre a ação da Polícia 
Federal na região, ele ressaltou: 

· ''"Quanto 'à legitimidade jurídica 
· das medidas · planejadas, deixe-a 
comigo. Disto entendo eu". 
· Para o ministro, a retirada dos 
garimpeiros das reservas Yano 
mami é inadiável, pois a desassis- 

·, tência médica" aos índios com 
promete a vida das tribos. "Esta 
calamidade vai parar e já", ga 

. rantiu. .,, 

I e 11. A última reserva, com 12 
mil e 299 hectares, Iica na 

· · Bahia, em Ribeira do Pomba I, 
· pertencentes aos í~dios K iri1 I. 

REUNIÃO 

'A reunião entre represcntan 
tes dos governos de Caracas e 
Braília, que deveria começar 
'ontem na Venezuela, para lr.i 
tar do problema do garimpo cm 

. suas fronteiras, foi adiada para 
amanhã, 

A informação foi eluda 'pela 
chancelaria da Venezuela, cujo 
governo, com dificuldades, vem 

' tentando desalojar alguns mi 
, lhares ele garimpeiros brasik-í 
ros que entraram ilegalmente 
no território venezuelano. 



CORREIO BBAZILIENSE 
19.01.90 

t 

Funai reprq~a criação de três 
•• 1 ' •• 

áreas de garimpas em Ror'aima 
' ' 

O presidente da Funaí, 'lris 
I'edro de Oliveira, que sr eneon 
[ru <'111 Nova Iorque, comunicou 
ontem, no seerctárlo-exccutlvo 
,lo C'..nnl"elho ele Delesa dos Di 
rr-itos ela Pessoa Humana, Ovl 
clio Murt ins, <fll<' nno concorda 
com a criação de três áreas de 
~arimpo na Florista Nacional.. 
"Se assinasse qualquer tipo de 
decreto nesse sentido, estaria 
contrariando as posições da Ins 
tiluiçno"'. disse. 
Essa decisão do presidente da 

Funai vai de encontro à deter- 
111in:i~·;in cio rninivlro chi Jm,ti~·a, 
\.111lu Hm11os, ,li' remover os ~i\·, 
1 impciros da reserva Ianornami . 
p:rrn as áreas de Catrimani, 
Santn Isabel e Santa Rosa. 
O Brasil e a Venezuela vão 

:1gir, em conjunlo, contra os ~a 
rimpl.'irns que operam na f ron-» 
leira entre os dois países, anun- 

ciou em Caracas o vice-chance 
ler venezuelano, Adolfo 
Tayhaldart. EIC' reuniu-se com o 
subsecretârto de Assuntos Polí 
ticos Bilaterais da chancelaria 
brasileira, Luís Felipe Lnm 
preia, para [rutnr do nssunto. 
Os dois diplomatas visitaram 
ontem a região da fronteira pa· 
ra avaliar os prejuízos causados 

. pelos mineradores ao meio em· 
biente. 
Os acordos preliminares fo. 

. Iam na intensif icação do patru 
. lhamente na Serra de Parirna 
~'''Ili•· •,w , ... 1 d:t Vr-uezueln) r. nn 
controle, por salt··lill·. «lo ímpuc 
to ecológico e, eventualmente, 
das instalações cios ~nrhnp<>iros, 
disse Tayhaldart à imprensa. 
O Brasil, por sua vez, com 

prometeu-se a incrementar os 
controles nos aeroportos e sobre 
as pistas clandestinas de aterris- 

Goia.nos liberam a rodovia · . 
/\ rc\ olta de -dois mil ~a rim· 

pciros .unlern na cidade de• Gni 
:i~ r n folcrdiçáo <la G0-070, 
por um período dr cinco horas, 
durnntr- a tnrclr• dr ontem, ÍC'7. • 
rom c1ur os 300 homens do 6° 
Balalhiio da Polícia Militar, 
c·om sede no munielpio, apreen 
<l<·s~rm inúmeras armas (JIIC' es- 
1 nvajn cm poder dos ~arírnpci- 
1os, dcnt rr- rias f acõcs, espin 
µ:rnlas. rr-vólvr-res f• multa rnu 
ni~·;io O protesto tr-rminnu com 
o i11ído do diálogo empreendido 
p<'lm secrctártos c!:J jusliçn, 
( :arlo~ A lberto Cuiniarncs, da 
Sr·g11ra11\·a P1'ihlica, Migur-l lla- 
1 i,t a tlc· Siqtwir:r. (' pdo com1111- 
tl;i11t1· cl,1 Polícia Militar e.lo ,•s 
i adn, coronel Cícer« Camargo 
Prm]o, c1111• Iornrn 1111• lú a num 
elo do govnnador Hr-nriqur 
S:i11lillo. A ~ilua\·fio foi conlro 
l.nlu. lr•11do os tt•prt·M~nl 1111IC's cio 
l!ov1•mo cl1• ( ;ui[,~ di:ilogacln 
,·e 1111 c•lt·~ 1• n•1•f'liido 11~ 1,11:rs 
11·111vidi,·.1~·11c•s parn q111• cnnt i- 

nuem garimpando na área. Mm; 
ninguém garante a lranquilicla 
de total, porque os ~;-.rimpeiros 
continuam argumentando que 
necessitam trabnlhur para <JII<' 
possam se manter r- às suas fn. 
mílias. O coronel Cícero asse 
~ura que a situação está calma, 
mas os garimpeiros voltaram 
para suas regiões de garimpo, 
onde esperam a ida de oficiais 
dl" Justi~11 com o mandado de 
interdição. 

As máquinas apreendidas dos 
garirnpeiros cont ínuam no pfi 
tio do fiº llJ>M <· .i~·f10 da Ju1;I iça 
prossc·~m· normnhur-ule. 1.·0111 a 
retornndn tia 110! i/ iC':t~·,io dns 
'1111' ainda prrmanc•cc·m trubn 
l iando nos lcilos e aílu1:11IC'l> <la 
bacía dos rios Vermelho, Pl'ixr e 
Itapira. O ~overnaclot Henriqu« 
Santillo qucrln II d1·sobslru~·iln 
da rodovia r cm1M'J!;lliu, e os ~a 
riJTIJ}('irm c·o11.~r·J!11Írnrn Iuzr-r 
11111 pmH·o dt· lia1111l10 cru rela 
çâo us i.uus rcivi11dic11~·üt·~. 

sagem, além de fixar os garlm- 

r.eiros em locais alnstados ela 
rontelra com a Venczur-lu. 
Lampreia explicou que as solu 
f;f,cs mais úteis e duradouras rs 
lrio rclacionadns a acordos [com 
os ~-1rhnp<·iro1;) uns quuis Ii 
quem determinados os com 
promissos das duas parles. 
Em resposta ao telex enviado 

da Alemanha, pelo professor 
H.S. Hegeber, com duras críli 
c:1~ à atuuçãn do Govern« cm 
defesa dos índios Ianomnmi, o 
ministro da Justiça, Saulo Jfa. 
mo rc1;sallo11 n i11l1•n•s<.1· , 
prC'sid<•nlti jm,1'• Saruey r-m trul.u 
a questão da forma mais ch,ili 
znda possível. Ern lom irimil'O. 
convidou o alrmão para truba 
lhar como voluntário na~ lutns 
das ~·lvn!'i eont ra os Jtarimpr•i 
W!>. "Poderia estudar a hipótese 
de aceitá-lo •.. 

Indios passa1n 
Iome após chuva 
Goiunin - O cacique Krao 

Pedro Penou, da al,l.·ia l'Pdta 
Brnnra, CjUC' sr. tomou <·011lll'1·i 
do no Brasil por IN I it-mlo dois 
meses em Siio Paulo ut{, t<'cupc· 
rar do Museu da USP uma ma· 
chadinha de pedra C'omidPracla 
sagrada por seu povo, telc:f onou 
ontem ii tarde paru pesquisado 
res da Universidade Cr11t',lia pa 
ra p1·dir ajudu e anunr-iur o 
abandono em que f irurum m 
K rao d1·1mi.s das forll'll chuvas 
cim· nsso aram o Estado do To· 
r;mlím. Os K ruo vivem r111 qua 
l ro uldcia.s uos 111u11idpio, d!' 
ltal'élj{1, (;oiatiw, <' Munrx-l A 1- 
ves na rt•giilo norrlest, t.lo To 
ca11I lns. 

Sc·~unclo 1'1•11on, n, d111v,1.s 
trouxeram do1·11~·a., pa, a aldc•ia 
e li;', vc•lhrn. 1• cri1111ças mm J!;ripc• 
1• p111•u1111mi:1. Eli• rc·l'la111a da 
F1111ai qur tem v{1ri"' p11~111~ r,;, 
n·~ifm, mas uno lrrrt n•1111··d i11 
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Saulo Ramos garante áreas de 
garimpo nas terras yanomamis 

por Cl6udia T revisan 
de Boa Vi$IO 

Depois de um a reunilo 
de quatro horas, o ministro 
da .JusUça, Saulo Ramos, 
firmou sexta-feira em Boa 
vista um acordo com as 
llderançu garimpeiras do 
Estado para a retirada doa 
garimpeiros que ainda es ue na reserva ind(gena 
Yanomami. Pelo acordo, 
os garimpeiros deverlo 
sair imediatamente das 
terras indigenas, mas po 
derão ir para duas beaa 
que serio demarcadas pa 
ra o garimpo localizadas 
dentro da região de 9,4 
milhões interditada por 
uma liminar da Justiça 
Federal de Brasma: Ura 
rlquera e Catrlmanl. 
As duas treas estio na 

floresta nacional que cir 
cunda as reservas lndfge 
nas. Urariquera tem 125 
mil hectares e fica ao norte 
do Estado. Catrimani esU. 
localizada no sul, tem 280 
hectares e fica no melo de 
quatro áreas indígenas . 
"Os garimpeiros podem ir 
provisoriamente para as 
áreas que o governo pre 
tende demarcar. Depois 
que forem demarcadas po 
dem ficar definitivamente, 
desde que se organizem em 
cooperatlvas", disse o mi- 
nistro. · 

Mullo11 dos garimpeiros 
concentrados na frente da 
sede do governo do Estado, 
que haviam sido retirados 
da área interditada, já fa. 
lavam em ir na própria 
sexta-feira para Catrlmani 
e Urariquera. 
Sexta-Ieír a, o ministro, o 

procurador-geral da Repü 
blica, Aristides Junqueira 
Alvarenga e o direto- geral 
da Polfcia Federal, Romeu 
Tuma, visitaram as áreas 
lndlgenas Paaplu, Bahlano 
Formiga - onde existem 
pistas de garimpo - e SlÍ 
rucucu, onde está instalado 
um pelotão do Exército. 

O que mais impressionou 
Saulo Ramos e o procura 
dor da República foi o es. 

tado de saúde dos fndios e 
de alguns garimpeiros. "O 
pior quadro que vi foram os 
fndlos com malária e des 
nutridos em Paapiu", 
·afirmou Junqueira. Para o 
ministro, a providência 
mais urgente a ser tomada 
agora é dar assistência 
médica aos fndlo1 que es 
tio doentes. "Estou até 
aceitando volunUrlos", 
disse. 
Cerca de 10 mil garim 

peiros j6 abandonaram a 
reserva Yanomami. Mais 
de 30 mll garimpeiros aín- . 
da estilo no meio da mata 
fechada. E muitos aguar 
dam transporte nas pistaa 
do garimpo para irem a 
Boa Vista. 
Bahiano Formiga é o 

maior garimpo dentro da 
área lndigcna. Mais de 
cem agentes da Policia . 
Federal estão H operando 
a retirada de garimpeiros e 
hA 170 garimpeiros aguar 
dando transporte para saf• 
rem da região. Em Paaplu 
o número de agentes é 
. menor. 

Um deles declarou 
a este tornai que o trabalho 
de ret rada dos garimpei 
ros é multo difícil. A pista· 
serve como um ponto de 
apoio, mas o trabalho de 
garimpo é realizado no 
melo da floresta. Os ga. 
rimpeiros levam máquinas 
e alimentos e ficam um 
ml!s sem voltar i pl11la. 
Para localizar essas pes 
soas, os policiais têm que 
seguir as trllhu abert81 
pelos garimpeiros e h ve 
zes andam horas para des 
cobrir onde eles estllo. . 
Com anos de convivência 

com os garimpeiros, os ín 
dlos perderam muitos de 
seus hé.bltos culturais. Em 
Paaplu, um dos lideres da 
comunidade Indígena, Jollo 
Davi, disse que os indlos 
deixaram de pescar e ca 
çar porque passaram a re 
ceber alimentos dos ga. 
rlmpeíros, "Mas era só 
porcaria. Um saco de bola 
cha, um quilo de arroz, 
coisas assim", observou. 

Com a salda dos g1rimpel· 
ro1, muitos fndlos eatlo 
aubnutridos. Agora, Joio 
Davi acredita que a comu 
nidade resgatará seus hl 
bltos culturais, voltando a 
caçar .•• Nlo dá mala para 
pescar porque o garimpo 

. destruiu o rio", acrescen 
tou. 
A maioria dos fndlos esti 

satisfeita com a safda dos 
garimpeiros. Mu 1110 
acreditam que ela aeri de 
finitiva. Segundo Joio Da 
vi, .,eles vlo voltar". A 
irea de Catrlmanl, que de• 
verá ser demarcada pau o 
garimpo, fica nas proximi 
dades de Paapiu. 

A ,1uma trea visitada 
foi Surucucu. Nesta trea 
indigena està instalado um 
pelollo de fronteira do 
Exército, que é parte do 
projeto Calha Norte. Lá, a 
comitiva do ministro teve 
um autêntico almoço de 
quartel: macarrão, carne 
picada, arros e feljlo, tudo 
ligeiramente trio. Oito s•· 
rimpelroa chegaram ao lo 
cal, pouco antes do minis 
tro, depois de caminharem 
um dia e melo na floresta. 
Também ficariam aguar 
dando avilo para voltar a 
Boa Vista. 
Saulo Ramos disse que o 

· trabalho de retirada dos 
garimpeiros está lento por 
falta de transporte e devido 
ao mau tempo, que impede 
que os aviões aterrissem 
nas pistas de garimpo. 
"Vamos providenciar mais 

helicópteros para retiru r 
oa aarlmpelros", lníor 
mou. 

