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Carta nO162/HAY/2015
Boa vista, Roraima - Brasil, 30 de novembro de 2015.

Exma. Sra Dilma Rousseff
Presidente da República Federativa do Brasil
Exma. Sra Suely Cammpos
Governadora do Estado de Roraima

Assunto: Decisão da Presidente da República pode aumentar o perigo da
mineração na Terra Indígena Yanomami.

Nos últimos anos o Brasil reduziu o desmatamento e protegeu grandes
áreas de floresta, mas agora o desmatamento voltou a aumentar, as leis que
nos protegem estão sendo revogadas, e grandes projetos avançam sobre a
Amazônia e seus povos. E justamente no momento que Brasil sofre o maior
desastre ambiental de sua história, causado pela mineração, o governo federal
tenta criar condições para que as mineradoras avancem sobre uma das áreas
mais conservadas da Floresta Amazônica.
A ameaça envolve a transferência das terras da União para o estado de
Roraima, conforme Decreto 6754/2009, que garantia uma medida de proteção
contra o avanço da mineração. Entretanto, agora o governo pretende mudar o
Decreto e retirar esta proteção, abrindo caminho para as grandes mineradoras
sobre o leito de nosso maior rio, bem na fronteira da Terra Indígena Yanomami.

o governo federal sabe que esta área é muito pressionada pela mineração
de Ouro, e por isso determinou no Decreto 6754/2009 que a área ficasse
dentro uma Estação Ecológica, um tipo de Unidade de Conservação que não
permite a mineração em hipótese nenhuma (Processo 02001.004366/200596/ICMBio). Mas agora o governo quer que esta área se torne uma Floresta
Estadual, um tipo de Unidade de Conservação mais frágil, que hoje já permite a
mineração em alguns casos, e que vai permitir toda a forma de mineração com
a entrada em vigor do Novo Código da Mineração, em vias de aprovação no
Congresso Nacional.
Se o governo mudar o decreto6754/2009 e permitir a ação das grandes
mineradoras nesta área, isto pode resultar em grandes impactos para a floresta
e para o nosso povo. Esta medida também tem o poder de estimular o garimpo
ilegal porque facilita "esquentar" o Ouro retirado pelos milhares de garimpeiros
que ainda atuam na Terra Indígena Yanomami, trazendo de volta um problema

que quase causou o genocídio de nosso povo na déca~
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Nesse momento em que o Brasil e o mundo se concentram na busca de
soluções para proteger o clima, a água, as florestas e seus povos, não faz
sentido o Brasil favorecer empreendimentos que podem resultar na destruição
da natureza dentro da Terra Indígena Yanomami. Desta forma, pedimos a V.
Exa. que faça cumprir o Decreto 6754/2009 e mantenha a Terra Indígena
Yanomami livre do desmatamento e da destruição causados pelas grandes
mineradoras.

Atenciosamente,
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Davi Kopenawa Yanomami
Presidente da Hutukara Associação Yanomami
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Goés Meio

Primeiro Secretário e Coord. Gestão Territorial da Hutukara
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Dário Vitório Kopenawa Yanomami
Tesoureiro e Coord. Políticas Públicas da Hutukara

