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:l. :CNTRODUCÃO 



O Presidente 
Cantídio Guimarães, em 
Paulo do dia 10/09/90, 
território Yanomami. 

da Fundação Nacional do Índio-FUNAI, 
declaração ao Jornal Folha de São 
afirma ser favorável A divisão do 

Essa afirmativa vem 
indigenista do governo Collor 
bases do governo anterior. 

revelar 
se mantém 

que. a política 
dentro das mesmas 

É difícil acreditar que o Governo Federal ainda 
continue desprezando as reivindicações do movimento indígena 
brasileiro e, mais que isso, ignorando a Constituição e as 
determinações judiciais referentes à demarcação do 
território Yanomami, entre outros 

Só existe 
sentimento: REVOLTA. 

urna palavra para expressar nosso 

e fundamental entendermos que a consciência da 
cidadania e a democracia estão diretamente determinadas pelo 
respeito às populações 1ndígenas. O texto constitucional Já 
contempla este sentido, porém, a prática continua sendo 
inescrupulosa, genocida e indigna 

Como poderemos ter orgulho de um país, se somos 
obrigados a assistir a morte de tantos índios, baseados em 
pressupostos espúrios de um capitalismo selvagem e de urna 
política indigenista cega e surda? 

O INESC, junto com as lideran~as indígenas, 
Católica, entidades e parlamentares vem denunciar 
situação mais uma vez. 

IgreJa 
esta 

Esperamos que este pequeno documento que estamos 
enviando, permita uma melhor reflexão sobre o assunto e a 
necessária união de forças para manter o alerta no ar. 

É necessário mudar o 
um de nós, dentro de nossas 
participar desta luta 

rumo desta história. E cada 
possibilidades, temos que 

Iara Pietr1covsk~ 
Assessoria de Questão Indígena 

INESC 



•. "' , 

.? 

• 

2. MATÉRIA DA FOLHA DE SÃO 
PAUL0(1.0/09/90) 

.. PRESIDENTE DA FUNA I DEFENDE 
DIVISÃO DO TERRITÓRIO 

YANOMAMI .. 



FOLHA DE 5. PAULO Segunda-ferra, 1 O de setembro de l 990 

Presidente da Funai defende 
divisão do território ianomami 
ELVIS CESAR BONASSA 
Cccrdenador de Cid,de,do Su,or"1de Br.sl,a 

O presidente da Fundação Na 
cional do Índio (Funai), Cantídio 
Guerreiro Guitnuriics, 63, defen 
de .a divisão do território iuno 
ttuuni em núcleos isolados. Ele 
afirma que, dessa forma, u vigi 
lância contra invasões de. garim 
peiros ficaria mais tücil. A reser 
va isnomami. de 8,5 milhões de 
hectares contínuos em Roraima, 
está interdiuulu por decisiio judi 
cial de outubro do ano pussudo. 
Além de imerditur a iireu. a 
Justiça ordenou li retirada de 
todos os invasores. 
Os 8,5 milhões de hectares 

foram definidos como território 
uudicionul ianomami por uma 
portaria da própria Funai. Foi 
nes .•• a portsria que se baseou o 
juiz da 7" Vara da Justiça Federal 
para determinar a interdição da 
área. O governo José Sutney 
tentou, através de decreto, redu 
zir a área para 2,4 milhões de 
hectares, divididos em 19 
"ilhss" isoladas. A questiio ainda 
está "sub judice ". 

Guimutiies se declurou favorá 
vel à explotução das riquezas 
naturais dos territórios ü;dígenas. 
Segundo ele, o interesse nacional 
e o interesse dos índios devem ser 
colocados "acima de tudo". 
O presidente da Funui foi no 

meado há duas semanas por 
Collor. Seu principal objetivo é 
reequipar os postos da Funai 
localizados nas proximidades das 
aldeias indígenas. Para Guima 
riies, foi a auséocl« da Funai que 
permitiu a invasão dos territórios 
indígenas. A Funai dispõe de 342 
postos indígenas. Muitos estão 
com apenas um funcionário, se 
gundo Guimarães. Outros não 
chegaram a sair do papel. 
Guimuriies afirmou que apenas 

3 mil garimpeiros, no máximo, se 
encontram ainda no território ia 
nomutni. No ano pussudo, huvie 
estimativas da presença de 40 mil 
garimpeiros na região. Segundo o 
presidente da Funai, as 200 piscas 
de pouso utilizadas por garimpei 
ros mio serão rota/mente destruí 
das. Existem pistas· que intere~ 
sum ao órgão e, por isso, serão 
preservadas. 