DEVASTAÇÃO 
A devastação· do meio 

ambiente provocada pelo 
garimpo é vlsível. Para 
chegar a Paaplu, o helicôp 
tero acompanhou o rio :Uu . 
caja(, no qual é intensa a 
atividade garimpeira. Em 
todo o seu curso, o rio estn 
muito mais barrento que o 
normal e é grande o con 
traste de sua cor com a de 
Igarapés anuente. Ao longo 
do rio, é fácil idcntlficnr os 
pontoa de garimpo 1,c111 lo 
na azul usada nos barran 
cos dos gartmpeíro«. A 
maioria trabalhe ea111 a 
abertura de t.errau.:, .. ,o 
lado do rio com Iortes j,,1-:,s 
de ,gua. Do alto, pode-se 
identificar clareiras na 
1elva, multas já abando. 
nadas. Mas h6 também o 
garimpo de balaa, quedes 
trói o leito do rio. Com 
dragas, os garimpeiros re 
volvem o leito do rio para 
achar o ouro. 
Em Bahlano Formiga, 

cerca de quatro qullõme 
tro1 do rio Mucajaf foram 
dc1trufdo1. O rio corre en 
tre enormes bancos de 
areia formados pela reti 
rada do leito pelos garim 
peiros. 
Depois da visita a Boa 

Vista, o ministro e sua 
comitiva seguiram para 
Manaus, onde tiveram um 
encontro com o comandan 
te mU!tar da é.rea. 

10b 



SEXTA-FEIRA, 26 JAN 1990 DIÁRIO OFICIAL 

·JBB6--~--- SEÇÃO I 

Decreto n • 98,890, de 25 de janeiro de ,g90 

Dispõe sobre ãrea de exercicío 
de atividade de garimpagem, na 
Gleba Uraricaã Santa Rosa, no 
Estado de Roraima. 

O Presidente da República, 
no ~~o da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constit~i 
cio; e tendo em vista o disposto na lei n9 7,805, de18dejulhode19S9; 

I 
D r C R E T A: 

1 Art, 19 - Fica estabelecida para o exerc1c10 
de àtividade de garim;-a:iem, no Estado de Roraima, 11 Gleba Uraricaã Santa 
Rosa, com área de 100.000 hectares, contida no seguinte per1metro: 

NORTE: Partindo do Ponto 01 de coordenadas geo 
grãficas aproximadas 03945'00hN e 62914'SO"Wgr., localizado na margei 
direi~ai~e um igarapé sem denominação, segue por linha reta,sentido les 
te,: at~':e Ponto 02 de coordenadas ge ogrifi cas O 3Q45 '00 "N e 62Q07"50"Wgr .: 
d111 , s'~9ye por linha reta senti do sul , atê o Ponto 03 de coor-denadas 
geogrâJtos aproximadas 03939'00"N e 62Q07'50"Wgr.; da1, segue por li 
nh a re ta..:.t_senti do 1 este, até o Ponto 04 de coordena das geo grã ficas aprÊ 
ximadas--0-3939 '00"N e 61956 'SS"Wgr. 

I, -~- .. ~.~ 
1tiJ LES Ti: Do Ponto II ntes descri to, segue por li 

nha re~~·,, ~.enti do sul, ate o Ponto 05 de coordenadas geogrifi c11s aproxI 
madas 03~2S;'20"N e 61956'5s•wgr.; tocalizaddo na cabeceira do Jgarape 
Utillrite-.~9] Arapuii; daT, H9!!e pelo citado igarapé, a jusante, até o 
Ponto 06:'31ccoordenadas geograficas aproximadas 03921 '4S"N e 61958'50" 
Wgr., ,Jocatizado na confluência com o Rio Uraricai. 

SUL: Oo Ponto antes descrito, segue pelo Rio 
Uraricaã, a montante, até o Ponto 07 de coordenadas 9eogrific11s aprox! 

madas 03930'45-N e 62Q15'2S"Wgr., localizado na confluência com o Jgara 
pe Monoacai ou Fruta Brava. - 

OESTE: Do Ponto antes descrito, segue pelo 
Igarapé Monoacai ou Fruta Brava, 11 montante, atê o ponto 08 de coordena 
das geogrãficas 11proximadas 03939'20"N e 62Ql4'50"Wgr,, localizado nã 
sua cabeceira; daí. segue por linha reta, sentido norte, atê o Ponto 01, 
início da descrição deste perTmetro. 

Art. 29 - Na ãrea fixada pelo artigo 19 deste 
Decreto, ê permitida a atividade de garimpagem, na forma associativa, 
observados os termos estabelecidos pelo Ministério das Minas e Energia 
e pelo Ministério do Interior. 

Art. 39 • A Permissão de Lavra Garimpeira se 
rã outorgada iis cooperativas de garimpeiros, observadas as normas de 
defesa do meio ambiente e de direitos so c i e t s dos trabalhadores em 9! 
rimpo. 

Art. 49 • Os garimpeiros que se encontraren: 
nessa iirea, ou que para lã se dirigirem em razão da desocupação das re 
servas indígenas Yanomami, segundo determina o Decreto nQ 98.502, de n 
de dezembro de 1989, poderão exercer a atividade de garimpagem, mas te 
rão o prazo de 120 dias, a partir da publicação deste Decreto,para aten 
der às exigências dos artigos anteriores. - 

Art. 59 - As pistas de pouso e de decolagem 
de aviões. naquela ãrea, obedecerão ãs normas de segurança e oprraçóe~ 
estabelecidas pelo Ministério da Aeronãutica e poderão ser administra 
das pelas cooperativas interessadas, medi ante permissiio do DAC, 

de sua publicação. 
Art. 69 - Este Decreto entra em vigor na data 

ri o. 
Art. 7Q - Revogam-se as disposições em tontrl 

Brasilia, em 25 de janeiro de 1990; 1690 da 
Independência e 1029 da República. 

JOSE SARNEY 
J. Saulo Remos 
Octávfo Júlio Moreira Lima 

Vicente Csva}cantc f'islhc, 

Joso Alves Filho 



DIÃRIO OFICIAL DA UNIÃO, 16.02.1990 

D~c,e-10 "·º 98. 960 , df' 1 S d" fevereiro elo 1>90 

., .. 

Dispõe sobre ãrea de exercicio 
de atividade de garimpagem, na 
Gleba Catriman1 - Couto Maga 
lhães, no Estado de Roraima • 

O Pr'esldente 
no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, 
e 174, § 3Q e 49, da Const,tuiç~o, 

O E C R [TA: 

da República, 
IV, c/c artigo 21,xxv. 

Art. 1Q - Fica estabele~ida para o exercício 
de ati vi dac!e de garimpilgem, no Estado de Roraima, a Gleba Catrimani • Cou 
to Magalhães, com área de 280,000 hectares, contida no seguinte perime 
tro: - 

_ NORTE: Partindo do ponto 01 de coordenadas 
geograficas aproxim~das 02Q45'SO"N e 62QS3'ss•wgr., localizado na con 
fluenc!a dos Rios Couto de Magal~ães e Mucajaf. segue por este, a jusaii 
te, ate o ponto 02 de coordenadas geogrâficas aproximadas 02944'10"N e 
62Q34'10"Wgr., loc~liu.lo na confl,1.1ência com um 1garape sem denominação. 

_ . . _ LESTE: flo poriio ·antes descri to, segue pelo 
ig~r~p~ sem denom1naçao, a montante, ate o ponto 03 de coordenadas geo 
graf,cas aproximadas 02Q39'40"N e 62Q3S'S5•wgr •• localizado em sua cabi 
ceir~; dai, por linha reta at~ o ponto 04 de coordenadas 9eogr~ficai 
aprox,madas_02Q34'JO·N e 62Q36'00"Wgr,. localizado na confluencia de 
dois igar~pes sem denominação; dai, segue eelo igarape principal. a ju 
sante, ate o ponto 05 de coordenadas 9eograficas aproximadas 02935'30"N 
e !2940'35"Wgr., localtzado na conf!uencia com o lgarapê do Prainha; 
dai, segue por este, a montante, .ate o ponto 06 de coordenadir$ gPográfi 
cas aproximadas 0292~'30"N e 629J7'So•wgr •• localizado em sua, cabecet= 
r a ; da í , segui! po~_ l,1nha reta ate o ponto 07 de coordenadas geográficas 
aprox,,adas C2Q27 JS'N e 62Q38'4o•wgr., localizado na cabeceira de um 
i garar': s e a dcnomi nação; de f , segue por este, a jusante, atê o ponto o e 
de coordenadas geogrâficas aproximadas 02925'45"N e 62Q39'25"Wgr,, loca 
li re cc ne. confli:êr.. ·. com outro igarapé sem denominação; dai, segue por 
este, e montante, até o ponto 09 de coordenadas 9eogrãftcas aproximadas 
02Q25'35"N e 62Q40'00"Wgr., localizado na confluencia com outro i9arete 
sem denominaç~o: daí, segue por este, a montante, até o ponto 10 de có 
ordenadas ~eogrãficas apro~imadas 02924'10"N e 62Q39'3s•wgr.,1ocalizadõ 
em sua cabeceira: daY, segue por linha reta al~ o ponto 11 de c~ordena 
dos geogrificas ílproximedas 02Q22'3S"N e 62940'10"Wgr., localizado ni 
cabeceiri de um igarapé sem denominação; daí, segue por este,a jusante, 
até o ponto 12 de coordenadas geogrãficas aproximadas 02917'35.N e 
62Q40'45"Wgr.,.1oca1izadQ na confluincia com outro igarapé sem denomina 
ç~o; éai, s e sue por este, a jusante, até o ponto 13 de coordenadas geÕ 
gr~ficas e p r o xt me das 02Ql5'40"N e 62939'55"Wgr., localizado na cor,fluê'ií 
cio com o Rio Catrtmani; dai, segue por este, a montante, até o pontõ 
14 de coordenadas geográficas epro~imadas 02915'3~"N e 62Q44'25"Wgr.,1~ 
calizido na ~onfluer.cia com um igarapé sem denominação; dai, segue por 
este, a mon t an t e , a~é o ponto 15 de c oc r de n a das geogrãfi e as aproxí ma das 
02Ql3'05"N e 62Q45'oS•Wgr,, localizado em sua c~beceira; dai, segue por 
linha reta at~ o ponto 16 de coordenbdas geográfica$ aproxl~&das 02911' 
25"N e 62Q4e'10"Wgr., localizado na cabeceira de um lgarapi sem denom! 
naç5o; dai, ~egue por este, a jusante, ati o ponto 17 de coordenadas 
geogrificas aproxima~as 02QOB'SO~N e 6294?'So•wgr., localizado na con 
fluencia com o Rio Lobo O'alma9a ou Aimapo. 

SUL: Do ponto e n t e s drstri to, segue pelo R10 
L~bo D'almada ou Almap~, nte o ponto 18 de coordenada~ geogr~fica~ apro 
ximadas O?Qll'lO"N e 63Q06'25"Wgr., localizado na confluincla com ui 
igarapé sem denominação; dai, segue por este, a montante, até o ponto 
19 de c co r do n e des geogriíficas.aproximadas 02Q10'30"fj e ~2908'10"Wgr.,l~ 
c e l í z e do cm sua c eb e cc í ra; de í , e e sue por linha reta ate o ponto tO de 
coordenadas geogrâftcas aproximadas 02Ql0'25"N e 63Q15'20"Wgr., locali 
z e cc n~ conf1uênda de dois igarapés'sem de n onri ne ç à o . 

OEST[: Do ponto antes descri to segue pelo 
i g,napé p;-i n c í o o l , a ju~ e n t e , ate o ponto 21 de coordenadas 9eogriÍ fica~ 
aproximada• 02Qll'55"N e 63Q1S'05"Wgr., lotallzado na confluencla com 
outro igarape sem denondncção; do, segue por e s t e , a jus ente, até o Pº!!. 
to 22 l!c c co r de nc das geografi c e s aproxima das 029l 7'00"N e G 3912' 40"Wgr., 
l o z e l i z e d o na confluência com o Rio Catrimani; dai, segue por este, a 
jusante, atê o ponto 23 de coordenadas geogrãfi cas a p r o x i r:iadas 02Ql8'55"N 
e 63QD6'50"Wgr., locolizodo na confluincia com um igarapé sem denomina 
çao; dai, segue por linha reta ati o ponto 24 de coordenada~ geogr~fi= 
ca~ aproximodJ~ 02018'55"N e 62Q0S145"Wgr., lo(allzado na margem de um 
1garap~ sem denomlnario; dai, tcgue por este, a jusante, at~ o ponto 25 
de coordenadas grogr~fica~ aproximadas 02023'00"~ e G2959'D5"Wgr.,_1oc! 
l i z a co n e confluência com o Rio CHriman1; dai, segue: por e s t r- , a j us a n 
te, at~ o ponto 26 de coordenadas geogr~ficas aproximadas 02Q23'00"N i 
62QS7'30"Wgr,, 'l c c e l t z e do na ccn t l uj n c í e com um igara~ê sem denomtnaçâ9; 
dai, s c ç uc 1,or e s t e , a n.o n t a n t e , até o ponto 27 d" c oo r de n e õ e s geogra 
ficas aproximada~ 02928'2~"N e G2QS9'15"Wgr., localizado em ~ua cabece! 
ra; díl1, segue pur 11nha reta at~ o ponto 28 dr coordcnad&s gfogrifica~ 
aproximad~s 02929'15"N e &ZV~8'45"Wgr., localizado ~a cahec~ira dt um 
,9.irDpé sem de no n i n e ç ê o ; da1, segue por este, a JuSilnle, ate ú ponte, 29 

de coordenadas gcogrificas aµroxlmndas 02943'10:N e G29~4'40"Wgr., loc! 
1izbdo r.õ confluéncla com o Rio Couto de Magalhaes; dal, ieguc por el 
te, o jusante, atí, a sua confluência com o Rio P.ucajai. in'icic, des t.e de~ {07f 
cri ç:::o, 



- 1 Art, 29 • f permiti~,. na irea delimitad3 pe 
lo artigo anterior, a atividade de gorim~~9cm na forma as~ocíativa, nos 
termos estabelecidos pelo Min1st~r1o da~ Minos e Energia e pelo ~lnlst; 
rio do Interior, por 1ntermidio, respectivament . do Departamento ~acl~ 
nal da Produção Mineral e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renovãveis. 

Art. JQ • A permissão de Lavra Garimpeira se 
rã outorgadQ is cooperativas de garimpeiros, observadas as normas de de 
fesa do meio.ambiente e de direitos sociais dos trabalhadores em ~!riE 
po. 

inst.ihçêo ·de 
lo Minlst~rio 

Art, 49 • [ obrigatória, na ãrea demarcada, a 
scrvi~os de saúde e saneamento bisico, supervisionados pe 
da Suude e pela rundaçio Nacional do lndio (FUNAI). - 

Art. 59 - Pessoas portadoras de doença~ trbn~ 
missiveis somente poderão ~~'xar a nrea demarcada depois do respectivõ 
tratamento e com expressa autorização m~dica, salvo nos casos de trans 
porte para tratamento em hospitais urbanos. 

