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Brasilia, 30 de Janeiro de 1990. 
Caro Renan, 

Fico feliz em ve-lo alçado a uma posição estratégica no cenãrio político nacio 
nal. Tenho certeza de que as questões concretas que estiverem no seu âmbito de 
influência encontrarão melhores soluções. 

Eu venho me dedicando, nos últimos tempos, ã organização do Núcleo de Direitos 
Indigenas, uma sociedade civil que busca consolidar os direitos conquistados 
pelos povos indigenas brasileiros na Constituição de 1988. 

Gostaria que alguma experiência que acumulei no trato continuado com a questão 
indigena, pudesse lhe servir para o encaminhamento ao futuro governo de pos 
siveis soluções. - 

São muitos os problemas que afligem os indios brasileiros, assim como ocorre 
com todos os setores marginalizados da nossa sociedade. Mas destaca-se entre 
eles o caso Yanomami, seja pela importância em si desse povo, pelo carãter pa 
radigmãtico da situação juridica do seu territõrio, pelo simbolismo que hoje 
encarna para as pessoas e organizações civis de apoio ao indio, ou pela reper 
cussão que o seu ~estino tem e terã para a imagem do Brasil e do seu governo 
junto ã opinião publica mundial. 

A solução desse caso envolverã militares e garimpeiros, um projeto de desenvol 
vimento consistente para uma nova unidade da Federação e o respeito ã ordem 
constitucional. O caso Yanomami definira os marcos da politica indigenista do 
governo para os prÕximos anos. Por tudo isso, infonno o seguinte: 

1. Os Yanomamis vivem nas serras que compõem o sistema Parima, região de fron 
teira entre o Brasil e a Venezuela, onde se localizam nascentes formadoras dos 
rios Orinoco, Negro e Branco. t de aproximadamente 9 milhões de hectares a ex 
tensão do territõrio brasileiro ocupado por essa etnia. O ultimo censo rea1iza 
ds pela FUNAI indica uma população de cerca de 10 mil Yanornami no Brasil. 

2. Os Yanomami se constituem no maior povo das Américas que ainda tem um baixo 
grau de contato com a civilização. Embora hã muito se saiba de sua existência, 
os contatos mais diretos sõ ocorreram a partir dos anos 70. 
O dificil acesso ã terra Yanomami e a sua baixa fertilidade contribuíram oara 
esse prolongado isolamento. 
As frentes de expansão da nossa civilização tem alcançado os Yanomami a par 
tir do Brasil de fonna muito mais acentuada do que através da ~enezuela. - 

3. O reconhecimento pelo estado brasileiro do territõrio Yanomami seguiu um 
longo percurso que culminou em 1984 com a interdição para efeito de demarcação 
pela FUNAI de uma ãrea de cerca de 9,4 milhões de hectares. No governo Sarney 
foram baixados dois atos demarcatõrios (Portaria Interministerial n( 160 de 
13.09.88 e Portaria Interministerial n9 250 de 10.11.88) contraditórios entre 
si, em um interregno de menos de dois meses, reconhecendo como de ocupação tra 
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dicional Yanomami ãreas de dimensões muito diferentes. 
Esses atos instituíram três diferentes figuras juridicas dentro do território 
indigena: as ãreas indigenas, num total de 19, envolvendo ãreas imediatamente 
circundantes ãs principais concentrações de malocas indigenas; as florestas na 
cionais, de Roraima e do Amazonas, que se destinariam ã proteção ambiental e 
que são definidas pela legislação como ãreas passiveis de exploração econõmica 
"racional11 ou 11auto-sustentada11; alem do Parque Nacional do Pico da Neblina, 
jã criado anteriormente e que se destina ã preservação ecológica permanente. 
A multiplicidade de figuras jur1dicas imputadas ã terra ind,gena produziu con 
fusão na opinião publica e no prõprio governo, alem de ferir a definição cons 
titucional de terra indigena inscrita no parãgrafo 19 do art.~231. 

4. O PresideQte Sarney foi alertado inúmeras vezes para a necessidade de demar 
car e proteqer o territõrio Yanomami desde o inicio do seu governo. Eu .rsesmo , 
enquanto Deputado, e o Senador Severo Gomes, comparecemos a audiências com o 
Presidente para apresentar-lhe os estudos da FUNAI e alertâ-lo para a importãn 
eia do caso e para a ocorrência de invasões da ãrea indigena. SÕ Davi Kopenã 
wa, líder Yanomami premiado pela Onu, esteve três vezes com o Presidente para 
o mesmo fim. Em todas essas oportunidades, Sarney reafinnou o objetivo de_ de 
marcar e proteger o territõrio ind1gena, mas so produziu os atos jã referidos 
e nada fez para impedir a intensificação da invasão da ãrea. As afirmações de 
Sarney foram desmoralizadas por assessores civis e militares despreparados e 
autoritãrios, que conduziram a situação para a balburdia jur,dica e __ po11tica 
atual, altamente desgastante para o seu governo, dentro e fora do Pais, e que 
resultou no genocidio que vem sendo fartamente registrado pelos Õrgãos de comu 
nicação. 