* Folha • A Funui é favorável il 
demarcação do território contínuo 
dos ianomami 011 considera que ~ 
criação de "ilhas" isoladas é umà 
solução adequada? 
Cantídio Guerreiro Guimarães 

- As áreas isoladas são melhores, 
inclusive porque facilitam a vigi, 
lância. Se você tem .uma casa 
muito ;ramJe, com 20 suítes. não 
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terá condições de saber o que se Folha - O sr. pretende questio- apoio du Polícia Fcdcrul e J,, 
passa em sua própria casa. Além nsr a presença militur em territâ- Força Aérea. A ;,u.sênci;J tlu F11- 
disso, é possível manter a cultura rios indígenas? O projeto Calha nui é que tem permitido as invu 
ianomami nessas áreas. Elas pa- Norte traz algum problema para sões. Hoje a Funui é um:1 pirãmi- 
recem pequenas apenas no papel. os índios? de invertida. Os tuncíotuirios es: 
O caboclo da Amazônia, por . . _ , . cão concetutudos em Brasília. E 
exemplo, vive como índio, pe- Gwmaraes •. ~ao, ao _contJ?rio. preciso interiorizar u Fun:ú, 
rambula como índio e às vezes A presença militar na area Jª faz equipando os 342 postos indige 
nem possui terras. M~s vive bem. parte da noss~ hfstóri:J. As Forç~s nas nas ,1ldeia~. cia« Uf11 dcs.s.es 
Isso é uma opinião pessoal. A Armadus, prmc1p.1~m~nte o Bxer- postos . ne,·e~s/ta d~ ~ci~ .r , oiro 
divisão da área ianomami em cito e a Aetotuiuticu, sempre pessoas. Muitos estao com so um 
núcleos menores está correta. estiveram junto com os índios nas funcionário ou nunca saíram do 
Folha . Para preservar os índi- á~eas, da~~o apoio, sem ser fim- pape_J. N~s quere!nos inver~er es- 

os será preciso impedir a expio- çao especifica deles. sa suuaçeo. Os i~d10~ acc:-1wm a 
raçiio dos recursos naturais das . . presença dos garimpeiros porque 

.. d' , ? Folha • Quantos garimpeiros não têm recursos suficientes da re~ervas 111 1genas. · , h · - · '? • 

G . _ N.. N" existem OJe em areas 1anomam1. Funai para su·i subsistência En- umiames - ao. ao tem ' · · 
nada a ver uma coisa com outra. Guimarães - De / 5 mil a 2 mil tão, os _g~rimpeir_os lev,1m coaudu 
Pode haver projetos sérios de garimpeiros. No ;no passado, ': remed1~s, e ta;em um;1. ~roc.i 
aproveitamento das riquezas das havia estimativas de até 40 mil interessaá«. Oueremosequiput o~ 
- · d' , · .~ · · . , postos para ocupar o esp:.iço que e ereas m 1genas sem uuertent mvusotes. Eu acredito que ate d F . 0 , d' · - 

1 · . a utuu. s m 10s catapo no com a cu lura, com o mero am- dezembro . vamos tirar todos os . , . .- : ·. 
biente. Desde que seiu bem-feito · d· .,. sul do Para, por exemplo, aori .., , mvasores a reg1ao. a . a e. . s· d· 
criterioso e honesto. Todo projeto . : t m. s~ ~ ser~a. por ca~ a , a 
desse tipo, no entanto, vai preci- _Folha • Var haver nov~ opei:a~.- ausen~!a_da F~n~,. Si:_e1!trcg~ran_1 
sur d,1 uptovnçüo dos próprios . çao de expl9siio. de pistas dó nas n'.ªº·~, de ~~rimpe,! os e. ma~ei- 
índios e do Con r ss antes de pouso dos gutitnpciros? · reiras. G~nhara1:1 1~1wto diunciro. 