Art, 6Q • Não serã tolerada a atividade de ga 
rinipilgem fora dü Iirca demnrcada, sujeitando-si'.' os infratores a r,r!são er.: 
flagrante para a co~petente ação penal prevista na Lei nQ 7.805, de 16 
clP julho de 1989, 

~ lQ - A Fundação Nacional do Tndio e a Poli 
cia Federal encarregar-se-ao da vigilância permanente das ãreas de re 
serva indisena e de floresta nacional não demarcadas para garimpo. 

§ 2Q - São passiveis de enquadramento em prQ 
ce,so penal todos aqueles que, direta ou indiretamente, colabor1rem com 
a garimpagem ilícita, sem prejuizo da apreensão de equipamentos. meios n 
de transporte ecombu!,tível para o devido processo legal de perdimento ~ 
desse; bens , 

§ 3V - Aviões e helicõpteros encontrados em 
re2i~o não eermitida ao garimpo e que estejam dando apoio ã garimpagem 
il1cita serao, n~ forma da lei, apreendidos pela Fundação Nacional do 
Tndio ou pela Polici~ Fedcra1 e entregues ã Justiça, se~ preju1zo dai 
mediata cassação das respect1vas licenças pelo Departamento de Aviação 
Chi l do Mi11htêrio da Aeronãutiu. 

Art, 79 • As pistas de pouso e de decolagem de 
aviües. naquela área, obedecerão ãs normas de segurança e operações es 
tijLelecidas pelo Hinist~rio da Aeroniutica e poderio ser administradas 
pclns coope~ativas interessadas, mediante permissão do OAC. 

Art, 89 - Este Decreto entra em vigor na data 
de sua publicação. 

rio, Art. 99 - Revogam-se as disposições em contr1 

Bras11ia, 15 de feve~eiro de 1990; 169Q da ln 
dependêncio e 1029 da Republica, 

JOSÉ SARNEY 
J. Saulo Ramos 
Octávio Júlio Moreira Lima 
Soigo Teuzukl 
Joõo Alvc!il J,'i/J10 



,/, 

DECRETO NQ 96.959, DE 15 DE FEVEREIRO DE 1990. 

Dispõe sobre irea de exerc1c1o de 
garimpagem, na G1eba Uraricoera, no[$ 
tado de Roro1ma. 

D PRtSJOENTE DA REPOBLICA, no uso da etribui 
çio que lhe confere o artigo 84, item IV, combinodo'com o artigo 21, 1n 
ciso XXV, e 174, §§ 39 e 49, da Constituição, - 

D E CRETA: 

Art. 19 Fico estabelecido pare o exerc'icio da 
atividade de gerimpoqem, no Estado de Roraima, a Gleba Uraricoera, con 
tida no seguinte pertmetro: 

NORTr: Partindo do Ponto 01 de coordenadas ge 
ogrificas aproximadas 03946'30"N e 63957'50"Wgr., localizado na conflu~ 
~ncio de dois fgorapês sem denomin~çio, se~ue por linha reta, sentido 
leste, ate o Ponto 02 de cccr dene de s geogr~f1cas aproximadas 03946'30"N e 
62928'00"Wgr., loco11zado na margem esquerdo de um 1gorape sem denomina 
ção , - 

LtSTl: Do ponto antes descrito, segue pelo 
citado igarope, a jusante, otê o Ponto 03 de coordenados geogrÕficas a 
proximadas 03943'05"N 62Q28'15"Wgr,, 1oca11zado na conf1uencia de outro 
igarapé sem dcnomino~ão. doí, segue por este, o Jusante. ô\~ o Ponto O~ 
de coordcnodos geogrnficcs oproxirnodos 03939'40·N e 6392D'Oo•wgr., loco 
lizodo no confluenc1o com o Rio Urar1coero1 dai, segue por este, a Ju~ 
s e nt e , ete o Ponto 05 de cccr ccnac as gcograficas aproximadas 03937'30"rl e 
53925'30"Wgr., localiiado nD foz do Igaropc Lincpenomc. · 

SUL: Do ponto antes descrito, segue pelo Jgij 
r11pc Li ncpenome, o mentente, ele o Po nt o 06 de coordenada! geográfica~ I 

[10 
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•proxtmadas 03Q2B'55"N e 63Q38'05"Wgr,, loca11tado oa sua cabeceira; Ja1 
segue por linha reta ate o Ponto 01, de coordenadas geogrâficas aproxi 
madas 03Q28'3D"N e 63Q38'35"Wgr., localizado na cabeceira do lgarapê Ca 
masat!; doí, segue por este, a jusante, ~te o Ponto 08 de coordenadas 
9eo9raftcas aproximadas 03Q31'50"N e 63942'05"Wgr,, localizado na con 
fluenc!a cem um ig~rapê sem denomfnaçãoi dai, segue por este, e montan 
te, ate o Ponto 09 de coordenadas geograffcas aproximadas 039J4'00"N e 
63Q41'15"W9r., localizado na confluenci~ de outro ioarape sem denomin~ 
ção; do1, segue per linho•retc ate o Ponto 10 de coÓrdenadas geogrãfi 
cas aproximadas 03934'05"~ e 63Q41'45"Wgr., localizado na cabeceira de 
um igarapé sem denominação; dai segue por este, a jusante, ate o Ponto 
11 de coordenadas scograftcas aproximadas 03935'25"~ e 6JQ44'30"Wgr.,lo 
calizodo na confluencia com o Rio Uraricoera, da1, segue por este, ã 
montante, otc o Ponto 12 de coordenadas 9eogr3ficas aproximados 03Q32' 
3s•N e 63Q48'30"Wgr., loco11zado no foz do Rio Auari, 

OESiE: Do ponto antes descrito, segue pelo rio 
Auari, a montante, ate o Ponto 13 de coordenadas geográficas apro=1~a~, · 
03Q45'00"N e 63Q58'50"Wgr., localizado na conflu~ncia ,om um igarapi ~~·· 
denominação; daí,~segue por este, a montante, ate o Ponto Ol, in1c10 de~ 
ta de s c r í ç âc , ,·. · 

Art. 20 f permitida, na área delimit~da p~! 
artigo anterior, a atividade de garimpagem na forma associativa, no~_t~, 
mos estabelecidos pelo Minfst~rio das Minas e Energia e pelo Hinister1G 
do Interior, por 1ntermedto, respectivamente, do Departamento Nacion3J 
da Produç:io Mineral e do InstUuto Bru11e1ro do t,leio Ambiente e do~ P.c .. 
cursos Natur~is Renovãvets, · 

Art. 30 A permissio de Lavra Garimpeira seri 
outorgada ãs cooperativas de garimpeiros, observadas,as normas de defesa 
do meio ambiente e de direitos sociais dos trabalhadores em garimpo. 

Art. 49 ·C obr1gat5ria, na irea demarcada, a 
instalação de serviços de saúde e saneemento bãsico, supervisionado~ pe 
lo ~inist~rio da Saude e pela Fundaçio Uac1onal do Tndio (fUUAI). 

A r t , SQ Pessoas portadoras d e doenças t r a ns --· 
missiveis somente poderio deixar a irea demarcada depois do respectivo 
tratamento e com expressa autorizaçio m~dica, salvo nos casos de trans 
porte para tratamento em hospitais urbanos. 

Art. 69 Não serã tolerada a atividade de ga, 
rimpagem fora da irea demarcada, sujeihndo-se os infratores a prisão err, 
flagrante para a competente açio penal prevista na Lei nQ 7,805, de 16 
de julho·de 1989, 

§ 19 A F~ndaçio Nacional do Tndio e a Policia 
federal encirrcg3r-se-io da vig11~ncia permanente das ireas de 
indígena e de floresta nacional nio demarcadas para garimpo. 

§ 29 Sio pas~~1cis de enquadramento em proces 
so penal todos aquele~ que, diret~ ou indiretamente, colaborarem com i 
g~rlmp~gem ilicita, sem prcju,zo da ~precn~io de equi~amento~. mci~s de 
transporte e combustivc1 poro o devido proccs~o lrgol dr perdimento dc, 
ses bens. 

~ 3Q Aviões e helicóptero~ encontradus em rP- 
giiõ nio permitida ao garimpo e que estajam dando apoio 5 garimpagem ili 
cita serio, na for~a da lei, apreendidos oela Fundaçio Nacional do Tndi~ 
ou pelo Policio fedcr~l e entregue~ ã Justiça, sem preju;zo da imediato 
ca5soçio dJs respectiva~ licenças pelo Departamento de Aviacio Civil do 
Ministério d~ Aeron~utica. 

reserva 

Art. 7Q As pistas de pouso e de decolagem de 
aviões, n3qucla irco, obcdecerio is normas de sc~urança e opcrac6es esta 
belcc1do~ pelo Ministério do Aeroniutic~ e poderao ser administradas pe~ 
las cooperativos interessadas, mediante perrnlsçio do OAC. 

Art. BQ (~te Decreto entra em vigor na data 
de suõ publicoçio. 

Art. 99 Revogam-~. as dispostçõcm em co~tri - 

llnnilia, 15 de fl'!vereiro dr 1990; H,9Q da ln 
dependência e 102Q do RepÜ~lico, 

ri o. 

JOSE: SARNEY 
J. Suulo Remos 
Octévlo Júlí{I Morolm Lim11 
S11igo 'l'suzuki 
J otw A J VI!,~ rtn.o 
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Câmara analisa • 

acusação contra 
Silrneji no caso 
dos isnomami 

ô~ S~cursa1 de B~srli~ -~ direitos fundamen.tais da pes 
. soa humana". A presença dos 

O subprocurador da República,. garimpeiros já causou, segundo a 
Carlos Victor Muzzi, entra hoje,, Comissão pela Criação do Parque 

1 na Câmara dos Deputados, ~ma , Yanomami (CCPY), a morte de 
acusação de "crime de responsa- · 1.soc:r índios, 15 % da população 

· bitidade". e desobediência contra indígena. 
o . P.residente Jos~ Sarney ~ os O processo na, Câmara não 
m!mstros que assmara~ decretos deve ser apreciado antes da posse 
criando reservas de garimpo den- do presid t 1 ·1 F d . . . 1 en e e e1 o ernan o tro de área 1anomarn1, em Rorai- 1 . . ' . - a A d nú · e· a se 8 . Co lor, Muzzi diz que isto nno m . e nem pre rs r cu- . •• M 
tada por 2/3 dos deputados para ' importa. esmo que acabe 0 
ser encaminhada para o Senado, man~ato,,de Sarncy, 0 proces~o 
que deve tomar uma decisão fi- t~ntmua ,; a_firmou. Esta acu~~ 
nal. Em caso de condenação, o çao r,or - c~1me de respo~s~b1h 
presidente e os ministros perdem dade nao 1f!1pede que seja P:º· 
os cargos. atuais e o, direito de p~st~ na Justiça uma outra açao, 
ocupar qualquer outro cargo pü- c~1mmal, ·se o subpr~urador con 
blico por um período de cinco siderar que houve cnrne comum. 
anos. · · . . O ministro da Justiça, Saulo 
Os decretos de Sarney criaram · Ramos, disse que, "por enquan 

as reservas de garimpo Uraricoe- to", nada tem a declarar. Sua 
ra e Catrimani-couto. Foram as- defesa, na Câmara, será baseada 
sinudus pelo presidente e pclns . cm um suposto risco à sut1dc 
ministros Sau\o Ramos, da Justi- pública. Baseado em argumento 
ça, Octávio Moreira Lima, da do ministro da Saúde, Scigo Tsu 
Aeronáutica, Seigo Tsuzuki, da zuki, Saulo Ramos afirma que a 
Saúde, João Alves Filho, do lnte-' retirada dos garimpeiros de Ro 
rior e Vicente Fialho, das Minas • raima pode espalhar pelo país 
. e Energia. Elas estão localizadas uma epidemia de oncocercose 
no interior de .uma área de 9,4 -doença que ataca a visão, cau 

' milhões de' hectares, interditada sando cegueira. Tsuzuki não cs 
pela Justiça' corno área indígena,. tava ontem em Brasília. 
;?ª qual _de~em . sair todos .. os _ Os outros ministros envolvidos 
m':'asores -mclumdo os ganrn- . na questão não quiseram dar de· 
peiros. . '. ••... . · •. ·; · clarações a respeito. O presidente 

A de.n.llnc1a de crime de res- Sarney passou o dia de ontem cm 
pó~sab1lldade" não suspend~ .os viagem pelo sul do país. 
efeitos dos decretos presidenciais. _ 
Para fazer isso, Muzzi pretende A acusaçao será entregue _no 
entrar na Justiça com pedido de protocol~ da Câmara pelas mao~ 
liminar, em uma ação cautelar .. do próprio subprocurador. Muzzi 
Além disso, '. o subprocurador ' vai apresentar, como fundamento 
quer denunciar a situação à O~ga- · da n~usaç~o, a limína~ j~diciul 
nização das . Nações Unidas que interdita os 9,4 milhões de 
(ONU). . . , hectares e que determina a inter- 
Ele considera que os decretos ; dição de todas as pistas de pouso 

configuram uma "clara violação na região ianomami. 
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Presidente: é acusado 
' 1 ,, •• 1 

de. ignÜrar liminares '.' 
URASi~IA O subprocurador-ge- m1111d11toc scuH11r-~os, ficando proibuíos 

ral da República. Carlos Victor Muu1, ·. de ocupar qualquer cargo pubhco duran- 
entra hOJC na Câmara dos Deputados · te cmco anos 
com acusação de cnme de responsabih- . b • 
dade contra O presidente Jose Sarne) e os O su procurador-geral da Republica 
rmrnstros da Justiça, Saulo Ramos. da explicou que a denuncia no 'Congresso 
Saúde, Sergo Tsuzuki, do Interior, João nào exclui a hipotese de os acusados 
Alves, e da Aeronáutica, Octavio Morei- serem processados lambem por cnme de 
ra Lima. O presidente Samey e os quatro desobediência _prev1slo no Codigo Penal, 
numstros são acusados de descumprir que em conexao com o crime de respon- 
duas hmmares concedtdas pela Justiça sabihdade, SUJCJta a penas de dois meses 
Federal de Braslha ao cnarem, atra ves de a dois anos de reclusão Carlos M ULZI 
decretos assinados na semana passada. considerou uma "grande bnncadeua" a. 
duas arcas ganmpeiras dentro da flores- 1usulicatn·a apresentada pelo governo de 
la Nacional de Roraima. As medidas que as reservas ganmpeiras so foram 
hmmares consideraram a Floresta 1'iu• : ·, cnadas para cvuar que os garimpeiros 
clonai como área pertencente aos indios • saíssem das áreas dos mnomâmrs e trans- 
ianomârms, não podendo,· por rsso, ser nnusscm para as populações de seus es- 

. ocupada por garimpeiros, como pretende lados de ongem doenças como a oncor- 
. ogoverne cecosc (cegueira irrevernvel) 
: · A. decisão do Mm1stcno Pubhco e. "Nmguém pode unpedir o ganmpei- 
• inédita e. para ser aprovada, precisa de . ro de sair da área e voltar para sua. 
maiona de dois terços de parlamentares . cidade natal O que tem por iras desta 
da Câmara. Caso SCJa aprovada oa ('â; .. dectsâo do governo é ouro mesmo", disse 
mara-a acusação de cnme de respcnsa- · o subprocurador Ele informou que o 
bilidade será Julgado pelo Senado. que . ·Mm1sténo Púbhco est4 estudando qual o 
poderá convocar o presidente e os mm1s-' '. recurso que impetrara Junto ao Supremo 
rros para fazerem suas defesas, Se conde· Tnbunal redcrnl paru tornar sem efeuo 
nados no ( 'ongresso •. o preadente Sorne) os decretos que criaram as duas reservas 
e os quatro rmmstros ~c~4cr_ o ... ~ garimpeiras .. :· 4 

••• • ·j ---- ·-· --- -··· - 

• 
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-Ato de Sarney será r-. 

denunciado a ONU; 
~ A criação de zonas de garimpo 
·em áreas interditadas pela Justiça 
1Federa.1 como reserva Yatiomami 
'será denunciada junto a organiia 
ções internacionais como ONU, 
·'OIT e OEA pelo sub_procurador da 
>República, Carlos Victor Muzzi. 
'Ele pretende levar a esses foros in 
'ternacíonaíe sua preocuP.ação com 
-és fatos que, na sua opinião, ocaaio- 
1nnrão fatalmente o genocídio de to '#ª uma nação indigena. 

