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' ' ASSEMBLÉIA Y ANOMAMI 96 
(12 - 16/01196) 

carta aos chefes dos brancos 
tradução 

· l·: 

. ,·. 
Pt:~siden~ Fernando Henrique Cardoso 

. . Ministro eia Justiça Nelson Jobim 
Presidente da FUNAI · 
Procuradoria Geral da República 

Maloca do Igarapé das Águas Escuras, l 6 de janeiro de l 996 
Nós Y anomaml, 
representantes dos Mauuxiutheri, dos Wakuthautheri, dos Hawarihixapopeutheri, dos Mauxtxiutheri, dos 
Pookohipiitheri, dos Maamapiitheri, dos Maimusihipiuheri, dos Mayepepiitheri. dos Rohahipiühert, dos . ! 
Watorikitheri, dos Wanapiutheri, dos Rahikatioputhert, dos Koayutheri, dos Koremisiwapeutheri, dos 'I 

Xiyakutheri, dos Xamaxiutheri, dos Parafuritheri, dos Stkaemapiiutheri, dos Paapiutheri, dos Hapakaxtthert, 
dos Surinaptitheri, dos Arokohipraopiitheri, dos Erikouthert, dos Palimiutheri, dos Kaiptitheri, dos j 
Akaporaitheri, dosAxkamitheri, dos Yekuana (Maiongong), junto com os representantes do CIR (Conselho · 
Indígena de Roraima: Makuxí, Wapixana, Ingarikó, Taurepang, Wai Wai), reunidos na maloca dos 
Mauuxiutheri, convocados (pelos Tuxauas do rio Catrimani) numa grande Assembléia, refletimos sobre a 
situação do Povo Y anomami e de todos os Povos Indígenas do Brasil. 

Aqui nós Yanomami nos unimos em grande amizade. Depois de fazer esta grande amizade (aliança) 
entre nós, nos comprometemos na defesa da nossa terra, Nós mesmos escrevemos esta carta, porque achamos 
importante mandar nosso sinal (palavra) aos chefes dos brancos. 

Nós não queremos garimpeiros na nossa terra, porque eles são muito ruins: eles sujam muito nossas 
águas (rios e igarapés); eles fazem buracos cm nossa terra à procura do ouro; a caça morre, os peixes morrem, 
os camarãozinhos também morrem, com os caranguejos e os jacarés. Todos os peixes morrem. Os 
Yanomami todos morrem porque os garimpeiros nos trazem doenças que matam (epidemias): trazem a 
malária, trazem a gripe. Por isso nós não queremos garimpeiros, nem outros brancos: fazendeiros, políticos, 
madereiros, soldados, pescadores etc ... 

Nós não queremos uma terra pequena. Nós queremos uma terra extensa, do jeito que está ( demarcada 
desde 1992). Não voltem a reduzir nossa terra. Nós queremos ficar com a área única e extensa. 
Nós lideranças Yanomami, assim mesmo pensamos. 

Fernando Henrique Cardoso, Presidente do Brasil, Nelson Jobim, Ministro da Justiça, vocês dois, 
embora sejam também tuxauas, se deixaram amedrontar por certos brancos: vocês ficaram com medo; depois 
de ficarem medrosos, estragaram o decreto 22, prejudicaram assim todos os índios do Brasil. Sendo que vocês 
dois se tomaram irresponsáveis, nós Yanomami recusamos o decreto 1775. 

Nós Y anomami queremos apoiar também os nossos parentes Makuxí, porque a terra deles 
(AIRASOL), continua ainda sem ser demarcada. • 
Nós Yanomami, depois de ter aprofundado nossa aliança com os Makuxí elo CIR., estamos dispostos 11 
enfrentar os brancos na defesa da nossa terra. 

Davi Kopenawa Yanomami, João Davi Paapiutheri, Karera Mauuxiutheri 
com todos os tuxauas e os 281 Yanomami reunidos em Assembléia 
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A Assembléia foi assumida pelos lideres do Povo Yanornami, tendo em frente Daví 
Kopenawa, e com o apoio do CIR e de Órgãos Governamentais e Não Governamentais. 
Os representantes de 30 malocas Y anomami das regiões do rio Catrimani, rio Ajaraní, rio 
Mucajaí, rio Uraricoera, rio Auaris, rio Deminí, rio Thoototobi e regiões de Surucucú, Xitei, 
Homoxi, Parafuri e Ericó, na Assembléia afumaram com clareza sua decisão de lutar por 
seus direitos, especialmente a terra. Esperam que o Governo cumpra a Constituição fazendo· 
justi9a a todos os povos que milcnarmcntc habitam esta terra, 
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