I lg e o, A · . A comunidade indtgena tem quu- ser aprovac o pe o 0overno. go- . • . • - • - d '? d. Guimerães - A destruição dus tro avzoes, melhores dos que os ra, voce nao po e 1mpe Jr como . , , . d F · Jd · . · d , . , . ' pistas e um método eficiente, . a utun, ~s a e1;1s ~uo e 
nos temos mi .ptsttca, que uma 1 - b d • ·a/ve11a1·1·" Eles rc·i11 an1e11·1 P"l''' · ·· · · · porque e as sao a ase. e atuaçao . ~. i3 • ,, M" estrada, que va1 beneticier µ11- : d . . 1" ,. .. ' .. fi.·5::.'bólica e os caciques têm carro 'do: lbões de brasileiros, passe por os gertmpettos. sso nao s11;_r11 I· , I ·. 
d d . , · . , . , ca necessariamente , explodi-las: ano, entro e uma area iadigena so H, . • . . colha . u8v 'f'Í recursos para 

é · -< d , d E' . ll outros meros, mecamcos para·, .•. ,·,., n. e , · porque . uma urea ernarca a. , ,._ . . M . d· , ' ; realizar esr:,.s modificações 1w um assunto delicado, que deve . ,azer isso. as am a e um pro-~ .. · . ·9. . , 

Ser estudado Ca,.0 a caso Deve , • blema que estamos estudando. Fu0nai_. • , 0 . ~ · · · ss · · d · · · wmaraes - 0o vemo esta, mos ver ecimu de tudo o irueresse: ~ ao aproxima umente 200. psstns. ·.'. h d I .:: , "' · ·M · d J· · . • F · .. 'empen a o em so uç10n.ir u 4ues-, 
nacional e o interesse dos· índios. Uitas e as uucressam ª una,. · tão indieen». Já ubriu credito · 
O índio . é um cidadão como Folha • Como evitar que os para a Funai rculizur o utendi- 
qua/q~er um de n~s. cem vontade invasores expulsos retornem às menta emergenciul de suiidc aos 
prôpriu: Se ele q~1ser que em sua áreas indígen;is no próximo ano? . ianomami. O Ministério da Iusti- 
srea SCJa construída uma pequena . ça, ao me convidur, aprovou meu 
hidrelétrica. que não vai pertur- Guimarães - Através da presen- plano de rctottnuluçúo J;1 Fu11:.1i. 
bar seu ecossistetna, tudo bem. ça da Funai e de um serviço Tenho certezu de que não faltarão 
Mas se não quiser, está ncsbatio. conscame ue vigilància, çom recursos. 
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3. OPINr~o DAS ENTIDADES 

UNI(UNIÃO DAS NAC5ES INDiGENAS> 

CEDICCENTRO ECUMÊNICO DE DOCUMENTAC~O E INFORHAC~O) 

NDICNúCLEO DE DIREITOS INDÍGENAS> 

CPI/SPCCOMISSÃO PRó-iNDIO DE SÃO PAULO> 

CIMI<CONSELHO INDIGENISTA MISSIONÂRIO> 

- SENADOR SEVERO GOMES 
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SEP 11 '90 14: 36 U. l'l. I. 
U<ai 

Iara, 
,•; 

Bom que tenham reagido a esta - agressao e :ri- 

minosa, coisa fina do ex-sargento agora reserva de tenen 

te. c9ntra o povo Ianomami, mas também contra qualquer um 

que tenha vergonha na caca. 

Lá vai minhas 10 linhas: 11 É triste e ver 

gonho$o ter que assistir o espetáculo de t or-t ur-a pÚ - 
bilca a que o povo Yanomami está sendo submetido, E 

ainda ter o presidente da FUNAI fazendo papel de porta 

voz das empresas mineradoras,garimpeiras,madeireiras, e 

tudo quanto é lob para arrebentar com o território do 

~~. :~ 1~aq:i~~~·~upia_ eLar a submã s sjio _. a· i teresses po ; i cos 
. ~ ' .• • ·- A-&.-- - ., - - •••. 

de seus chefes imedia tos e tambem a.nte!"iores ~·que· ~ ®@ri.:" 
: '1 - • :: f • ·' •• ,, , 

inves~em ' milhões de dÓlaries na campanha ao gov·e<\;-ht/ ·de 

Rorai~a, e desde 
1 

já precisam assegurar o retorno deste 

investimento mi~Onário.Governar Roraima praquê, se tiverem 
f 

que Br&1r dentro da lei? Para comer capim do "lavrado" e 

que estes ilustres 'jovens administradores' jamais iriam 

para: Roraima.Procuradoria ,Procuradoria onde stão vofes. 