· O subprocurador, que também 
1é presidente da Comissão de Defe 
'sa dos Direitos Indígenaa da Procu 
radoria, ainda está estudando a 
forma jurídica de encaminhar sua 
denúncia, mas deixou claro que 
pretende partir do principio do des 
,;respeito total do governo brasileiro 
paos tratados e convênios assinados 
.\:om esses organismos ínternacio 
nais, onde o País ae obriga a defen- 
.der os direitos indígenas. 
~· Segundo Victor Muzzi, o Brasil 
.poderá sofrer sanções co~o ague 
.Ias adotadas contra a Africa do 
. Sul, pelo doacumprímento de seus 
contratos internacionais. Para ele, 
-a alegação 'do governo de que não 
.aceita ingerência externa em seus 
, assuntos é "conversa", pois "está 
. r-t·mprc de pires na mão, pedindo 
dinheiro noR governos de fora". 

Além da denúncia internacio 
nal, Victor Muzzi pretende cance 
lar o decreto e formalizar, hoje, no 
protocolo da Câmara dos Deputa 
dos, uma acusação contra o presi 
dente José Samey e os cinco minis 
tros de Estado signatários do de 
creto presidencial criando zonas de 

•• garimpo em Catrimani e Urarícee 
ra, éreas situadas dentro dos 9,4 · 
milhões de, hectares interditados 
pela Justi~a Federal, como reserva 
Y anomamí. · , 

O sub_procurador baseia sufi 
. acuseção de crime de irresponsabi 
lidade e desobediência do Presiden 
te no artigo 85 da Constituição. Se 
a Câmara e o Senado acatarem a 
acusação, · Sarney e os ministros 

, Saulo Ramos, da Justiça; Vicente 
Fialho, das Minas e Energia; João 
Alves, do Interior; Seiko Tsuzuki, 
da Saúde, e Moreira Lima, da Ae 
ronáutica, perderão seus cargos e 
ficarão inabilitados, durante 5 
anos, para o exercfcio de qualquer 
cargo público . 

Acusando o governo de ter sido 
conivente com os garimpeiros a 
ponto de desrespeitar uma liminar 
dada pela Justiça, Victor Muzzi 
afirmou que Saulo-Ramoa e o presi 
dente Sarney "usurparam" os di 
reitos da Funai, do DAC (Departa- 

mento de Aviação Civil) e da Polí 
cia Federal ao mudarem os rumos 
da Operação Y anomami que pre 
via a retirada dos garimpeiros do 
território indígena. 

Segundo o subprocurador, "es 
ta é a primeirit vez na história· do 
Brasil que autoridades governa 
mentais passam por cima de urna 
liminar numà total afronta à dig 
nidade naclonal", 

Etica 
Alegando que só entrou com 

sua assinatura no decreto presi 
dencial por causa do envolvimento 
da Aeronáutica na questão de 
abertura de pistas de pouso, o mi 
nistro Moreira Lima disse que não 
seria ético deixar de firmar o decre 
to, até porque outras autoridades o 
assinaram inclusive o Presidente . 
Apesar de ter recebido a garantia 
de que Catrimani e Uraricocra 
eram áreas liberadas para garim 
po, o ministro da Aeronáutica jul 
ga que a interdição da área não se 
encontra na liminar da Justiça, po 
dendo haver modificaçõea dessa de· 
cisão e a área Y anomami ser redu 
zida apenas para os 2 milhões de 
hectares já demarcados. De qual 
quer forma o ministro considera 
que se houve ilegalidade no decre 
to ele poderá eer anulado. 

110i . ._/ 
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Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados. 

O abaixo assinado, na qualidade de Sub 

procurador-Geral da República incumbido da Coordenação da D~ 
fesa dos Direitos e Interesses das Populações Indígenas e ain 
da como cidadão brasileiro, inscrito como eleitor sob numero 

563769802, zona 037, seção 0064, no município de Belo Horizo~ 

te, Minas Gerais, vem formular acusação contra o Sr. Preside~ 

te da República, José Sarney, o Sr. Ministro de Estado da Jus 

tica J. Saulo Ramos, o Sr. Ministro de Estado da Aeronáutica, 

TTt,Brigadeiro do Ar Octavio Júlio Moreira Lima, o Sr.Ministro de 

Estado da Saúde Seigo TsuzuKi, o Sr. Ministro de Estado das 
Minas e Energia Vicente Cavalcante Fialho e o Sr. Minsitro de 

Estado do Interior Sr. João Alves Filho, todos brasileiros,r~ 

sidentes em Brasília e ~ncontrados respectivamente, no Pal! 

cio da Alvorada o primeiro e nos edifícios sede dos Ministé 
rios os demais, pela prática, em co-autoria, do crime de res 
ponsabilidade capitulado no artigo 85, itens II, III e VII 

da Constituição Federal e nos artigos 40, item VIII e 120, in 

cisos 1 e 2 da Lei no 1.079, de 10 de abril de 1950, tudo em 
razao dos fatos a seguir expostos. 

, 
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IO A Carta Politica de 1988 cometeu ao Mi 

nistério Público Federal as funções de zelar pelo efetivo res 

peito dos Poderes Públicos aos direitos constitucionais de pe~ 

soas ou grupos (art. 129, inciso II) e de defender judicial 
I - 

mente os direitos e interesses das populações indígenas (inci 

so V do mesmo artigo), além de outras atribuições. 

IIO O artigo 231 da mesma Constituição as 

segurou aos índios os direitos originários às terras que tr~ 
dicionalmente ocupam, impondo à U~ião Federalodever de demaE 

cá-las, protegê-las e fazer com que sejam respeitadas. Como 

Bens da União(art. 20, inciso XI, da C.F.) tais terras dev~ 

riam ser, de qualquer modo, defendidas por ela. Trata-se, ob 
viamente, de direito constitucional dos índios a ser defendi 

do pelo Estado Federal. 

IIIO Não bastassem normas constitucionais 

tão claras, o parágrafo 30 do artigo 231 da Carta condicionou 

a pesquisa e a lavra das riquezas minerais, situadas em ter 

ras indígenas, à expressa autorização do Congresso Nacional , 

ouvidas as comunidades afetadas. Não atender a tal · disposi 

cão importa ursupar atribuições soberanas do Poder Legislati 

vo. 

IV Apesar de normas tão claras e sem em 

bargo da legislação ordinária sobre os índios (Lei 6.001), ou 

sobre mineração, a área ~ndígena Yanomami, situada nos Est~ 

dos do Amazonas e Roraima, foi objeto da invasão de_ milhares 

de garimpeiros, não tendo o Poder Executivo se desincurnbido 

de sua obrigação quanto à defesa das mesmas. Ao contrário 

cometeu-se patente ilegalidade na demarcação da área indígena 

em questão, com a criação de 19 •• ILHAS· nas terras de tradi 

cional ocupação Yanomami e a transformação da maior parte de 

las t7. 000. 000 de hectares) numa espúria "Floresta Nacional" 

com afronta ao texto constitucional. 

·t 
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vo Os milhares de garimpeiros ilegais se 
utilizam de precárias pistas de pouso, não homologadas e o 

tráfego aéreo não é controladd pelas autoridades do Ministé 

rio da Aeronáutica, muito embora isso devesse correr, nos teE 
mos do Código Brasileiro do Ar. A situação é ainda mais gr~ 

ve quando se sabe que isso ocorre em remota fronteira, sem 

qualquer forma de policiamento. 

VIO A situação cedo mostrou seus gravíssi 

mos efeitos: com a invasão em massa da área os índios foram 

vítimas de verdadeiro genocídioi quer em razão das doenças 

transmitidas pelos invasores, quer pela forme causada em vir 

tude do desaparecimento da fauna terrestre e fluvial, quer 

ainda, em função de crimes contra a pessoa. 
I 

VIIO Cumprindo seu dever, após instar com as 

autoridades do Poder Executivo, o Ministério Público Federal 

ajuizou ações visando compelir os responsáveis ao cumprimento 

do dever e, em ambas, logrou medidas liminares que determina 

ram à União Federal interditar ao tráfego aéreo civil ilegal 

as pistas as 19 áreas demarcadas e de toda a chamada Flores 

ta Nacional de Roraima e, ainda, promover a retirada eos ga . 
rirnpeiros. 

VIIIO Iniciados os trabalhos para o cumpri 

mente das decisões judiciais, cedo se manifestou a intenção do 

Sr. Ministro da Justicade não faze-lo: contando com apoio do 

Sr. Presidente da República, aquela autoridade usurpa atribui 

cões cometidas à Polícia Federal, à Funai eaoDepart~mento de 
Aeronãutica Civil, promovendo "acordos" com os invasores, sob 

os mais variados pretextos, olvidando-se de que o Poder Exec~ 
tivo é réu e, como tal, deveria dar o mais cabal cumprimento 

às decisões judiciais. Não há, obviamente, nenhurnamargemdi~ 

cricionária quando se trata de cumprir determinação do Poder 

Jucticiário, regularmente emanada do devido processo. 

IXO Assim é que, após tregiversações va 
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rias, e a despeito de advertências lealmente feitas por quem de 
direito, foram editados os Decretos 98.959 e 98.960, no dia 15 
de fevereiro corrente, liberando J garimpagem em áreas indíge 
nas Yanomarni, situadas no que denominaram "Floresta Nacional de 

Roraima", na mais frontal desobediência às liminares-concedidas 

pelos Juízes da lD e da 70 Varas Federais de Brasília, decretos 
assinados pelos acusados. 

Face ao exposto, é formulada a presente 

acusação, fundada nos dispositivos constitucionais e legais r~ 

tro mencionados, para que os acusados sejam processados e julg~ 
gos perante o Senado Federal para, ao final, lhes serem aplica 

das as penas de perda do cargo, se possível e, em qualquer cas~ 

de inabilitação para o exercício de qualquer outra função públi 

capelo prazo de cinco anos, sem p~ejuízo de eventuais sanções 
fundadas na legislação penal comum. Aguarda-se, pois, a admi~ 

são da acusação pelo quorum qualificado a que alude o artigo 86 
da Constituição e o prosseguimento da ação perante o Senado Fe 
deral, com a final condenação dos acusados às penas previstas 

no artigo 20 da Lei 1.079/50 ou somente à pena de inabilitação, 
caso os causados deixem os cargos antes da decisão. 

. . 
Estando os fatos provados, docurnentalmen 

te, não pretende o Ministério PÜblico Federal produzi:r outras 
provas. 

Brasília, 20 de fevereiro de 1990 

CARLOS VICTOR MUZZI 
Subprocurador-Geral da RepÚblica 

CVM/acrp. 
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Funai checa denúncia sobre a 
. . •. ·. 

invasão de venezuelenos em RR 
Do correspondente em Belém 

A Superintendência da Funai 
no Amazon.,s vai enviar nesta 
segunda-feira uma equipe de 
reconheciine .to à reserva indíge 
na Ianomami, no extremo oeste 
de Roraima. para checar denún 
cias de que pequenos grupos 
venezuelanos estão invadindo o 
pais. Estes grupos estariam dis 
putando as áreas mineralizadas 
com os 40 mil garimpeiros 
brasileiros que se instalaram 
ilegalmente na reserva há dois 
anos. A invasão piora a situação 
dos órgãos -União, Funai e 
lbama- citados pelo juiz federal 
Novely Villanova da Silva corno 
réus na liminar que determinou, 
dia 20 passado, a retirada dos 

garimpeiros das terras lanomami. O bispo de Roraima, dom 
As denúncias chegam diaria- Aldo Mongiano, afirma que 

mente à Boa Vista (RR) e dão grandes personagens do governo 
conta que o clima é de tensão em de Roraima estão envolvidas no 
função das armas utilizadas em negócio ilegal do ouro na região, • 
grande escala no garimpo. Se- por isso falta vontade política de - 
gundo o superintendente em· enviar o "genocidio" à vida e 
exercício da Funai noAmazonas,". cultura lanomami. : 
Vagner Pereira Sena, o órgão. · Em janeiro, o comandante da 
não tem sequer ainda um plano Polícia Militar de Roraima, ma 
de retirada dos garimpeiros brasi- jor Celio Augusto Santos Rosa, 
leiros. Ele disse que as cúpulas foi afastado do cargo, pelo 
da Funai, Polícia Federal, Minis- governador Romero Jucá Filho, .. 
tério do Exército e Instituto por denúncias de cobrança de 1 
Brasileiro de Meio Ambiente e propinas aos· garimpeiros pelo! 
Recursos Naturais Renováveis uso das pistas de pouso clandes-j 
ainda precisam se reunir. "Não tinas. A denúncia culminou na i 
há verbas, temos apenas dois saída de Santos. O governador de 
aviões e não foi discutido um Roraima, no entanto, tem dito 
local para remanejar esses 40 mil publicamente que o problema na 
homens", disse. fronteira pode ser resolvido com 

a divisão de áreas entre índios e 
garimpeiros. 

