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NOTA PÚBLICA DA HAY SOBRE DOIS YANOMAMI ASSASSINADOS:
UM NOVO HAXIMU?

No dia 23 de junho de 2020, chegou ao conhecimento da Hutukara Associação Yanomami a
denúncia do assassinato de dois Yanomami da comunidade Xaruna, região do Parima por
um grupo de garimpeiros armados.
A denúncia foi feita por D. Yanomami, que acompanha sua esposa em tratamento de saúde
na CASAI, em Boa Vista. A Hutukara gravou um depoimento de D. Yanomami relatando o
ocorrido em maior detalhe. A transcrição do depoimento traduzido para o português segue
abaixo.
D. Yanomami conta que, na primeira quinzena de junho, nas proximidades da comunidade
Xaruna, um grupo Yanomami foi até a o local onde garimpeiros estavam assentados
ilegalmente e pedem alimentos. Não tendo recebido o quanto desejavam, segundo o relato,
entram em confronto com os garimpeiros, que com mais armas de fogo perseguem e matam
dois Yanomami.
Para além do assassinato de dois Yanomami, que deve ser rigorosamente apurado e os
responsáveis punidos conforme a lei, tememos que os familiares dos Yanomami
assassinados decidam retaliar contra os garimpeiros seguindo o sistema de Justiça da
cultura Yanomami, podendo levar a um ciclo de violência que resultará numa tragédia.
Foi uma situação como esta em 1993 que resultou no massacre de Haximu, primeiro caso
de genocídio reconhecido pela Justiça Brasileira1. 27 anos depois do massacre, temos
notícia de que garimpo está novamente instalado em Haximu2.
O relato de D. Yanomami descreve uma forma de relação entre os Yanomami e garimpeiros
que já conhecemos e é recorrente desde o início da invasão do território Yanomami na
década de 1980 por mais de 40 mil garimpeiros. Num primeiro momento, os garimpeiros
chegam em menor número ao território de uma comunidade e buscam relações amistosas
com os Yanomami, oferecendo comida e bens da cidade. À medida que aumenta o número
de garimpeiros e o assentamento se torna permanente, os garimpeiros ficam à vontade no
território e passam a encarar os Yanomami como um incômodo. Os pedidos dos Yanomami
por bens da cidade são ignorados e as relações passam a ficar conflituosas.
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https://pib.socioambiental.org/files/file/PIB_verbetes/yanomami/massacre_haximu.pdf
https://www.derechos.org.ve/actualidad/27-anos-despues-de-la-masacre-de-haximuindigenas-yanomami-denuncian-presencia-de-mineros-y-complicidad-autoridades
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O relato demonstra como o número de garimpeiros na região vem aumentando, e as
comunidades temem por sua segurança. Esse problema não é isolado, e se repete em
outras áreas que estão sendo afetadas pelo garimpo na Terra Indígena Yanomami.
O assassinato de mais dois Yanomami pelo garimpo deve ser investigado com rigor, e
reforça a necessidade de o Estado Brasileiro agir com urgência para retirar imediatamente
todos os garimpeiros que exploram a Terra Yanomami ilegalmente assediando e agredindo
as comunidades indígenas que ali vivem.
Chamamos a atenção das autoridades para que tomem todas as medidas necessárias para
impedir que o garimpo continue tirando as vidas Yanomami.
Boa Vista, 25 de junho de 2020.
Mapa da região do Parima na Terra Indígena
Yanomami. Comunidades e áreas de garimpo ilegal.
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Transcrição do Relato de D. Yanomami, datado de 23/06/2020

Áudio 1Dário, eu cheguei, com a minha mulher, eu cheguei. Sou morador de Parima. Foi assim que
aconteceu. Os garimpeiros... Dário vou lhe explicar, vou lhe fazer entender.
Eu estou triste, eu fiquei triste. Fiquei triste porque houve mortes. Eles comeram, foi tudo
bem, mas na hora de retornar, quando eles foram retornar, os garimpeiros os mataram com
espingardas. Eles ficaram com medo e mataram dois com as pistolas. Eles caíram na
floresta, eles os mataram, depois disso, nós moradores de Parima estamos chorando. Não
pense que isso é mentira. Entendeu?
Áudio 2 Dois já morreram, é realmente verdade que dois já morreram, eu não estou mentindo, eles
nos mataram, nos fizeram fugir, eles nos mataram. Foram dois que morreram, foram
realmente dois. Não estou mentindo, estou falando a verdade. Dois corpos estão
pendurados no jirau, no mato.
Áudio 3Sim cunhado, eu sou D., D. Yanomami, morador de Parima e cheguei aqui. Cheguei ontem
mesmo e quero lhe entregar a minhas palavras sobre os mortos.
Lá, os garimpeiros. Na minha floresta têm muitos garimpeiros, eles estão se reunindo, se
agrupando e por isso os garimpeiros ficaram agressivos conosco.
Rio acima eles buscaram incessantemente, depois que o ouro acabou, eles desceram pelo
rio para a nossa floresta. Depois que chegaram à nossa floresta, eles se tornaram
numerosos e estão se espalhando por vários lugares. Quando eles chegaram eles mataram
dois yanomami moradores da minha comunidade Xaruna.
Eles foram até os garimpeiros, inclusive esses dois que morreram. Depois que foram eles
comeram arroz e fizeram amizade com os garimpeiros. Os garimpeiros disseram: Sim! Que
bom chegaram meus yanomami de Parima! Eles cozinharam arroz, depois de cozinhar os
alimentou e depois os mandou de volta: Agora que já estão satisfeitos retornem para sua
comunidade!
Apesar dos garimpeiros terem feito isso, quando estavam retornando, uma pessoa teve a
ideia de voltar e atirar na direção dos garimpeiros para assustá-lo, depois que eles correrem
vamos pegar mais arroz e levar, eles pensaram, os yanomami pensaram.
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Assim quando os dois estavam retornando eles flecharam/atiraram na direção dos
garimpeiros, despois que eles flecharam os garimpeiros ficaram com medo. Eles ficaram
com medo. Despois que ficaram com medo pegaram suas pistolas, depois que pegaram
eles mataram! Não duvidem, eles realmente mataram um yanomami. Depois que eles
mataram, o outro fugiu. Fugiu pelo caminho certo, mas os garimpeiros correm atrás,
correram novamente e depois quando cruzaram no caminho os garimpeiros atiraram
novamente. Foi assim que realmente aconteceu. Ouviu?
Eu sou D. e estou muito triste por isso estou explicando pra você que é liderança da
associação. Nós estamos pensando, se isso continuar acontecendo vão acabar conosco.
Eles querem acabar conosco, nós estamos pensando! Eles querem acabar com a agente
eu estou pensando. Por isso nos ajude! Para nos ajudar vocês da associação devem enviar
o exército, deve enviar muitos deles para todos os lugares, para que os garimpeiros não
acabem conosco. Eles aumentaram muito aqui na região, eles aumentaram muito! Por isso
quando você enviar o documento para as autoridades, quando você me ajudar, ficarei
satisfeito e contente. Nós estamos quase chorando. Como nós ficaremos? Como ficaremos
na floresta? Eles querem nos queimar, os garimpeiros querem acabar conosco. Nós
estamos chorando e por isso estou falando com você que é realmente liderança da
associação. Me responda, me atenda. Quando você me escutar e me ajudar, será bom. Eu
já sou adulto, já me tornei responsável, por isso estou falando com você. Escutou?

