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JUSTIÇA	  E	  SEGURANÇA	  PARA	  O	  POVO	  YANOMAMI	  
	  
As	  organizações	  da	  sociedade	  civil	  abaixo	  assinadas	  vêm,	  por	  meio	  
deste	  manifesto,	  repudiar	  veementemente	  as	  ações	  e	  omissões	  que	  
levaram	  à	  morte	  de	  duas	  crianças	  da	  etnia	  Yanomami	  no	  último	  dia	  
12/10.	  

Segundo	  relatos	  da	  Comunidade	  Macuxi	  Yano,	  as	  duas	  crianças	  com	  
idades	  de	  5	  e	  7	  anos	  brincavam	  próximas	  a	  uma	  balsa	  de	  garimpeiros	  
ilegais	  em	  TIY	  (terras	  indígenas	  Yanomami),	  quando	  foram	  lançadas	  
para	  o	  meio	  do	  rio	  e	  levadas	  pela	  correnteza.	  As	  mortes	  estão	  sendo	  
investigadas.	  

Manifestamos	  a	  nossa	  solidariedade	  às	  famílias	  dessas	  crianças	  e	  a	  
todas	  as	  famílias	  da	  comunidade	  Makuxi	  Yano,	  região	  de	  Parima,	  
Roraima.	  

Ademais,	  exigimos	  a	  punição	  de	  todos	  os	  culpados	  por	  qualquer	  
crime	  que	  tenha	  levado	  a	  essas	  mortes	  e	  a	  imediata	  proteção	  das	  



comunidades	  Yanomami	  contra	  garimpeiros	  que	  vêm	  
sistematicamente	  ameaçando	  sua	  segurança	  e	  seu	  território.	  

Não	  podemos	  continuar	  a	  ouvir,	  ler	  e	  assistir	  impassíveis	  a	  mais	  
episódios	  de	  violação	  de	  direitos	  dos	  povos	  originários	  em	  nosso	  
país.	  Desde	  o	  começo	  de	  2019	  está	  em	  curso	  um	  verdadeiro	  ecocídio	  
e	  etnocídio	  no	  Brasil	  e	  a	  violência	  contra	  os	  povos	  indígenas	  e	  seus	  
territórios	  tem	  sido	  frequente	  e	  é	  inaceitável.	  

Entendemos	  que	  é	  dever	  de	  todos	  nós	  enfrentar	  o	  assédio	  imoral	  e	  
desumano	  sobre	  os	  territórios	  indígenas	  e	  levar	  adiante	  a	  luta	  pela	  
demarcação	  de	  suas	  terras	  e	  pelo	  respeito	  a	  sua	  cultura	  e	  a	  seus	  
territórios	  ocupados	  muito	  antes	  do	  nosso	  país	  ser	  “descoberto”	  em	  
1500.	  

Nossas	  instituições	  estão	  comprometidas,	  por	  meio	  de	  seus	  
diferentes	  espaços	  de	  atuação	  -‐	  todas	  ligadas	  às	  causas	  
socioambientais	  -‐	  a	  contribuir	  com	  uma	  mudança	  significativa	  em	  
nossa	  sociedade,	  sensibilizando	  e	  alertando	  a	  todos	  sobre	  toda	  e	  
qualquer	  violação	  de	  direitos.	  

É	  preciso	  acordar	  e	  lutar	  contra	  a	  “naturalização”	  da	  morte	  dessas	  
crianças	  em	  um	  acidente	  tão	  grave,	  no	  contexto	  da	  invasão	  das	  terras	  
Yanomami	  pelo	  garimpo	  ilegal	  que	  segue	  avançando,	  provocando	  
conflitos	  armados,	  degradando	  a	  floresta	  e	  ameaçando	  a	  saúde	  das	  
comunidades	  ―	  e	  a	  vida	  de	  suas	  crianças.	  Em	  maio	  deste	  mesmo	  ano	  
outras	  duas	  crianças	  Yanomami	  morreram	  afogadas	  na	  comunidade	  
Palimiu,	  em	  Roraima,	  após	  caírem	  no	  rio	  enquanto	  fugiam	  de	  
disparos	  de	  garimpeiros	  armados.	  