De acordo com o relatório da 
comissão Ação pela Cidadania 
(integrada. entre outros, pela 
Sociedade Brasileira para o Pro-. 
gresso da Ciência), algumas tri~ 
bos, como a Papiu já mostrama' 
agressão cultural causada pela': 
entrada de garimpeiros. Film~s~: 
pornográficos têm sido exibidcs : 
aos índios, fotos obscenas estaà ! 
fixados em malocas e muitcs . 
casos já surgiram de doenças. 
venéreas. ' 

1\ll 



DIPLOMACIA 
EL DIA.RIO DE CARACAS Domingo 17 de Dlclembrc de 1989 

En el 89 ha habido incursión teiterada de garimpeiros .. :.· 

. Cronología de una invasión 
una nueva incursiôn, y ahora, el gobiemo vene- '. 
zolano e~tá estudiando las m:didas que imple- , 
mentará para evitar que se reprtan los hechos 



EI diputado Fernando Oirón y el 
indigcnista Alberto Valdcz denuncian 
que los "garimpeiros" brasilciios se 
estaban aduefiando de la frontera 
Brasil-Venezuela. 

13-4-89: se informa que el realiza 
dor dei documental "Orinoco" (de 
RCTV) dcscubri6 a unos 3S0 brasilc 
iios cxplotando ilegalmente los recur 
sos mincros en las eabeceras dei Orí 
noco; ocupaban 29 campamentes y 
dcforestaron cerca de 3 hcctáreas. Dis 
ponían de motobombas, 3 pistas de · 
aterrizaje, 3 avionetas, 1 hclicópteroy 
se comunic:aban por radio en la fre 
cuencia de 123.4 MHZ. Su situaci6n 
exacta era 2° 10' nortcy 63° l.S'oeste, 
a más de 50 kilómetros dentrode terri 
torio venezolano. Estaban contratados 
por e 1 emprcsario brasilefio Carlos Da 
CostaPadilla. Contaminaronconmcr- · 
curio las cabcceras dei Orinoco y des 
viaron el curso de sus afluentes. 
1 8-S-89: la Guard.ia Nacional deter 

mina el cierre dei espacio aéreo de la: 
zona invadida y expulsa a 3.000 ga- .• -- -- _ 

- rimpciros, confiscando parte de los :~ • ··;: -~: .' '"" - , · 
equipes utilizados. La expulsión se, · · 
llévõ a cabo ai vcncérse el plazo de 48 cada país) se trasladará a la zona el 7/8Jl2-89: JaGuardiaNacionaldes 
horas dado po~ el Gobic~o yene~la- . 1~-? para.efcctuar una inspccción ':in mantela dos campamentos de garim 
no para desaloJ~ el cspac1~ t~vadtdo. s1tu • . · peiros (acción ordenada por el Estado 

. , 9-S-89: el go~t~rno ~rastlen.o envía , 6-Inclu~r en la age~<!& de _las S5º Mayor Conjunto) establecidos cn el 
: a Cara?85 una m1s1~n d1pl0Ftí~a Pat;B conferencia de. la CC?m1s16n nuxta de- Cerro Delgado Chalbaud, donde nace 
negociar .e~ desalojo ~ los g~mpc1- · m~a~ora de lfJ?utes. venezolano- el Orinoco; huyendo 90 de ellos, Se 
ros, presidida por el jefe dei departa- brasdcna, la densificaciõn frontcriza destruycron 2S motobombas y se de 
m~nt~ consular Y.jurídico, Mareio De . en et. ~tor ~arima, para evitar la c:omisaron mil litros de - gasolina y 
Ohv~ira_Dfas, qmen al llegaral P8!s! ai . repetícíõn ~l impasse. gasoil; encontrándose además 2 tone- 
día siguiente, declara que la decisiõn . · . . . ladas de alimentos. . 
deexpulsarlospertcnecealasobcranía . · 19-S-89: el ganmpetro Alceu d_e 1 
venezolana. · . · . Souza-regresa a las cabeceras dei Ori- 12-12-89: el canciller Reinaldo Fi- 

ll-S-89: se reúne la comisiõn noco a recuperar sus eq~ípos. ·. · gueredo encabeza una misiõn que via- · 
venezolana-braslleüa que estudia el .31-5-89: la GN actrva la pohcía ja a la zona afectada, constatando el 1 

problema. Se llega a la conclusi6n de minera. · • . . dano ecológico y manifestando su sa- 
que la actividad minera en la zona es · ll.EGIBLE: ~1,~b1emo d~ci_de, por tisfacción por la presencia de las F AN. · 
ilegal. _ decreto, la proh1b1c!6n deactív1~es. EDC informa de la decisiõn dei presi- 

12-S-89: la comisión blnacional que , · 30-10-8?: el gobierno ~e ~rasll en- dente de Brasil, José Sarney, sobre un 
estudia el problema llegõ a un acuerdo vía un equ_ipo_ de reconocu~1ento a la plan de retirada de los garimpeiros que 
de 6 puntos: reserva de índios Y an?marm ( extre~o cornenzarían luego de las elecciones 

l-Brasil se compromete a colaborar oeste dei Esta~o Roraima) para verifi- en ese país. 
cn el desalojo de los garimpeiros. car la denuncia en el sentido .de 9ue . . . 

2-Venezuela mantendrá abierto el grupos de venezolanos estarían ejer- 14-12-89: se discute cn el Consejo 
espacio aéreo de la zona afectada el ciendo la mincrla i!egal en la zona. de_Ministroselproblemadelosg~m- 
tiempo necesario para cumplir conta 26-11-89: EDC informa que se de- peiros, luego de observar unos vídeo- 
expulsi6n. tectó un~ n~eva penetración de mine- cassettes tomados en Ias zonas afecta- 

3-La dclegaci6n venezolana se ro~ brasileãos en las _cabc~eras. dei das. . 
comprometi6 a solicitar a las ínstiru- Orinocodemásd_e t9m1lg:anmpe1ros, 15-12-89: el presidente Carlos An 
ciones botânicas de su país coopera- ~n 43 asen~1.entos nuneros y 20 drés. P~rez declara que;, lo~ ~meros 
ciónpararesarcirlosdaiiosaJccosiste- pistas de aternzajes.. brasileâos han causado danos increí 
ma 3-12-89: el embjador de Brasil en blesenlascabccerasdelríoOrinoco"y 
4-Jncrementar la supcrvisión de ae- Vcn7zuela, Renato ~o Guimara~s, anuncia que se aprobará, en enero una 

ronaves brasileiias para evitar la repe- mamficsta que su gobierno está dis- ley de mmería que se encuentra en el 
ticién dei problema. pu~sto a.cooperar en cl des_~ojo de l~s Congreso ~acional y 9ue b~sca regu- 

5-Una comisión 4 miembros fl pdl'" · ,,primpeitas. ·:~ n 1 s 1 ~· ,! :> > :i >1 '! ~ar,csta~~hoada actividad, ~ r ! :J r 
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O presidente receberá 
recomendação para 
assentar inicialmente 
45 mil gárimpeiros 

;,: , . ;,;:;. 
BRAS1LIA - O ministro da ;,, .. ;. ~,li· · . l , , Justiça, Saulo Ramos, encarní- · ._ ·: .• 

nhara ao presidente José Sar- ·-· 
ney no inicio da semana as mi- ; 
nutas do decreto que cria as re 
servas garimpeiras de Catrima 
ní, Uraricoera e Santa Rosa. 
Antes, porém. o ministro rece 
berá parecer técnico sobre isso 
do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente (Ibarna), da Funda 
ção Nacional do índio (Funai) e 
do Departamento Nacional de 
Produção Mineral (DNPM). 

Saulo Ramos adiantou que ~ . .i . 
a tendência será recomendar ao - ~ . j 
presidente o assentamento ini- < :et~l 
cial de 45 mil garimpeiros em · -· ·- F...-1'.- 
cem mil hectares ~a reserva_ de Lampréia (à dir.) e Tayhaldart em Carecas: viag1.. ·n à fronteira Santa Rosa, tambem conhecída 
como Uraricaá., porque essa perativas, •• mais fáceis de se- 
área não está. integrada aos 9,4 rem físcatízadas", 
milhões de hectares interdita 
dos pela Justiça Federal por se 
rem terras indígenas. 

O ministro reconheceu que 
as outras duas á.reas estão den 
tro da área interditada pelo juiz 
Noveli Vila Nova, que em qua 
tro meses decidirá definitiva 
mente se elas pertencem aos ía 
nomamis. Mesmo assim, Saulo 
Ramos 'afirma que o garimpo 
poderá ser praticado ali, desde 
que esteja dentro das normas 
estabelecidas pelo lbama, Fu 
nai e DNPM. 

Depois da operação iniciaüa 
pela Polícia Federal os garim 
peiros começaram a deixar o 
território ianornamí. Cinco mil 
rcrcrn para ,, sul <lo F,Há ~ dez 
~!!~e::::!:·=:::-:~:::-:: ;-. r.·;:;!;;1-..c. O 

• -- - r- -· • -- -~ .":, • : - 
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O procurador da República,. 
Eugênio Aragão, disse ontem 
que a decisão do juiz da 7, Vara 
da Justiça Federal, João Bap 
tista Coelho Aguiar, negando o 
pedido de prtsão em flagrante 
do delegado Romeu Tuma, só 
não foi mais rigorosa porque no 
relatório apresentado o dire 
tor-geral da Policia Federal 
omitiu o termo de compromisso 
que garantia o assentamento 
dos garimpeiros na área reser 
vada aos indios ianomamis. 
--Esta decisão mantém em vigor 
a liminar", afirmou Aragão. 

A omissão de Tuma. na. ava 
liação do procurador, demons 
tra o recuo tio governo em 
t : -: :~:~.forrna.r e termo íl<1 com 
i:·. rni"j"'{, ::ur:· .~t"~rF;;:·:: ·r::-;'>e 

_ •. -:lÚ, 

... ;:. nuio e 1::-::íc~z··. '-"~:111liu 
~~ -~nio Ara~.:io 

REUN!\0 
:, více-chanceter da Vene 

zuela, Adolfo T::yhaldart, e o 
subsecretário de Assuntos Poli 
ticos do Itarnaraty, Luís Felipe 
Lampreia. reuniram-se ontem 
em Caracas para tratar do pro 
blema dos garimpeiros. Hoje, os 
dois diplomatas, que se reuni 
ram a portas fechadas, irão para 
a região das cabeceiras do Rio 
Orinoco, em terrttório venezue 
lano, onde os garimpeiros brasi 
leiros desmataram e provoca 
ram danos ecológicos por causa 
da utilização do mercúrio. 

Os garimpeiros brasileiros 
foram descobertos em territó 
rio venezuelano em abril por 
uma equipe de Iílmngem de um 
documentário a r.ispeu o do Rio 
Orinoco. A equí p , iJL!lu::beu de 
avião os prejuízo. : :~. ~:n- 
biente, e as Fnrç: · .. : · ,. ,, t:;, -- . ~ \ -=l::f:ZU;:1;;:, !lZt::r~::. :· :: ... ~ ~ ;;~ :--:..- 
ÇàO para e>:pi: . e."°' : .. 11 ti e 
les. 

Raoni pede saída ~o 
presidente da Funai 

BRASILIA - O cacique 
Raoni exigiu a demissão elo 
presidente da Funai, Íris Pedro 
de Oliveira. durante uma ma 
nifestação de funcionários do 
órgão ontem à tarde. É a prr~ 
meira vez, em 23 anos de exís 
téncia, que os servidores da FÜ 
nai fazem um protesto. O caci 
que catapó ficou revoltado ao 
saber que Oliveira viajou à 
Washington num momento de 
crise, deixando de resotvera 
invasão de garimpeiros nas 
terras dos índios ranomamís. 
em Roraima. e a demarcação 
da reserva Mekra notíre. ~ · 

Mui to nervoso, Raon·i 
ameaçou: "Se o presidente da 
Funaí não sair, pode ser morto 
ou machucado aqui dentro''. 
Ele disse que estava "com raí 
va dos brancos" e que muitos 
ianomamis poderão morrer, 
··mas vocês vão morrer junto". 

O funcionário da Funai, 
antropólogo Artbur Mendes, 
afirmou que o protesto era con, 
tra o presidente Íris Pedro de 
Oliveira e •·suas posições dú 
bias com relação ao genoc1dio 
dos íanomamís", Marcos Tere 
na, piloto da Funai lamentou: 
'"Os íanomamís estão morren 
do devagarzinho". A direção da 
Funai recusou-se a emprestar cr 
auditório, como havia prome 
tido. Os participantes do ato, 
entre eles vários lideres indíge 
nas, o presidente da Fundação 
Mata Virgem. Olímpío Serra. e 
antropólogos da Eletronorte 
tiveram que falar na rua, sem 
microfone. 

O supermt endent.e da Fu 
nn i , Aí rt on _;.k;ntara, disse 
qr e l~~:·:-::r:-. ::.= ,: 1.1u·:1 L.~ ir::,,_"'::: 

; :"> l :·. : ~ . : ·-· - :·· .. · "··;°':'!F '.':·:- 
1 ~ ! •. · ~ ._. - ._ .. : -- - .. ~ ·.• ..... ;:. •..• ;. :... ' 

~.&.•, \.1:: ~ ·4.·,i_: __ .,.. 1.1 •..• • •. :- ...i.~:. ;..l-:- 
'':'!1 8 E°?':" 1:-::r-:·.._:,~['~!:~!!P~1 ". 
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, Brasil se une à 
Venezuela 

contra zarimpo 
CABI\CAS - Os Governos do Bra 

sil e da Venezuela atuarão em con 
junto para expulsar os garimpeiros 
qllt' ngem na fronteira entre os dois 
l ·,11!-C:-. A decisão foi anunciada on 
urn pelo Vice-Chanceler venezuela- 
1111, Adolfo Tayhaldart, durante en 
r: ou t ru com o Subsocrr-tarto de 
·\s•m111os Políticos Bllatcrals da 
r :11:1 ncolnria Brasileira, Luís Felipe 
l .unpn-ia. 

