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Posicionamento do Fórum de Lideranças Yanomami e Ye’kwana contra o garimpo 

 

Aos, 

Presidente da República  

Chefe da Casa Civil 

Presidente do Senado 

Presidente da Câmara dos Deputados 

Ministro da Justiça e Segurança Pública 

Ministro da Defesa 

Ministro da Saúde 

Presidente da Funai 

Coordenador da 6ª Câmara do Ministério Púbico Federal 

 

Watoriki, 22 de novembro de 2019 

 

Essa é a mensagem de todos os Yanomami e Ye’kwana juntos para todo o planeta. 

Nós não queremos garimpo e mineração em nossa terra.  

Nós queremos que o Governo cumpra seu dever de proteger a nossa terra. Queremos 

que o Governo tire os garimpeiros que estão na nossa terra e impeça a entrada de 

mais garimpeiros. Nós conhecemos nossos direitos e sabemos que o garimpo na Terra 

Indígena Yanomami é ilegal. 

Vocês brancos fizeram essa lei, mas vocês mesmos não estão cumprindo. Nós sabemos 

cuidar da nossa terra-floresta.  

Nós já fizemos muitas denuncias e estamos revoltados porque ainda existe garimpo 

dentro das nossas comunidades. Queremos ação. 
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Nossos avós e tios morreram por causa dos garimpeiros. Nós não queremos repetir 

essa história de massacre.  

Os garimpeiros estão envenenando as pessoas e contaminando nossos rios, nossos 

peixes, nossos alimentos e espantando nossa caça. Sabemos que o mercúrio usado no 

garimpo está contaminando nosso povo. No rio Uraricoera, mais de 90% das pessoas 

que foram analisadas apresentaram alto índice de contaminação. Recentemente 

soubemos que mais da metade dos Yanomami de Maturacá também estão 

contaminados. O Governo tem o dever de acabar com isso e trabalhar para cuidar da 

saúde dos povos Yanomami e Ye’kwana e proteger a terra-floresta. 

Os garimpeiros estão ameaçando nossas vidas, estuprando e prostituindo nossas 

mulheres. Trazem todo tipo de bebidas, drogas e doenças.  

Eles têm muitas armas e são violentos também entre eles. Eles matam uns aos outros 

e enterram os corpos na beira dos rios ou jogam nos rios. Quando os garimpeiros 

mexem na terra e destroem a natureza, eles estão ofendendo os seres que vivem na 

floresta. Esses lugares foram destruídos e ninguém mais pode usar lá. A natureza está 

se zangando e todos nós vamos sofrer, indígenas e não indígenas. 

Os garimpeiros são invasores que roubam o ouro, que tem que ficar embaixo da terra.  

As nossas riquezas são os nossos conhecimentos tradicionais, a nossa saúde, nossos 

rios limpos e nossas crianças crescendo felizes. Os garimpeiros estão destruindo a 

nossa riqueza. 

O nosso trabalho não é o garimpo, o nosso trabalho é a roça, é o artesanato, temos 

nossas formas próprias de gerar renda a partir de nossos conhecimentos sobre a 

floresta. Nossos conhecimentos tem mais valor que o ouro. 

O Fórum de Lideranças Yanomami e Ye’kwana é lugar legítimo de decisão da nossa 

Terra Indígena Yanomami, que construímos ao longo de quatro anos reunindo o 

pensamento de várias regiões. Essa não é a mensagem de só uma pessoa, nem de só 
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uma associação, mas de todas as lideranças yanomami e ye’kwana juntas. Essa é a 

nossa mensagem que representa toda a Terra Indígena Yanomami. 

Os nossos verdadeiros representantes escutam os pensamentos de todos nas suas 

comunidades e levam esses pensamentos para fora. Essas são as verdadeiras 

lideranças. E são essas as lideranças que estão reunidas no Fórum, das regiões do 

Ericó, Saúba, Palimiu, Puthuu, Waikás, Auaris, Kayanau, Alto Mucajaí, Uxiú, Homoxi, 

Haxiu, Demini, Missão Catrimani, Baixo Catrimani, Apiau, Novo Demini, Aracá, 

Ajuricaba, Himara, Toototopi, Koherepi, Maxapapi, Xiroxiropiu, Xihopi, Marauiá e 

Maturacá. Acompanhadas das associações: AYRCA, HUTUKARA, SEDUUME, 

KURIKAMA, KUMIRAYOMA, TANER E HWENAMA.  A gente decide de forma coletiva, 

escutando vários pensamentos de homens, mulheres, xamãs, jovens, lideranças 

tradicionais, todos reunidos. Isso é decidir em nome do povo e não de maneira 

autoritária. E isso deve ser respeitado pelo governo brasileiro. O governo não decide 

por nós. 

Somos guerreiros Yanomami e Ye’kwana e dizemos todos juntos: Fora Garimpo!  