5. As invasões do territõrio Yanomami se sucedem desde os anos 70, com a cons 
trução da rodovia Perimetral Norte, hoje jã reabsorvida pela selva na : .maior 
parte de sua extensão. A ãrea foi pesquisada pelo Projeto Radam e pela Campa 
nhia Vale do Rio Doce. Hã uma missão católica e outra protestante ·:instaladas 
na ãrea. Um batalhão de fronteira funciona em Surucucus e a Funai jã instalou 
postos ind1genas~ hoje abandonados, em alguns pontos do territõrio Yanomami. O 
agravamento das invasões e recente, de 1987 para cã. e foi patrocinado pelos 
últimos governos do Territõrio Federal de Roraima, que contavam com a omissão 
criminosa do gov ~rno federal~ e que objetivavam o enriquecimento illcito de al 
guns e o incremento populacional exigido para a elevação de Roraima ã condição 
de estado federal. 

Essas invasões recentes internalizaram um numero impreciso de garimpeiros na 
ãrea indigenã entre 20 mil e 45 mil indiv1duos que chegaram a ocupar partes 
do territõrio~venezuelano, de onde foram expulsos pela Guarda Nacional. 

A grande maioria desses indiv1duos e originaria de outros estados ( Maranhão, 
principalmente), vive em condições subhumanas e e explorada por cerca de uma 
dezena de empresários, que se locupletam com o contrabando do ouro, transfor 
mando a economia e a sociedade de Roraima segundo os des1onios sinistros dos 
seus interesses. O Garimpo corrói vãrios pontos do territÔrio Yanomami, a par 
tir de cerca de uma centena de pistas de pouso clandestinas nele existentes~ 
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erodindo e poluindo inúmeros igarapés, devastando a floresta, matando os peixes 
e afugentando a caca, prostituindo indigenas e proliferando todo o tipo de doen 
ças, desde venéreas atê a ma1ãria. Aldeias inteiras foram extintas. A população 
infantil foi a mais afetada. Hã registros de centenas de mortos e desapareci 
dos. Situação de genocidio. - 

6. A gravidade dessa situação exigiu ações e articulações entre vãrias organiza 
ções civis, como o Núcleo de Direitos Indigenas (NDI) a União das Nações lnd1ge 
nas (UNI), a Comissão Pela Criação do Parque Yanomami (CCPY), o Centro Ecumên"f 
co de Documentação e Informação (CEDI), o Instituto Nacional de Estudos Sociais 
e Econõmicos (INESC) e o Conselho Indigenista Missionãrio (CIMI). 

O movimento nAção Pela Cidadania11, que alem das organizações jã mencionadas, in 
clui parlamentares, juristas, pesquisadores e reliqiosos, promoveu uma visita ã 
ãrea entre 9 e 12 de junho de 1989, da qual resu1t~u o documento 11Roraima: o 
Aviso de Morte11• Lideranças Yanomami estiveram em Brasilia entre 3 e 14 de se 
tembro de 1989 e foram recebidas pelas princioais autoridades do Legislativo~ 
do Judiciârio e do Ministério Publico. Essas iniciativas contaram com a solida 
riedade de organizações de vãrios pa1ses, que promoveram campanhas e mobiliza 
ram dirigentes politicos, igrejas, organismos multilaterais e Õrgãos de comunT 
cação em todo o mundo, na defesa dos Yanomami. 

7. Nesse contexto, o Ministério Publico, de acordo com as suas atribuições cons 
titucionais (art. 129, V), ingressou com duas ações na Justiça Federal do Ois 
trito Federal, visando o fechamento das pistas clandestinas e a interdição do 
territõrio Yanornami reconhecido em 1984 pela Funai, alem da expulsão dos inva 
sores da ârea. 

Essas ações obtiveram liminares favorãveis dos ju1zes da 1ª e da 7ª Varas, res 
paldados·pelo Tribunal Regional Federal, que indeferiu recurso apresentado a 
uma dessas liminares. A J~stiça Federal deverâ pronunciar-se, a seguir, sobre 
os direitos dos Yanomami a totalidade do teritõrio que tradicionalmente ocupam 
e sobre a inconstitucionalidade dos atos efetivados oe1o governo Sarney. O caso 
Yanomami e o principal dentre os que têm sido objeto da ação da Justiça Federal 
apõs a promulgação da nova Constituição. A disposição dos indios e das organiza 
ções de apoio é de levã-lo até o Supremo Tribunal Federal, se for o caso. - 