( >s dois diplomatas visitaram on 
!1"111 mesmo a rc(?iiio da fronteira pa- 
1 a nvalinr os estragos causados pelos 
r.u impeirns brasileiros no meio am 
hiente. t,;ntre as medidas nuuncla 
rhs, está a instalação de um satélite 
mrn rastrear a ação dos garimpeiros 
110 t1•rritó1io venezuelano. A lém dis 
~n. os dois Governos estudam a pos 
~ibilidade de promover um levanta 
ruente · cartor,ráfico da área para 
construir postos militares que aluda 
riam na fiscalização. 
Os acordos preliminares abordam, 

ai111l:1, n lntcnsiíicaçâo do patrulha 
nw,110 na Serra de Parima -- Extre 
mo-Sul dn Venezuela -, área invadi 
.Ia 11110 passado por i::arilnpeiros 
lir;•~ilriros. Luís Felipe Lampreia ad 
·. ertiu, no entanto, que o problema 
uào existe por culpa dos Governos 

dos dois países: 
- A situação foi criada em virtude 

da abundância de reservas de ouro 
tanto no Brasil como na Venezuela. 
A fartura motivou um movimento de 
mi~racão extraordinário que acabou 
fugindo ao controle. O problema pre 
cisa ser resolvido com extrema deli 
cadeza, já que estamos diante de um 
fenômeno social. • 
Os garimpeiros foram vistos na 

Venezuela pela primeira vez em 
abril de 1989 por uma equipe que 
filmava um documentário sobre o 
Rio Orlnoco. Pouco tempo depois, 
aproximadamente três mil brasilei 
ros foram expulsos da região pelas 
Forças Armadas venezuelanas. En 
tretanto, assim que os militares di 
rninuiram a fiscalização os garimpei 
ros voltaram a atuar na Venezuela. 
Para enfrentar os gravíssimos da 

nos causados ao meio ambiente, o 
Governo venezuelano autorizou, se 
mana passada, a instalação de um 
novo posto militar perto da fronteira 
com o Brasil. Entre os danos causa 
dos ao meio ambiente pelos garim 
peiros está a devastação de 230 hec 
tares de terras e a poluição com 
mercúrio das cabeceiras do Rio Ori 
noco. 

Garimpeiros: Funai 
contra novas áreas 
BHASÍLlA - O Presidente da Fu 

nai, lrls Pedro de Oliveira, anunciou 
ontem que não assinará o documcn 
to nocessririn para que o Presidente 
Saruey crie arcas dti gari111p:u:r•111 
dentro das duas Ilorestas nuclonnis 
de Roraima, interditadas pela Justi 
ça como terras dos índios im10111a· 
mís, Aliada à resistência da Procura· 
dorín Geral da República em aceitar 
n criação destas áreas de garhnpa 
gcm, a decisão do Presidente da Fu 
nai é um novo obstáculo para que u 
Ministro da Justiça, Sau\o Ramos, 
leve adiante a sua proposta. 
Em telefonema ontem de WashinJ: 

ton ao Presidente do Conselho de lk 
fesa dos Direitos da Pessoa Humana 
(CDDPH), Ovídio Martins de Araújo 
- que representa o Ministério da 
Justiça na comissão que estuda a 
retirada dos garimpeiros da reserva 
innomaml -- , o Presidente ela F1111ai 
disse que, como responsável polos 
interesses dos indígenas, "não toma 
a iniciativa nem se associa a qual 
quer medida que venha de encontro 
a estes interesses" 

'J~CU não quer que Funai pague aluguel 
Fundação tem 60 
dias para voltar 
a seu imóvel 

AOEILOO BEZERRA 

DHASÍLlA - O Tribunal de Contas 
da U11i:10 decidiu que a Fundação 
Nacional do Jndio, instalada em 
Brasília num prédio alugado, não 
pode continuar com este tipo de 
despesa, por dispor de imóvel pró 
prio. Por esta razão, deu um prazo 
de 60 dias para que a administra 
çâo do órgão providencie a transfe 
rência para sua sede, um prédio 
com quatro pavimentos que so 
mam 4.727 metros quadrados, loca 
lizado nn Setor de Indústrias e 
Abastecimento, distante 30 quilô 
metros do Centro de Brasília. 

A Funaí .ião gostou da determi 
nação e sua Procuradoria estuda 
uma forma de retardar o cumpri· 
menta da determinação. Para evi 
tar a mudança, a Procuradoria vai 
alegar que o Setor de Indústrias e 
Abastecimento é impróprio para o 
funcionamento de uma repartição 

pública como a Funai. Por dois pa 
vimentos de um prédio no Setor de 
Edifícios Públicos, na Asa Sul. a 
Funaí paga, a preço de dezembro, a 
bagatela de NCZ$ 11.307,97, o equi 
valente a um aluguel de um apar 
tamento residencial de dois quar 
tos nas quadras de padrão 
intermediário do Plano Piloto 
Para determinar a mudança, o 

TCU alega que a locação não e eco 
nómica para a Funai, tese que tam 
bém será contestada. O baixo valor 
do aluguel, hoje, tem uma explica· 
ção: o contrato para ocupaçao do 
imóvel foi firmado em junl'" Õí! 116, 
com o aluguel inicial, em cruzados 
velhos: CZ$ 194.633,00, um preço es 
candaloso na época, o que levou o 
TCU a abrir o processo. 

O prédio da 1· unai hoje serve à 

Sucam, que lá se instalou em outu 
bro ele 87. O imóvel está cedido 
gratuitamente, por Jim prazo de 
cinco anos, prorrogá el. 
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lrii;'asão:.·d~ garimpeiros 
' . 

é debatida em Caracas .. '"""' ., ... , ' 1 '1· . ' . ., 
\ ~ •. 

1 ·r · •. · · . r t · · · 
Cnrncas - O subsecretário que fazia a Iíhnagem de um 

de Assuntos Políticos do lta- . documentário sobre o Rio 
~1arali,. Luís Felipe Lampreia, Orinoco, que viu os danos que 
e o vice-chanceler venezuelano eles causavam na floresta. 
Adolfo Tuyhaldart, iniciaram Pouco depois, forças do Exér 
ontem em·Caracas uma reuni- cito da Venezuela expulsaram 
ão para abordar exclusiva- .. do local uns três mil garimpei- 
'mente o problema dos garim- ros. · · . , 
_peirosi ·:·· ·' . . Desde-essa época os garim- 

Lampreia chegou terça-feira peiros foram 'vistos no 'local 
t1 noite e~;C~r~cas, e ant.cs O periodicamente. ~ No · fim de 
ltama,r~ti havia anunciado. 1989, a Guarda Nacional· da 
qu: o m~erlocutor do ass~.nt? .~Venezuela· éhegou a destruir 
serra n vice-chanceler bras1le!· ... vários . acampamentos das 
ro Paulo -Tnr.so, Flecha de L1-. equipes de mineiros, depois 
n~a: ~,mpr~1a .e Tayhaldart que eles atiraram num heli 
·viaJ<Hao hoje p~r~ as ~onas cóptero de patrulha. 
venezuelanas proximas as ca- _ 
'beceiras do Orinoco, onde os .. , O chanceler Reinaldo Fi 
.garimpeiros já desílorestaram .gueredo viajou ao local com o 
vári,1s áreas .~ . despejaram .. embaixador do Brasil, Renato 
mercúrio nos.rios, Prado Guimarães, que então 
, Os ~arirnp<?iros foram pela passou a tratar a questão cm 
-prlmcira vez detectados no nível do altos funcionários das 
-terntório venezuelano em chancelarias. Hoje, coutinua a 
abril de: 1989 por· uma equipe reunião em Caracas, e ama- 

nhü, antes de Lampreia voltar 
ao Brasil, as chancelarias elos 
dois países darão uma coletiva 
à imprensa. · ; 
"Queremos qul' P. Brasil as 

suma sua responsalnlidudc e 
estabeleça medidas para evitar 
a entrada de seus garimpeiros 
na Venezuela", disse o minis-; 
tro de Defesa, Filmo Lopez 
Uzcategui. ·.1 • 

No princípio da semana pas 
sada, Lopez inaugurou um 
posto militar em Ell Platanal, 
cem quilômetros ao norte da 
fronteira com o Brasil, para 
impedir a vinda de garimpei 
ros. O ministro anunciou que 
serão erguidos mais postos mi 
litares na vasta linha de fron 
teira que separa o. Brasil ,da 
Venezuela. na tentativa de 
coibir a invasão de p;arirnpPi 
ros brasileiros e impedir a de 
vastação das florestas e polui 
ção dos rios venezuelanos. 

· Samey demarca logo 
1 '· • 

O presidente José Sarney enquanto'',' exjlllcou o minis-· 
deve receber.' no início da tro, depois e e salientar o 
próxima semana, as minutas grau de exigências a serem 
dos decretos que vão demar- · fritas pelos órgãos dr f iscali 
car · três áreas para assenta- zação. Antes de qualquer 
monto dos garimpeiros, fixa- . mudança, · os garimpeiros 
dos hoje na reserva Ianorna- .1. vão precisar de cadastrarnen- 

' mi, em Roraima. Somente : to em associações cooperati 
.dcpois de analisados por téc- ir vas e.receber licençus especi 
nicos do DNPM, Funai e.:• ais cio 'Ibarna e DNPM·. "Tu 
-lbama,. os textos serão apre-~/ do será feito em respeito às 

."'ciados pelo ministro <la Jusli-!];t]ormasdaecologia". · ' 
: ça,' Saulo Harnos. Segundo : · · Para Saulu Hamos, o Go 
' ele, . apC:S!lr de· duas dessas) vemo está apenas delirnitan- 
0' · e · · s t d /, d · , .arcas -11 atrímaní e an a . o novas .• rreas e garimpa- 
11.lsabcl ·-: estarem localizadmr .', gern hoje não mais clandest i 
. em · territórios .interdltados nas. ·sc~undo conta, dos 45 
. por liminar da Justiça, os de-. mil garimpeiros presentes nu 
eretos-são legais. "A liminar. · região Innomami, 15 mil j(1 

l>odc se adequar a uma nova ·. foram para o Sul do Pará e 
. ei", justificou. ' . . .. Coíâuia Inglesa. ''Os demais 
·' Em I prhícípio, a idéia' do , 'serão fixados nessas outras 

· Governo: é ·transferir os gA- .; terras". O lotai d<' áreas uli 
rímpciros para a região de lizndas pelo Governo nos de 
Santu Hosa, ao Norte do <'S- er 1s í ' r;nc; mil hectares. 
tudo, quP não PslÍI incluída Destes 505 mil estão dentro 
11r,s nove milhões de hecí a rçs de ma reações interditadas 
interditados pela lirninaf. .._pela liminar. 
''Eles vão p~rn líi l?ºr ., Ele não afastou a idéia de a 

1 

as três áreas 
. I' ' 

Justiça obrigar a retlrada dos 
garimpeiros depois ele serem 
removidos para essas regiões. 
"Tudo pode acontecer". 
Acha, contudo, uma decisão 
desaconselhável. "Nada pode 
inibir os juízes de praticarem 
seus alas, mas creio que serão 
sábios e iutclígentcs o suli 
ciente para concordarem 
com uma posição donscicnlc 
dos órgãos ligados no setor". 
Saulo lamenta não ver a 
mesma dedicação de algu 
mas instituições. cm favor 
dos índlos, cm trrritórios on 
de não há ouro .•• Em São Pe 
dro do Cacete, no Sul do Ma· 
rnnhão, a situação {, crft íca e 
ninguém se preocupa", falou 
irónico. ·. 

Depois de elogiai' o Minis 
tério Público, qu,• st'gundo 
eh~ tr-rn muitos homens com 
petr .. os e sérios, Saul» t'ogi 
tou a possibilidade de o Go 
verno começar a pensar cm 
assentar novas árcns. caso se 
cricrn novas polêmicus. 



lanomami será terna em Paris 
Paris - A "ameaça de um · mil ·_ habitam no território 

gcnocídlo" pesa sobre os índi- amazônico dr Roraima. Este 
os Ianomami do· Brasil, de- terrttérlo.isituado no Norte do 
nunciaram ontem . cm Paris Brasil, 'é 'explorado dr forma 
orguntzuções não-governn- anárquica pelos, garimpeiros, 
11ll'11t a is <JlW .1111mda rum plc-i- . (Ili(' rim 11ú111<' ro 11prox in11idu 
Irar o tema junto uo govl'rno ', <i · 50 mil i11v0tliram Horuünn 
f runcês e ao \m•sid<·11h• elelto , a partir dt• l 98U'~. , 
Fernando Col or de Mello, es- · "O que está ocorrendo. se 

. perado nesta d d ade na prúxí- parece a um genocídio. Os :ia- 
ma terça-feira. · nomarni estão morrendo víti- 
Três entidades - Medccins mas das doenças trazidas pelos 

du Monde, Anistia Internaclo- brancos. A, cnrência de assis- 
nal e Survival lnternational e tência nu-dicu I uz pensar num 
Antcnne 2 (canal f rancês de te- propósito deliberado de ex 
levisão estalai) - revelaram terminar esses índlos", denun 
em entrevista coletiva o lan- ciarum Patrick Menget (vice 
çumenlo dr uma campanha ' presidente da Survíval Inter 
internacional "para salvar o nal lona l-França] e Patrick 
pnvo ln11011111111i", Ac•l>r•rhanl, · pn•sidPnl1• 110110- 
0s la110111at11i ·- 1·.-n·u <IP 20 r{, rio d1• M1•d1·1·i11~ du Monde•. 

JORNAL DE BRAS!LIA 
2.02.90- PG• 03 

Ale1nães defendem os índios 

K 
oh/ tomhém dever~ diRcU· mos cinco.n~oR, D!i dft'DH indfg111111ll 
tir com C.ollor a situação na Amrur.oma, prmcipnlmcnte com 
dos direiws humanos no a co11str-uçiio ilcwnl dC' 120 piE1tm1 d« 

Brasil, especialmente a dos índios. sterrisssgem. A organiznçâo pediu 
Ums organização alemã de direi- a Collor que adote um plano seni- 
tos humanos, a Associação para a tário de emergência para os 8 mil 
Defesa dos Povos Ameaçados, en- !ndios da região, ameaçados de en- 
viou ontem ums carta aberta ao venenamento em conseqüência dn 
presidente eleito, exC?rtando a pro- contaminação de suas águas pelo 
teção dos índios Yanomamí. mercúrio utilizado-pelos garimpei- ros. · · ' · · -~ 

. Segundo o organismo, 100 mil 
garimpeiros destruíram, nos últi- 

• 
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Parlamento Europeu 
dêfende.'iruiomamis 

MÔNICA YANAKIEW 
Correspondente 

cuja posição sobre este assunto se ig 
nora, toma posse a 15 de março, 

· exortamos que ele apóie publícamen 
te a preservação das florestas tropí 
caís e· das populações índígenas'', / BRUXELAS - Os 518 deputados 

~os 12 países que integram o Parla· . 
mente Europeu não estão preocupa- A resolução diz que a chegada de 
(los apenas com a invasão americana g9:rimpeiros às terras dos íanoma- 
(lo Panamá. Na mesma sessaa em nus, em 1987, causou muitas mortes. 
uue decidiram condenar a ação dos O documento lembra também que a 
1-,stados Unidos e pedir a' retirada Justiça brasileira decidiu expulsá-los 
imorlinta rlc suas tropas do território. em outubro passado. 
l~~nmuenho, aprovar~m 1;1ma resolu- . 0 Parlamento EUrOl,>E!U não SÓ pe 
~.10 em favor dos índios ranornarms, . de que a decisão judicial seja respeí- 
, Na resolução, os parlamentares tadn, como também que Collor, no 
europeus - entre os quais estão per- tomar posse, se preocupe com a 
sonalidades como o ex-Presidente da · Amazônia. O organismo .ainda não 
fiança Giscard d'Estaing - pedem · tem muita força política, pois seus 
ao Presidente José Sarney que ex- deputados não podem legislar. Mas, 
pulse os garimpeiros das terras dos em compensação, tem cada vez mais 
ianomamis, em Roraima. O Presí- · ·- poder econômico. Os parlamentares 
~ente eleito também é mencionado podem vetar o orçamento da Cornu- 
110 documento: "Considerando que o nidade Económica Européia, cujo ob- 
novo Presidente, Fernando Collor, ietívo é formar em 1992 um único 

