06 de setembro de 2021

Posicionamento do Fórum de Lideranças da Terra Indígena Yanomami sobre o
garimpo na TI Yanomami

Reunidos no II Fórum de Lideranças da Terra Indígena Yanomami, a Hutukara
Associação Yanomami, a Associação Wanasseduume Ye’kwana, Associação das
Mulheres Yanomami Kumirayoma, Associação Kurikama Yanomami, Associação
Yanomami do Rio Cauaburis e Afluentes, Texoli Associação Ninam do Estado de
Roraima, Hwenama Associação do Povo Yanomami de Roraima, Conselho Distrital de
Saúde Indígena Yanomami e Ye’kwana, e cerca de 70 lideranças queremos deixar a
voz da floresta para as autoridades.
A floresta é nossa casa. Ela oferece caça, fruta, ela oferece tudo. Ela nos dá saúde.
Nossos lugares sagrados são muito importantes. Se isso acabar, nós acabaremos. Nós
somos fortes com a natureza e vamos resistir. Porque a floresta é a nossa vida. O que
ela oferece é muito bom. E isso o Governo está destruindo.
O Governo só trabalha para envenenar a terra. Por isso, a floresta já está acabando.
Nós já fizemos muitas denúncias sobre os problemas do nosso território, mas o Governo
não respeita a própria lei que eles escreveram.
Já roubaram nossa terra no passado e agora querem fazer isso de novo através do
marco temporal, do PL 191 e do PL 490. Nós não vamos negociar a nossa riqueza, que
é a floresta e a vida. Nós não queremos o garimpo e a mineração no nosso território.
É obrigação do Governo cumprir a lei da Constituição de 88 e os direitos dos povos
indígenas. Essa luta não vai parar. Enquanto estivermos vivos vamos lutar pela nossa
vida que está na terra também.
Antes era tudo lindo, tudo limpo. Agora, nesse ano, água virou lama. O garimpo ilegal
está se espalhando na nossa terra. Ele chegou em lugares onde a gente não pensava
que ia chegar. Agora o peixe não enxerga nada. Agora ficamos preocupados porque o
peixe tem mercúrio e não queremos envenenar nossas crianças e adultos. Agora o
garimpo está expulsando nossa caça.
Estamos muito revoltados com a presença dos garimpeiros que aliciam alguns dos
nossos parentes com falsas promessas, destruindo e roubando nossa riqueza, nosso
futuro. Os garimpeiros se fingem de amigos, mas depois envenenam as pessoas com
drogas da cidade e estupram nossas mulheres e crianças. Os nossos parentes estão
ficando viciados e a floresta foi desmatada.
Nós, lideranças, mulheres e diretores das 07 associações aqui reunidas, queremos
deixar bem claro que somos os verdadeiros representantes da Terra Indígena
Yanomami. Nenhuma liderança decide sozinha sobre nosso território. Os assuntos que
afetam toda a TI Yanomami são decididos no Fórum de Lideranças da Terra Indígena
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Yanomami. O garimpo é muito grave e nenhum de nós vai permitir isso na nossa Terra
Indígena.
O Fórum de Lideranças da TI Yanomami quer a fiscalização permanente pelos órgãos
responsáveis. Queremos a fiscalização dos postos de combustível que abastecem os
garimpos, da circulação nas estradas, dos aviões e helicópteros que trabalham para os
garimpos, dos portos que dão acesso à TI Yanomami pelos rios, das pistas de pouso.
Queremos que as BAPEs estejam funcionando e impedindo os garimpeiros de entrar.
Queremos a destruição de todos os equipamentos e sistemas de comunicação como
internet e satélite. Queremos a investigação dos empresários de garimpo.
Já vencemos essa luta no passado. O Governo tem obrigação de acabar com o garimpo
ilegal na nossa terra e não pode ficar dizendo que é difícil. Cumpram com seu dever e
deixem nossa urihi (terra-floresta) viva.
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