Ailnto Krenak 



SEP 14 '90 13:53 CENT.ECU.DOC.E INFO. P.1/1 

CEDI - Centro Ecumênico de Documentação e Informação 
.'i.v, Higienépclis. ')83 
012311 - S~o Paulo - ~p 
(011} ~z~.~~-14 

Número telefônico do fac-símile 
(011) 825· 7861 

URGENTE: FAVOR ENTREGAR IMEDIATAMENTE 

Para: INESC/Iara ~~~--~-~~--~~~-~---~--~--~~-- 
No número do fax: 
De: PIB/CEDI 
Data: 14/09/90 Hoituio: 13: 50 
Número coral de páginas, incluindo esta página de rosro: __ 0_1 _ 

Iara, 

Segue comentário do CEDI sobre declaracões do presidente da FUNAI. 

"As declaracões do Pres1den~e da FUNAI. Cantídio Guerrei~o> ao jornal 

Folha de são Paulo, em 10/09/90, vem confirmar aquilo que pairava no 

ar quando anunciada sua nomeação: "A política indigenista oeste go 

verno continua a mesma do ancerior". Em poucas fTases o presidente 

naturalisa uma política Indigenista.criminosa que induz os índios ao 

crime ou os entrega ao poder econômico, O caso Yanomam1 e apenas um 

dos resultados dramãticos desta política." 



SEP~14-90 FRI 12:56 NUCLEO DIREITOS lNDIGENA P.02 

PARA: IARA - INESC 

PRESS RELEASE 

YAt~OMAM 1 

NDI 

As primeiras declarações do novo presidente da FUNAJ 
conseguríram decepcionar at6 mesmo os poucos possíveis 
otimistas com com têo protelada nomeçêo. 

seu posicionamento de que deve ser mantida a demarcação 
do território Yanomami em forma de ilhas afronta a 
legal idade estabelecida pela Sétima Vara da Justiça Federal, 
ai inhando-o com aqueles que insistem em desrespeitar a lei e 
solapar os direitos que a constituição garante aos povos 
indrgenas do Brasi 1. 

A afirmação de que a proteçêo aos territórJos indígenas 
nêo é comprometida caso a extração de seus recursos 
naturais dê-se de forma ttcrttica e honestatt revela a 
continuidade da velha tendência de se privilegiar a 
interiorização do desenvolvimento a qualquer custo. Os 
recentes assassinatos de rndios YeKuana e Yanomarni dentro 
da área consi~erada pela Justiça como de posse permanente 
destes índios revela a falsidade de tal declaração, feita 
por um representante de um governo que não tem demonstrado 
qualquer vontade pol (tica ou competênçia para garantir 
qualquer direito constitucional dos povos indígenas 
brasileiros. 

ses, Q. 06, BL. A, Ed. José Severo sala 303 Cep 70300 Brasília DF 
telefone (061) 226-3360 fax (61) 224-0261 

to 

•------------------------------·----·-------------------------------------~------R------~----------------· 



SEP 11 '90 10:21 C!MI .·(HBB P.IJl 

GARIMPEIROS INVADEM MALOCA 
E MATAM A TIRO DOIS YANOMAMI 

Quanto mais o gov~rno fedQral finge que reti~a os garimpeiros 
invasor2~ das terras ~anomami, mais índio» são massacrados, num 
·proceâSO que aponta para o extermínio desse povb. S~gundo informa 
~õ~s confirmadas por func1onac1os da Funai em Boa Vista (RR), dois 
Yanomami da malo~a Halamai, na região do rio Auaris, foram assas 
sinados a tiros por garimpeiros no ultimo dia 5 de setembro. 

Os garimp~iro5 atacaram a maloca alegando que O$ índios te 
riam furtado alimentos d~ seu acampamento. Oo conflito re~ultou a 
morte de dois ind1os, um dos quais o tu~aua Lourenço, e dais ga 
rimpeiros. Um Y~nomami ferido está internado no Hospital Coronel 
Mota1 em Boa Vista. 

Nio há outra solução p~r~ a tragédia dos Yanomam1 a não ser a 
retirada completa dos garimpeiros e a demarcação imediata de todo 
o território indígena. No entantc, as de,laratões do presidente da 
Funa1, Cantídio Guerreiro Guimarães, no jornal rolha de S. Paulo 
d~ hoje <10/9), indica que não é essa a 1ntenção do Governo Col 
·1or Cantídio Guerrei~o, indicado president~ da Funai em em agosto 
pa~sado, defendeu na entrevista a divisão do território dos índios 
Yanomami em 19 ilhas. Se9undo ele, "as ár-,u.s isoladas fac:ilitam a 
vigilância". 