F'OLlH DB s.rAULO 
ro.01.90 

. mercado de 320 milhões de comsumi 
. dores. Em vez de serem 12 países ri· 
cos, mas pequenos, os Integrantes da 
CEE querem transformar-se numa 
potência mundial. que no futuro po 
derá vir a ter também uma única 110· 
lítica de defesa, de. cooperação com 
outros países. · · · 

' Quando o Parlamento - que tem 
uma bancada de deputados verdes - 
passou a se preocupar com o meio 
ambiente, pressionou organizações 
como o Banco Mundial e pediu que 
essas instituições não investivsr-m 
em poises como o Brasil, cujos 11roj" 
tos de desenvolvimento industrial 
muitas vezes foram realizados gra 
ças a desmatamento. Como pode ve- 

. tar o orçamento da CEE, o Parla 
.mento também pode dificultar as 

· negociações do Brasil com qualquer 
um dos 12 membros da Comunida 
de. · 

C01te de verba prejudica tratamento 
. . . \ . 

de saúde de índios e111 São Paulo 
Do Reportagem Local 

( > Centro Especial de Serviço e 
1\,)-.i'-té1ma ao Índio (Cesai) -a 
: 1111 ira Casa do i ndio que foi 
,, r rada cm São Pau ln há oito · 
a110~-- não tem um centavo se 
quer cm caixa desde dezembro, 
,r:!t111d0 reclamações dos fundo· 
11.11 ios ,· dos 35 índios de várias 
partes do pais alojados no local, 
que vieram a São Pnulo para 
tr.u amcntn de saúde. Segundo os 
iudios , faltam alimentos, rernédi 
ov, roupas e colchões. O Ccsai 
l uncionn cm um vcl ho sobrado 
11.1 rua Apcninos, _no Paraíso 
(zona sul de São Paulo). 
O único veiculo utilizado para 

o transporte dos doentes aos 
hospitais -uma Kornbi ano 
1982- está com problemas me 
cânicos e não há dinheiro para 
consertá-la. J\ grave situação do 
centro levou os luucionúriov a 
enviar anteontem um tele" ao 
supcrintcndcnt e-geral da F unni, 
J\irÍon Alcântara Gomcv, cm 
protesto contra a situaçüo. O 
administrador do Cesai, Uhiraja 
ra Condcixav, pode ser removido 
pela Funai, que estuda essa pos 
sibllidade.: 

A Funai proibiu na últ i111:1 
semana a hovpcdugcm dm indim 
que não estejam doentes e a 
medida gerou llOVO\ pTOIL'SIO',. 
"Uma mulher indígena nunca vai 

sair sozinha do Mato Grosso, por 
exemplo, para vir a São Paulo e 
a Funai 1cm de ter sensibilidade 
para entender isso", al'inna J\íl 
t 011 I< rcnak , coordenador da 
União das Nacõcv imliµl'Jla, 
(UNI). "O problema é que :1 
Funai nunca <leu atenção ús ca,a, 
do índio em todo o pai<. e ela- 
1'11 nciona 111 como vci d a dei I o, 
chiquei rov", reda ma· K rcnn 1... 
Em Brnvilia, o vupcrintcudcruc 
da Funui afirmou que a Funni 
C~IÚ ~L'lll IL'L'llf<,O, C' <rm comli 
\'Ô(')i de melhor ar :1, L'011di\·i11.:, rio 
Ccsai. O coronel divvc I ccnnhcrcr 
a, dificuldadcv e revelou que a 
única volucáo para o Ccvai "é o :i 
pnio da in kiill iva pri, ada". 
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Saulo no Comando Militar: retirada continua 

Prohlemado gariinflo 
ficará para ·çollor : · 

' ' : O presidente Joeé Sarney 
passará. a. faixa presidencial a 
Fernando Collor de Mello den 
tro de 40 dias. O eleito teria se 
comprometido a liberar o ga 
rimpo em terras indigenas e a 
ele caberá. a solução do proble- 
ma, já. que os garimpeiros terão 

BOA VISTA_ o problema 60 dias para deixar a reserva. O 
do garimpo nas terras dos ín- • presidente do Conselho de Defe 
dios í anomarnís ficou para O , sa da Pessoa Humana, Ovidio 
próximo governo resolver. o no- ,.. Martins, disse que o acordo não 
vo acordo assinado pelo minis- permite que os garimpeiros ex- 
tro da Justiça, sa.ulo Ramos, 0 plorem a região por mais de 60 
governador de Roraima, Rome- . dias e estipula esse prazo para 
ro Jucá. l<'llho, e os garimpeiros que ~.etxem a área. 
prevê prazo de 60 días para que Todo mundo pode voltar 11 
estes abandonem a área dos ia- trabalhar em suas áreas porque 
nomo.mls quando então será o garimpo vai ser regularizado e 
díscutddn ii, crtaçno de novos lo- rnant.ído em Roraímu", disso o 
cais para a extração de ouro, governador Jucd. aos garimpei- 
além do garimpo Urartcaã-Ban- roa que ocupavam a praça cen- 
ta Rosa.. Esse garimpo foi criado tral de Boa Vista, na sexta-feira 
recentemente para abrigar 08 à noite, dispostos à violência, 
garimpeiros que estavam sendo Eles ameaçaram depredar o 
rot.lrudoe diui LOJ'l'UH imllgunmi. pródlo do Correio e tnvl\dlr n cn 

ea tio bh1po dom Aldo Mong ínno, 
Depois de visitar os garf m- além de apedrejnr soldados e os 

pos de Paapíú, Baiano Formígn vidros do palácio do governo. 
e surucucu. o ministro d1B1Hl Ontem, em Manuu~. o mínís- 
nue u operncrto do 1·0Uru.da dos tro Bnu lo Ramoe considerou 
g1lrimr,otros cont.inun.rá, mn.s uma "crot.ínícc" a donúncíu do 
ressaltou a prioridade neste que os Indtos Ianomamts estão 
momento de garantir alíment.a- ameaçados de genocidio, fc~ta 
ção e assistência médica para pelas Organizações Não Gover- 
índíos e garimpeiros abandona- namentaís, em Paris. Baulo Ra- 
rlos dentro da reserva. Baulo mos esteve com o ccmandnnt,e 
Ramos não disse o prazo que fi- mllltar da Amazônia, genei·al 
cou acert.ado para a retirada, Antenor de Santa Cruz Abreu, 
mas os garimpeiros estão livres para pedir apoio Jogfstico e 
pnra t.rabalhur desde sexta-feí- acertar a continuação da reti- 
ra em conseqüência do acordo rada dos garimpeiros das terrus 
ff rrnntlo na quinta. . ínnomarnts, 

O acordo de Saulo Ramos 
dá prazo de 60 dias . . p~ra os garimpeiros 
deixarem a reserva 
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fardo que Sarney 
deixará para Collor 

Zenuide Azeredo 
Além de uma herança nada 

promissora de uma das maiores dí 
vidas externas do mundo e uma in 
flação estimada em 70~ para o 
mês de fevereiro, o presidente Fer 
nando Collor acaba de herdar do 
vnverno Sarney mio IIÓ o pngamen- 
1,1 ,i., N( ·,., ·100 111il1lllt'li l'l•l1•p•11lt•H 
1111 t111lcl11 til' p111·1e, ,111 11111m ,t,, trlun 
cl111111u 11111111111!11, 1•1111111 l11111l11l11111nu1 
lil'it11,·1\o put·n l'll('olhu d1• doiH suté 
ltle!! de comunicueõcs, avalindn em 
1. ,~, 300 milhões. 

O inventário legado por José 
Sarnr-v nào se atém somente a 
questoes monotárins. Assim como 
IHI ('USO c\11 <IP<'i:-i:io ti sur dada nu 
l'llll('Ol l't'IICÍll dos sntélites que 
-ul-st ituirâo o Brasilsat l e li, e cu 
ja nvaliaçáo comercial e técnica já 
«xistnm, outrns questões empurra. 
dns para o próximo governo neces 
sitvrn mais de um posicionamento 
pol il iro 11m• técnico ou econômico. 

Assim {• 11 probh-rndticu dos ín 
cli,,s Ynnomumi, 'IIU' têm a seu fu 
vor uinn liminar da Justiça deter 
minando a retirado. de todos os 
náo-Indios d" 9,4 milhões de hecta 
lTS, em Roraima, considerado ter 
ritório indígena. Depois de várias 
t crgi versaçoes e abertura de inqué 
ritos policiais, o ministro da Justi 
ço. Saulo Rumos, decidiu deixar 
que o próximo governo resolva a 
polêmica, ao deixar que os garim 
peiros fiquem mais 2 meses no 
áreu. Picou demonstrado que falta 
,·1ml11d1• pnlít irn il equipo do presi 
d,•ntc• 1-iarru•y cJc• liquidnr, d<' umn 
Vl'Z l'°r todas, a operuçúo de retira 
da < e 45 mil garimpeiros de terri 
torro indígena. Afinal. interessa ao 
governo.dor de Roraima, Homero 
.lucá, a permanência do garimpo 
«m terra!'! indigenas. náo só pelo 
que impl icn em arrecadação para o 
Estado, como tumhérn pelo futor 
desenvolvimento. mesmo que u 
qualquer preço, embutido na ativi 
dade de garimpagem. 

Sel{urança nacional 
Paralelamente ao futor econô- 

111 i<'", q111• í a mhóm intPn•sHa 110 go 
•, ,·111,, l••il1•1 .i l , 11 q11Pst1io Ya110111a, 
1,,1 , . .,, 1111!1 :, s,• «nvulvidn rum se- 
1·111.,1,\·.111,,1·1011:11, t •• ndoii sun frnn 
t 11•·1.1 e11t1d:1cl(• qrn· fal.i n ling11a- 
1·, ·111 cl1•o;1•11volv i11w11l istu aliada ô 
c•·1•i1rança: :, Secreluriu dr- Asses 
M•1.c nu-nto à Dcfr•s:1 N acional (Sa- 

denl, antigo Conselho de Seguran 
ça Nacional. Alinda à defesa de um 
posicionamento de convivência e 
integração pacíficas, entre índios e 
garimpeiros, a Sedem tem poder de 
decisão sobre a Funai, conforme 
garantiu o secretário doJ1>nsrlbo 
Indígenista Missionário, 4!!lõnio 
}P•n% . 

J•:111h11rn 11 (11tul ti 1111ln1H 111·.:11111 
1.11,·1\1•11 l111ll}l1•11hil 1111 111·11•1111,,111 11111• 
o p1w1ld1•11h, C111lor vn nulrur II t·o 
nuluçüo de l!t'l{Urunçn 1111cio1111I tru 
zidu pelo Culhn Norte da questüo 
Ya110111 .• .ni, .. ,,,u·.1:1do os dois as 
suntos, Antônin Brand não esconde 
sua preoruf>uçao com a posição ma 
nifestada pelo presidente eleito no 
que diz respeito il prometida aber 
tura uo capital multluuciouul. 

Ele crê ~ue se a questão não for 
bem conduzida, ela propiciará um 
aumento na cobiça desenfreada pe 
las riquezas minerais existentes no 
território Yanomami. 

Sutélitt'11 l' lt'll'fonl'R 
Se faltou dinheiro pura pugur a 

safra de 5,5 milhões de toneladas. 
ficando a próxima administração 
com a íncumbência de saldar parte 
da dívida contraída com os planta 
dores de trigo, o mesmo não deverá 
ocorrer, na área de saúde, com ~ 
compra das vacinas contra menin 
gite. O Ministério garante que Cu 
ba receberá do governo Sarney o 
que falta para quitar a dívida de 
US$ 60 milhões, relativa ao forne 
cimento de 10 milhões de vacinas. 

Na escolha dOR satélites e dos 
veículoa que os lançnrão no espaço, 
o 1,tovt•rno ,JoHé Snrney poderio u-r 
resolvido a polêmica questão, ten 
do em vista que as avaliações co 
merciais e técnicas das duas con 
corréncias encontram-se prontns 
desde outubro passado. O que fu). 
tou, na realidade, foi vontade polí 
tico. para decidir e parada, aobretu 
do diante das conotações que envol 
vem a milionária concorrência. 
Afinal, o ministro das Comunica 
çôes teria de decidir-se entre a em· 
presa norte-americana Hughes, 
que apresentou uma proposta de usi 172,4 milhões e foi julgada a 
vencedora pelo corníssüo técnica, e 
o consórcio canadense-europeu 
Spar/Matra/Alcatel!British Airs 
pnce e Vidori Internacional, líJ!U· 
cio a empresários brusileiros. Em 
boro tenha apresentado uma pro 
posta mais avançada, o preço da 

~~ar é também mais elevado - 
US$ 220 milhões. 

Antonio Carlos Magulhúes po 
rém não entra no mérito da ques 
tão pare justificar sua omissão na 
licitação. Para ele, além das diver 
gências existentea quanto iJ. trans 
ferência de tencologia, há de se le 
\•111· 1'111 rn11Hi1l11rnçno O fui 11 flp li I id 
l,u;r\11 NIYulvl'r 111111111 cl111111•1111 "11 
111'1 pt1j111 pc•l11 111111111 .i,1v1•11111''. 11111 
b1Ho, 1uul1111111iHj11Hl11111111 t'ull111 tlt• 
cidn o \'t•rn'l•ilor, cliHHI'. Ant1111i11 
Ca1·1 •!! Magulhúes, que turnh,·,,., 
deixa outra herança nada fefü 1 .. , 
ra seu sucessor nas Cornunicuçóe-: 
a avaliuçúo das mudanças a i;prc•n1 
introduzidas no processo de mcdr 
çüo lnrifórin dns tt•l,•fnm•H. R(• dnrú 
guarida à proposta da 'J'c•lt•bruH 4u1• 
reduz o impulso de 3 minutos pnra 
45 segundos o aumento das tarifas 
telefônicas poderá ser da ordem de 
500%, razão pela qual .o ministro 
preferiu nada decidir sobre o as 
suntn, dvixnndo a redução pnra o 
pl'<ixi mo goveruo, utl mi li ndo, con 
tudo, existir urna grnnde defusu 
gem nos preços dos telefones. 

