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À Administração da FUNAI de Roraima
Sr. Gonçalo Teixeira dos Santos

Prezado Senhor,

A Hutukara Associação Yanomami-HAY vem por meio deste documento manifestar
sua preocupação em relação à permanência de vários fazendeiros na região de Ajarani e à
invasão crescente de garimpeiros. Apesar de inúmeros documentos protocolados e denúncias,
os Yanomami não estão vendo nenhum progresso, pelo contrário a situação vem piorando
como expomos a seguir.
A Terra Indígena Yanomami foi demarcada em 1991 e homologada em 1992. Na
fronteira leste da terra no BR 210 Perimetral Norte, região do Ajarani, havia ocupantes nãoíndios a serem retirados da área declarada de ocupação tradicional indígena. A FUNAI fez
levantamento fundiário e indenizou a maior parte deles. Porém, um pequeno número se
recusou a sair e recorreu a ações judiciais, perdendo em todas as instâncias.
O Tribunal Regional Federal, em 2004, reconhecido que essas terras são mesmo dos
Yanomami e que os fazendeiros devem sair. Hoje, em abril de 2010, a situação permanece a
mesma e a FUNAI se mostrou incapaz até agora de concluir este processo de retirada destes
invasores, mesmo que todos eles já concordem e sair e só esperam que a FUNAI dê
encaminhamento ao processo. Estamos aqui para exigir que eles sejam retirados de maneira
imediata e definitiva. É obrigação da FUNAI providenciar a desintrusão da nossa terra.
18 anos se passaram desde a homologação e ainda não temos o usufruto exclusivo
daquela região. Este escândalo se perpetua por quase duas décadas e nós Yanomami não
queremos mais esperar.

Garimpo
Nos últimos três anos, a atividade garimpeira tem aumentado muito na nossa terra. Os
garimpeiros já estão roubando nas nossas roças e ameaçando nossos parentes. Eles já atiraram
com espingarda em um grupo de jovens Yanomami que se aproximou deles na região de
Hoyamou (Hakoma). Em janeiro do ano passado, um índio Ye’kuana foi assassinado por
garimpeiros. Estamos com medo que aconteçam coisas piores.
Eles usam várias pistas clandestinas, têm jericos e motos e ouvimos muitos aviões
passando. Nos Yanomami estamos revoltados com a ousadia dos garimpeiros e isto nos lembra
a época dos anos 80 quando muitos de nos morreram por causa do garimpo.
A Hutukara já protocolou vários documentos denunciando esta situação às
autoridades e até agora nada foi feito. Continuamos sofrendo e a FUNAI não toma nenhuma
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providencia para acabar com esta atividade ilegal. Os garimpeiros têm empresários e políticos
que os apóiam na cidade. Nossa terra e nossos rios estão poluídos e ainda somos ameaçados
de morte pelos garimpeiros. Precisamos que as autoridades façam uma operação grande e
bem organizada para retirar os garimpeiros que estão dentro da nossa terra e para impedir
que eles voltem. Apenas retirar eles não resolve, eles sempre voltam.

Por fim, neste mês de abril, que simboliza o mês dos Povos Indígenas, esperamos
que a visita à Roraima do nosso Presidente da República, Sr. Luis Ignácio Lula da Silva, e do
Presidente da FUNAI, Sr. Márcio Meira, sejam acompanhadas de ações que livrem de uma
vez a Terra Yanomami de seus invasores.

Atenciosamente,

_________________________________
Davi Kopenawa Yanomami
Presidente da Hutukara Associação Yanomami