8. Em vista das pressões da sociedade civil e das decisões judiciais menciona 
das, Õrgãos do governo federal (Funai, Policia Federal e Ministério da Saúde, 
elaboraram dois planos: um visando a retirada dos garimpeiros do território_;~ 
dlgena (''Operação Selva Livre11) e outro para uma ação emergencial de _saude 
(''Plane Emergencial de Atenção ã Saude Yanomami"). O aoverno federal solicitou 
recursos da ordem de 50 milhões de cruzados novos ao Congresso Nacional através 
da Mensagem numero 273 de 1989-CN, que foi aprovada ao final do ultimo exerci 
cio legislativo. As operações tiveram in1cio em janeiro do corrente ano. de for 
ma tumultuada, jã que os helicõpteros e aviões necessãrios não foram deslocados 
para a ãrea pela Aeronãutica, ou apresentaram problemas técnicos que im~ediram 
o seu desempenho adequado e retardaram os trabalhos, que, no entanto, vêm sendo 
realizados morosamente. Diversas atitudes de autoridades governamentais fede 
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rais e locais revelam escassa -vontade politica para realizar a contento tais 
operações. A ação emergencial da saúde se desenvolve me l hor, apesar das difi 
culdades de transportes, e conta com a participação de técnicos e interpr~tes 
indicados pela "Acâo pela C'idadan ia", e os seus resultados preliminares com 
firmam o quadro de extrema gravidade na situação de saúde dos Yanomami. Jã a 
operação de retirada dos invasores, que não conta com a participação ou fisca 
lização de representantes da sociedade civil, parece marcar passos, quando 
não se desvia para objetivos absurdos, como o da realocação dos garimpeiros 
em outras partes do territõrio indigena, em "reservas garimpeiras11 que seriam 
criadas através de decretos pelo governo federal, dentro das chamadas "f l ores 
tas nacionais". 

Você deve ter acompanhado pela imprensa noticiãrios relativos a estas 
ções, que foram fartamente divulgadas. 

9. O nosso objetivo, com todas essas lutas, era o de ver bem resolvida essa 
questão no decorrer do governo Sarney. Foi esse governo que gerou expectati 
vas nesse sentido e foi ele, tambêm, o responsãvel pelo agravamento - sempre 
cedentes - da situação da ãrea. Recorremos a todas as autoridades que pudes 
sem ajudar, ao Congresso Constituinte que acolheu as nossas propostas, e ao 
Ministério Publico que obteve da Justiça Federal as medidas cabiveis. 

o per~ 

No entanto, a poucos dias da posse do novo governo, corporifica-se entre nos 
a impressão de que Sarney faz 11corpo mole11 para deixar o problema nas mãos 
do Presidente Collor. Outras atitudes recentes revelam o mesmo objetivo sõr 
dido, como e o caso da reinvindicação territõrial dos indios Kaiapõ. Aconse 
lho-te, em primeiro lugar, a denunciar essa trama, e em segundo, a recomendar 
soluções eficazes para um problema que podera desgastar prematuramente o capi 
tal politico do novo governo. Se houver vontade politica para resolvê-lo, nao 
tenho duvida de que Collor contarã com o apoio ativo da sociedade civil e ate 
com recursos captãveis no exterior para esse fim. 

Deve-se evitar; no entanto, possível solução de continuidade na transição de 
governo. Para isso, deverã haver pessoa credenciada formalmente, desde jã, pa 
ra estudar as providências cabiveis frente ã situação existente e, preferen 
cialmente, essa pessoa não deveria ter li~ações com o governo Sarney, com o 
govei~no de Roraima, ou com outros responsaveis pela atual situação. 
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Em vista dessa infonnações, apelo para a tua ajuda. Sei que os teus problemas 
não são poucos, mas também sei que o caso que eu te trago . não e secundãrio e 
que a sua solução desdobra-se em muitos n1veis, sendo, portanto, um problema 
essencialmente politico. A desintrusão da ãrea Yanomami requererã alternativas 
de sobrevivência para os garimpeiros, alternativas de desenvolvimento econômi 
co para Roraima e a evolução na concepção que alguns militares têm quanto ãs 
formas mais adequadas para a garantiD~da,paz nas regiões de fronteira. 

- . d . / - \d - d - Se voce necessitar e outras f nf'ormacoes j] ocumentos ou sugestoes, po era en 
contrar-me no (ou.atraves do) Nucleo de D~reitos Indigenas, pelos telefones 
226-3360 e 225~7804, em BrasilAa. Recomenao-te que consulte o nosso companhei 
ro Alceni Guerra, que e conhetedor do problema. - 
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1 UJ-A . .A VJ- .. 
·/ Mãrcio! Santilli 

ecretãrio Executivo do NDI 

Um forte abraço, 
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