Outros 
A problemática envolvendo a 

adoção do metanol poderá ser re 
solvida antes da posse de Collor, R 
15 de março, mas a crise do abaste 
cimento do álcool combustível será 
de fato uma pesada herança que o 
governo Sarney, principal respon 
fiável pela crise, deixará para Col 
lor amargar e resolver. 

/\ full n dt• invr•RI imr-ntus, nu 
melhor, o cu lote do Iapns cm rima 
dos hospitais e casas de snúde />ar· 
ticulares, gerando uma para isa 
ção nos atendimentos dos asscgu 
rados do lNPS - uma manobra 
que poderá perdurar até março, CH· 
RO o governo não salde sua dívida 
- é outro peso pesado que o pri mei 
ro presidente eleito depois de :10 
anos está fadado a herdar. 

E apesar de haver também um 
grande hiato na questão dc• r-ducu 
ção, sobretudo no ensino de l" e 2" 
gruus, e peraist.ir urna rr-rnntn po,: 
stbilidude de fraude 1111 l•'unda~w1 
Cabo Frio, do Itnmnruty, niudn 
render nlg11n~ írutos ntl• 11111rço, n 
maior conlrihuíção nn invi-nl :íriD 
de Sarney para Collor ficara por 
conta do m inist ro 8uulo Hamo!-- 
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lndios x gnri111po 

(~ollor vai retirar gatjmpeiros 

das terrasianomami 
LUCIOVAZ 

Da Sucurtol de Bro,lllo 

Fernando Collor vai promover 
a retirada dos garimpeiros da 
11·~·.·rva dos ianomami, em Ro-' 
11ii1·1a, como determinou a Justi 
rn Federal, caso o governo Sar- 
1i·1~ não a faça. A decisão fel 
d,·;ulgada por integrantes da 
i quipc que preparou o plano de 
r1)\·crno para a área do meio 
rmhiente. O · plano prevê, • na 
demarcação das áreas Indígenas, 
urgência para ampliação e im 
plantação da área dos ianomami, 
com a retirada dos invasores 
através de um programa com a 
p:irticipaç!lo dos Estados e minis 
térios, inclusive militares. ·, 

o plano também estabelece 
que deve ser superado "o atual 
modelo de ocupação das áreas 
limitrofes aos territórios indíge 
nas, que tem sido extremamente 

nocivo à sua cultura e ao meio apresentado após uma consulta a 
ambiente". Isto inviabiliza a indlgenlstes, representantes dos 
permanência dos garimpeiros de índios e do atual governo. 
Roraima nas glebas de Uraricoe- O ex-presidente da ·União das 
re, Uraricaâ e Cotrimani, como Nações Indígenas, Marcos Tete 
quer o atual governo. As áreas na, disse ao coordenador da 
ficam entre os 19 núcleos lano- equipe de transição, embaixador 
mami. . · . Marcos Coimbra, 'que a Funai 

. 1 . tem "uma administração melan- 
A F.undação N~c1onal do ndio cólica". Ele entende que a des- 

(Funai) será mantida, -:"ª5• dever: centralização f cita no governo 
sofrer alteraç~cs. A P~1~c1r! ser Sarney serviu apenas ao ernpre 
a tr~sferência do Mmi~t!no do guiamo. Cita a Superlntendência 
lnt~~ior para o da Justiça. Isto em Pernambuco, que tem 600 
fac1htarA uma das melas do go- Iuncionârlos -o dobro do qua 
verno: a concentração .e coo~de- , dro em Brasília. A descentraliza 
nação de meios para impe~ir ª ção vai ser mantida, segundo os 
invasão • e: p~omover ª . r~tirada coordenadores do plano. 
dos ~ar!mpeuos, madeirei~os e · As questões básicas que serão 
dema!s mvasores. A Funai e .ª apresentadas pelos índios: qual é 
Policia Federal est.ar.ão ~ubord1- 0 "programa de índlo" (alusão n 
nadas ao mesmo ministério. declarações de Collor na campa- 
Outra preocupação ~ a rever a nha), como ficará a Funai, como 

estrutura da Funai. Os primelros serão demarcadas as terras e 
dados apontam um quadro caóti- como os garimpeiros serão reti 
co. O diagnóstlco completo será rados das terras ianomami. 

Polícia interdita pistas e destrói barracos 
Da Reportagem Local 

' 
'. A Polícia Federal interditou no 
último fim-de-semana as pistas 
de pouso clandestinas usadas pe 
lo~ garlmpeiros na área da aldeia 
:.1i1nmami de Paapiú, cm Rorai- 
111:1. A operação foi feita com 
:i ( xtlio de aviões cedidos pela 
r11rrn Aérea Brasileira (FAB). Os 
l'~·lkini~ colocaram fogo nos bar- 
1 -,..-o~ dos garimpeiros instalados 
11 i 1í1 ca próxima à pista. A deci 
~n'o roi tornada para tentar evitar 

que voltem a se estabelecer no 
local. 
Ontem a Policia Federal come 

çou a operação para retirar os 
garimpeiros instalados na área 
próxima à nista clandestina "do 
Baianc Fo11wgll , na aldeia Su 
rucucus, sem encontrar resistên 
cia. A aldeia fica próxima à de 
Paaplú. ' · 
Os garimpeiros hastearam uma 

bandeira brasileira para receber 
os policiais. Os chefes da opera 
ção deram prazo máximo de dez 

dias para a salda dos garimpeiros 
da região. 
Ontem deixaram o local 120 

homens. Eles foram levados em 
aviões da Força Aérea Brasileira 
par" Boa Vista (RR). Da cap": 1 

eles devem ser transportados 
também em aviões da FAD para 
Manaus (AM). 

A~ máquinas usadas para ex 
tração de ouro no garimpo esmo 
sendo retiradas do rio e desloca 
das para a lateral da pista de 
pouso. 



\ ,: . ···· ESTADO uE MINAS - 3.03.90 

Lutzemberger ·anuncia.agir· 
• •• ,, • • f {, 

duro· contra a . devastação : 
· ."' • . ' · Roqu11 de Si/Sucursal 

BRAS(LIA (Sucursal) - Indi- ·, .. · ·:· ··:·:-: ··- ~· · .:::·; ... ,·.:·:; .·,··· · - .. ' · 
.r ••• - •••••• ~- • ,"r \ \ ' •• • • '.) (.1. 4. • 

eado ontem para ocupar a Iutu- · ... ,., ; · ·;,, :,},;:,t-~'..,;;., , .~;- ·,~'\1.',·., ~ .:· • • d M • A I.· t ',. ., . ~· I'\, ,·,,·, •. , • .;. ' • ..... ,t1 ra Secrelarla o e10 mlJ1en e, . · ... :· ,. : :.:1 ....• ·4: .;~ •. -'"'· : ·, · ,. · ,f,.:.. 
r " ' • \ ' • \ ,, ' , • ••• • ••• '11\, . '11 J ~: ••• ,.. ,,.,,;- 

que furá parte da estrutura da · .. : • ·. · .,,·1 .;;1{;·'. · "f ~"'·~ ·~·. J_,:V•, .' •. ,.-., , :·~· . .' -~ ... , :tI::-'' ídê · d R ''-1' , ", .. :· '< • .:·.··~,·· -·.·· ., ••. • .• "· .:j · Presí encra a epulJ rca.o eco- . ,·~i.!;:.t: •. ...:t:"::i'i"'' ~ -:r~.-.,1,, '•· /! :., ... ·, .. ,1~: .::;· 
0 ,. 1,, ' ~ ~ ~ 1 , 1, < , , 1 •• * ,l''• logista gaucho José Lut~ember- ·i,·; ·:r';'.!·' .•.. ~ ... ~~. •,, · i.'1:1,_..\--1:-: ºo ,: -; _.-~'(' !,. ,.,>. 

gerlançou críticas ao Pro-álcool, • ,·~;tl $(·,~:-;-1\., . • l.~::. ~ ·:!,,,;i ~-- .. ·t:. 
à criacão de crado na Amazônia, .: ,.,"r{~\.fn~i.l1t.. ·~. ~- ···-:. .. : 1, -:'.'··. ~1;-: . 

.•• ('> •. ' ',~~~. -J.•'\ • ,,,, , ' ,/ - 
ao Projeto Calha Norte (condu- :,.:.'~· '~·\tj."f·"·'k . · ' t' ·;·,·.: ;,-:,· 
zido pelos mil!tares), A Funai e ao : ·: -i~1~l~t1í~~- }~. ·>··: · 
JtOV<'mo Jos6 Sarney, (>or seu de~- ,' ·, l-ii:'J.~.t'~~ltS~· · Ç;~A,; 
prezo pelos direitos iumanos. : J!~t;\t,;i1.Í: ' ·;, ;\· 

Polêmico por natureza. Lut- ~P'f~g.~J?.:t)r~fY', ~· ;!~/~= 
zemberger advertiu que o presí- ~ '-ft.ctf ~ \1;\ffi~~i~ r;, 
d t l ·t be a á · ~,i,··· •. ·"il'tt •• .,. en e e er o sa que n o ser << .. . .,tf.. .~i,.tf.-~ 

; 1 tá I õe 1·• • -"" ,. riF- poss1 VC COOp - O para a Ç S " · • .~'- • . ~:) ,~. 'L'• · ;~ •, "'. · 0 
, 

contra o meio ambiente •• Collor L:·" ::·,:~·.-,,!1·-;lf.Jí.~.;~i 
• , " f:.•, ~·l~ ,.;.~.,·~· \I" .•~·.c:.:;-,i..; 

é um homem Inteligente , obser- ·-~: ·\ .-·f Sli. r-.,.,.,.i' ~-·\_:·;\·\tJ:1~- 
vou acrescentando que suas , :, : : ,t; · J.·~,t t~J" 

' 1 t •••• '.'... -;. •••• ~ ,., .,. idéias estão de acordo com as de- .. , .. · :1-.a. "' ·-U 3~ 

le quanto às iniciativas necessá 
rias à preservação ecológica. ; 

O ecologistn que recebeu um 
l'1,\111io Nobel :illl•rnativo liú pou 
, "~ unos, inil'iou sua entrevista 
posiciounndo-se contra a cons 
lrução da rodovia R BR-364, que 
ligaria o Acre ao Peru. A obra fez 
parte recentemente de conversa 
entre o presidente Collor e o 
candidato-escritor Mário Vargas 
Llusa à Presidência do Peru. Mas 
para Lutzernberger, a estrada re 
presenta um desastre para a 
Amazônia e só corresponde a in 
teresses madeireiros, principal 
mente de investidores japoneses 
e d1inrsr·!l, 

Indagado se suas declarações 
não estariam em desacordo com 
o liberalismo econômico prega 
do pelo presidente eleito, o eco 
legista gaúcho ressaltou que "li; 
lx-rdade econômica não significa 
devastação", 

Lutzemberger· não .chegou a 
comentar a questão do metanol 
- até para não jogar mais com 
bustível na fogueira - mas fez 
uma análise crítlca do Programa 
Nacional <lo Alcool,'diz<·nc.lo que . 
os usineiros foram subsidiados 
fartamente para produzir álcool 
e agora preferem produzir açú 
<·:11. "Eles então devem ser obrl 
gados a produzir álcool - disse 
- porque para isso eles foram 
subsidiados com dinheiro do po 
vo, que signiÍiC'ou grandes sacri 
fídos para todos". 

lkfnindrMc à Amazónia, su- 
1,I inhou qm• "ns fa1P.11da~ de ga 
do da região não merecem o no 
me de desenvolvlrnento, porqut> 
n llorcs! a. s,• mantida intacta 
produz muito mais alimento". 

"Ninguém esturíu formando 

,.. 

! 

Lutzemberger defendeu a rees 
' truturação da F~nai por~ 
$eu ver, a entidaile atualménte 
"não tem o menor respeito pela 

: cultura· indígena". Recordou a 
1 devastação das comunidades ín- 
dlgenas desde o descohrlmento 

, do Brasil e sublinhou que para 
· mudar esse estado de coisas, a 
; primeira providência deve ser 
respeitar -0 território do índio. 

Neste sentido criticou o presi 
dente Sarney por haver abando 
nado um projeto de demarcação 

: de reservas dos índios Uau-uau, 
; "manifestando, , desprezo pelos 
'direitos humanos". Indagado pe 
! lo ESTADO DE MINAS sobre a 
: solução que pretende dar ao con 
. flito entre lndio,r:pn<>QlaplÍ e OS 
l garimpeiros tic oraima, o Iutu 
. ro secretário especial 'de Meio 
; Ambiente sublinhou que "basta 
qur· "n rr•. ~:,(' ., sentença judicial 
que mandou o Exército retirar os 
garimpeiros". 

Ainda na mesma abordagem, 
.Lutzemberger comentou a situa 
ção do garimpeiro, dizendo que · 
ele é levado a esse destino prof is 
sional por falta de chances de 
-realização social. Manifeslou 
'compreensão pelo trabalho dos 
garfrnpcíros dizendo que é precí 
'so resolver os S<'Us problemas gra 
dualmente, "Nao se po<le tirar a · . . . 

>) 

,, . 
•• . 

droga de um drogado imediata 
mente", exempliílcou. 

A seu ver, também será prr-ri 
so repensar a socledade cl<· <·1111- 
sumo. "Não só no Brasil, mas cm 
todo o mundo". E provou: "Não 
podemos continuar a fabricar 
coisas absurdas como por exem 
plo essas latas de alumínio, des 
truindo montanhas enormes pa 
ra transformâ-êss em novos focos 
de poluição ambiental". 

Ainda em atenção à pergunta 
do ESTADO DE MINAS, José 
Lutzemberger disse que pretende 
estudar melhor o projeto da Ca 
lha Norte, elaborado pelas For 
ças Armadas para ocupar a f ron 
teira setentrional. Mas declarou 
que, em princípio, parece ser "al 
go tremendamente pernicioso", a 
julgar por "declarações das po· 
pulações Indígenas da região". 

"Não precisamos ocupar 
aquela área", afirmou taxativa 
mente, em conflito com a ideo 
logia que determinou a realiza: 
ção daquele programa. 
· José Lutzenberger foi aprrsen 
tado à imprensa da mesma for 
ma que os demais ministros t·s<·o 
lhidos por Collor. O presírl1·1ilc• 
deito estava acornpanhuuo 1Jt1 

více-prcsidetne Itamar Franco e 
do líder do futuro governo 110 :.;e,, 
nado, Carlos Chiarcllí. : 

Fernando Collor de Mel lo ob-, 
servou que "o meio ambiente foi 
uma de suas preocupações prio 
ritárias" de campanha e que as 
sumiu um "compromisso explící- · 
to" que começa a resgatar com 
a Indicação do ecologista gaúcho 
para o cargo de secretário c~JlC'· 
cial do Meio Ambiente. · : 13.3 