A afirmaçio de Cantídio Gu1marães se revela f~lsa diante dos 
fato~ e ~fronta a decisão da Justiça Federal1 que determinou a de 
marca~ão de todo o territôrio ~anomami, e não apenas partes del€. 
O único mérito da declaração é mostrar a cara do Governo Collor, 
cuja po1íti~a 1nd1gen1sta é igual àquela praticada pelo Governo 
Sarne~ 

~s v~speras do aniversário da liminar determinando a 
~iodo t~rritó~10 ~anomami em área continua, urge que a 
F~deral busQue a form3 de fa~er va1er sua decisão. 

demarca 
Justiça 

Brasília, 10 de setembro de 1990 
Cim1 - Con~elho Indi;enista Mi~sionário 
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Comissão Pró-Índio de São Paulo 
Para: Iara Pietriccvsky - INESC 

FAX: (061) 226-8042 - Brasília - DF 

./ 
De: Lídia Luz - CPI/SP 
FAX : ( O 11) 8 71- 4 61.2 

São Paulo, 14 de setembro de 1990 

Querida Iara, 

Segue o texto que você solicitou para o próximo 
número do Informativo INESC. Espero que esteja de~ 

corão com o que você deseja. Qualquer problema, co 
munique. 

Um grande beijo, 

~o._~.,.. 
Lídia Luz - --y 

x.x.x.x.x.x 

Nos primeiros seis meses do governo "Brasil Novo", 
pode-se observar que nada de novo aconteceu com relaQão 
à política indigenista. Ao contrário, a indefinição 

dessa política vêm causando prejui2os substanoiais aos 

povos indígenas, fazendo com que se agravem - e cresçam 
consideravelmentê - os casos de invasões de territórios, 
utilizacão e exploração ilegal de recursos natu~ais em 
terras indígenas, assassinatos de indios, principalmen 
te na Amazônia. Agravam-se, 'Lambém, entre O$ índios, a 
desnutrição e morbidade, por falta de assistência ade 
quada. 

Sobre a situa~ão dos Yanomami, verifica-se, de um 

lado, setores mo~ilizados objetivando que cumpra-se a 
lei, e que seja preservada a vida e o território desse 
Povo indiqena. Há de outra partê o qoverno federal que 

/&! 



Comissão Pró-Índio de São Paulo 

não s8 dispõem a levar a termo as medidas cabiveis para 
que ãe fato isso venha a ocorrer. Expressão disso é a 
própr~a delcaracão do presidente da FUNAI,Cantidio Gue~ 

reiro, em entrevista ã Folha de são Paulo do Último dia 
8 de setembro, mostrando-se favorável à manutenção das 
19 ilhas do território Yanomami, liberando o restante à 
explora~ão indiscriminada - área já reconhécida como de 
ocupac;o indígena. 

A CPI/SP junta-se aos esforços da sociedade civil, 
visando defender a Constituicão para que esta, mais uma 
vez, não se transforme em letra morta, por ações e omi~ 
sões do Executivo Federal. Sobretudo, buscando preser 
var a integridade dos Yanomami. 

Neste sentido, quer que a governo federal declare 
nulos os atos que reduziram o território indígena, e 
que este torne-sé definitivamente livre de invasores.~ 
lém disso, que haja vigilância eficaz para que novas in 
vasões não ocorram; agões que, por fim, resultem na re 
versão o que se configura como um processo de genocídio. 

x.x.x.x.x 

HORA: 

1
-~ 
VISTO 

Auti 1· in1ttro Qodoy, 1484 • S/ ~6,~7 • CEF' 0501& • Slo Paulo , SP , Ttl,, (011) 864,1180 • Telu MSi 01H32163 • FA.X: 01HW1"4612 
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SENADO FEDERAL 

·, 
A afirmativa do atual presidente da FUNAI·, Sr. Cantidio 

Guerreiro Guimarães, sobre a divisão do território yanomami:decla 

rada no Jornal Folha de são Paulo (10/09/90);' ver demonstrar que 

a postura do governo Collor não difere daquela pr~ticada pelo go 

verno Sarney. 

O continuismo, caracterizado pela omis~ão, pelo despre 
: ,· 1 - 

zo às reivindicações do movimento indigena além do desrespeito ' a 

decisão da justiça federal, revela a conivência com o genocidio 

que vem sendo praticado contra esta população. 

Brasilia, 11 de setembro de 1990. 

// 
Senador Severo Gomes 

1~ 