Este	  Manifesto,	  portanto,	  vem	  reafirmar	  que	  a	  morte	  absurdamente	  
trágica	  dessas	  crianças	  revela	  a	  gravidade	  do	  descaso	  das	  
autoridades	  federais	  quanto	  à	  invasão	  e	  destruição	  pelo	  garimpo	  
ilegal	  nas	  TIY	  e	  a	  seus	  efeitos,	  sendo	  injustificada	  a	  continuidade	  das	  
ilegalidades	  que	  passam	  a	  configurar,	  para	  o	  próprio	  Governo,	  em	  
crime	  de	  omissão	  gravíssima	  passível	  de	  responsabilidade.	  



Que	  a	  Sociedade	  se	  levante	  por	  uma	  urgente	  tomada	  de	  atitude,	  
punição	  dos	  responsáveis	  e	  retirada	  sistemática	  dos	  garimpos	  ilegais	  
das	  terras	  indígenas	  brasileiras.	  

	  
Associação	  Ayrumã	  
Associação	  Comunitária	  dos	  Artesãos	  e	  Pequenos	  Produtores	  de	  
Mateiros	  (ACAPPM)	  
Associação	  Ecológica	  Alto	  Paraíso	  (AEAP)	  
Associação	  dos	  Fruticultores	  Horticultores	  Apicultores	  e	  Meliponicultores	  
de	  Araguacema	  (AFHORTAMA)	  
Associação	  Hanaiti	  Yomomo	  	  
Associação	  Indígena	  Krahô	  (AIK)	  
Associação	  de	  Mulheres	  Produtoras	  Rurais	  do	  Assentamento	  Bom	  
Sucesso	  
Associação	  Onça	  D	   ́água	  
Associação	  para	  a	  Gestão	  Socioambiental	  do	  Triângulo	  Mineiro	  (Angá)	  
Associação	  dos	  Proprietários,	  Moradores	  e	  Amigos	  da	  Bacia	  Hidrográfica	  
do	  Córrego	  Barriguda	  (ABRA)	  
Associação	  Rede	  Rio	  São	  Bartolomeu	  de	  Mútua	  Cooperação	  (Rede	  Bartô)	  
Associação	  Santuário	  Ecológico	  Professor	  Jacy	  Guimarães	  (Reserva	  
Cachoeirinha)	  
Associação	  Socioeducativa	  Buritirana	  
Associação	  SOS	  Ribeirão	  
Associação	  Vivacidade	  
Brigada	  1	  de	  Combate	  Voluntário	  a	  Incêndios	  Florestais	  
Brigada	  Voluntária	  Ambiental	  de	  Cavalcante	  (BRIVAC)	  
Centro	  de	  Referência	  em	  Tecnologias	  Sociais	  do	  Sertão	  (Cresertão)	  
Comunidade	  Educacional	  de	  Pirenópolis	  (COEPi)	  
Comunidade	  Geraiseira	  Ponte	  de	  Mateus	  (Comgepom)	  
Instituto	  Amada	  Terra	  de	  Inclusão	  Social	  	  (IAT)	  
Instituto	  Biotrópicos	  
Instituto	  Cerrados	  
Instituto	  Grande	  Sertão	  
Instituto	  Ibi	  Auá	  Gente	  da	  Terra	  
Instituto	  Oca	  do	  Sol	  
Instituto	  de	  Regularização	  Unidades	  de	  Conservação	  (IRUC)	  
Instituto	  Sócio	  Econômico	  de	  Desenvolvimento	  Social	  -‐	  Transformar	  
NOBILIS	  -‐	  Conservação	  da	  Fauna	  Silvestre	  
Núcleo	  Gestor	  da	  Cadeia	  Produtiva	  do	  Pequi	  e	  Outros	  Frutos	  do	  Cerrado	  



PEQUI	  Pesquisa	  e	  Conservação	  do	  Cerrado	  
Rede	  Contra	  Fogo	  
Rede	  de	  Integração	  Verde	  
Rede	  de	  Sementes	  do	  Cerrado	  
VIDARP	  -‐	  Voluntários	  Integrantes	  na	  Defesa	  Ambiental	  do	  Rio	  Preto	  


