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Esta seção apresenta um conjunto de documentos de referência sobre diversos aspectos
da ação da entidade na defesa dos direitos Yanomami (Terra Indígena Yanomami, direitos
humanos, saúde, educação e preservação do meio-ambiente). Trata-se de documentos
recentes ou " históricos ", de documentos produzidos pela Pró-Yanomami (CCPY) ou de
documentos oficiais.

 

 

 ...  Arquivo Pró-Yanomami

Boletim Yanomami Urgente Nº 16 - 10 de Setembro de 1991

CCPY AVALIA PROJETO DE SAUDE

Nos dias 19 e 20 de outubro, na sede da CCPY em São Paulo, foram feitas reuniões de
avaliação dos projetos de saúde na área Yanomami e de discussão e deliberação de
novas propostas e projetos. Essas reuniões contaram com a participação de
representantes da CCPY, de Davi Kopenawa (UNI/Comunidade Yanomami), de
antropólogos do Núcleo de Pesquisas Etnológicas Comparadas (NUPEC) da UNB, de
representante do NESPI/Fiocruz, e dos profissionais de saúde envolvidos no Projeto do
Demini. Gale Gomez linguista da Columbia University, de Nova York, participou como
convidada especial.

A reunião foi iniciada com uma avaliação da situação dos Yanomami, que continua
dramática do ponto de vista de saúde e da disposição do governo frente à questão.

A seguir avaliou-se a primeira fase do Projeto do Demini (abril a junho de 1990), com
base nos relatórios dos profissionais de saúde e no relato de Davi Kopenawa, porta-voz
da comunidade do Demini. Seguiu-se a programação da segunda etapa e a elaboração
do roteiro de viagens entre as comunidades a serem atendidas: Demini, Toototobi,
Ajuricaba, Aracá e Catrimani.

Projeto do Demini: Segunda Etapa

A equipe da CCPY chegou ao Demini no dia 31 de outubro, encontrando 14 casos de
malária. No Toototobi a situação era dramática, com uma média de 35% da população
atingida pela malária, sendo que em algumas comunidades a incidência chegava a
90%, com grupos de índios se deslocando das aldeias mais distantes em busca de
assistência médica e de comida. Acompanhada de Davi Kopenawa, intérprete, a equipe
de saúde deverá permanecer na área até o começo de dezembro, prosseguindo no
controle da malária, na identificação de índios de diferentes comunidades, vacinação e
atendimento de saúde em geral. Ainda na primeira quinzena de dezembro a médica
Maria Gorete Selau deverá dirigir-se ao Aracá, de onde têm chegado noticias de muitos
casos de malária.

GRUPO DE TRABALHO INTERMINISTERIAL (GTI)

Através de Nota à Imprensa, dez organizações não governamentais (ONGs) defensoras
dos direitos indígenas expressaram sua desaprovação às conclusões apresentadas em
meados de novembro pelo Grupo de Trabalho Interministerial (GTI). Integrado por
onze agências governamentais e presidido pela Funai , o GTI foi criado em junho
último para propor medidas que tornem mais efetivas as ações do Governo na
preservação dos direitos dos índios.
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Em carta ao Ministro da Justiça Jarbas Passarinho, a União das Nações indígenas (UNI),
o Centro Ecumênico de Documentação e Informação (CEDI), o Núcleo de Direitos
Indígenas (NDI) e a CCPY, entre outras entidades, afirmaram que embora várias ONGs
tenham sido consultadas acerca da questão indígena, o documento final do GTI excluiu
sumariamente suas recomendações

Na opinião das ONGs, a proposta do GTI é apenas uma forma de eximir o Governo de
sua responsabilidade sobre a tutela dos índios. Para o representante de uma das
ONGs, a proposta de emancipação é absurda, pois índios que não falam uma palavra
de português seriam automaticamente emancipados, contrariando frontalmente o
Estatuto do índio.

A fim de encaminhar novas propostas ao Ministro da Justiça, a Ação pela Cidadania
convocou as ONGs para um Seminário sobre Direitos dos índios, que realizou-se em
Brasília de 4 a 8 de dezembro.

CONTROLE DA FUNAI EM DISCUSSÃO

Comenta-se que a Funai, órgão subordinado ao Ministério da Justiça, pode passar para
o controle da Secretária do Meio Ambiente. O Ministro da Justiça Jarbas Passarinho tem
demonstrado a intenção de entregar a Funai ao Secretário do Meio Ambiente José
Lutzenberger. Este, no entanto, é de opinião que a questão indígena requer uma
Secretaria especial, diretamente ligada à Presidência da República.

Para a CCPY, essas divergências de opinião indicam que a política indigenista continua
bastante confusa, oito meses após a posse do Presidente Collor.

GARIMPEIROS DETIDOS NA VENEZUELA

Garimpeiros brasileiros estão há dois meses em um presidio venezuelano, acusados de
contrabando de ouro, da entrada ilegal de equipamentos de mineração e de crimes
contra a natureza. Segundo um dos advogados dos garimpeiros, a prisão é ilegal pois
não existe legislação para esses crimes na Venezuela. Ele afirma que os garimpeiros
devem ser multados e deportados, mas por enquanto o caso não foi julgado.

RESULTADO DA ELEIÇÃO EM RORAIMA

O novo Governador do Estado de Roraima é Ottomar de Souza Pinto, que venceu as
eleições de 25 de novembro com 32 por cento dos votos. Seu principal oponente,
Romero Jucá Filho, ficou com 29 por cento dos votos. Embora Souza Pinto seja
conhecido por apoiar a mineração e esteja longe de vir a ser um governador ideal,
comparado a Jucá ainda representa um mal menor.

SISTEMA LOCAL ESPECIAL DE SAÚDE YANOMAMI

Depois de receber durante meses diversos pedidos urgentes da Procuradoria Geral da
República, o Ministério da Saúde decidiu tomar medidas para criar um projeto especial
de saúde para toda a população Yanomami.

Nove órgãos governamentais e representantes das Universidades do Amazonas, Pará e
Brasília, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e da CCPY reuniram-se em
Manaus de 8 a 9 de novembro para preparar o plano para o Sistema Local Especial de
Saúde Yanomami. Sugeriram alguns prerequisitos necessários, entre eles os seguintes:

1.Demarcação do Parque Yanomami;
 2.Eliminação das áreas de garimpo e revogação dos decretos que criaram as reservas

garimpeiras;
 3.Condições que permitam a manutenção do equilíbrio ecológico da área;

 4.Mecanismos que facilitem a comunicação entre os órgãos federais, as organizações
não- governamentais que tratam da questão indígena e as lideranças Yanomami. Isto
incluiria a criação de um conselho consultivo permanente.

O Ministro da Saúde Alceni Guerra e o presidente da Fundação Serviços de Saúde
Pública (SESP) do Ministério da Saúde, Dr. Waldir Mendes Arcoverde, estiveram em
Roraima dia 29 de novembro para anunciar o Sistema Local Especial de Saúde
Yanomami

De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, o projeto está estimado inicialmente em
cerca de 500 milhões de cruzeiros (US$3.1 milhões).
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Para tornar a administração do projeto viável, as terras Yanomami foram divididas em
18 subregiões, que irão, idealmente, obedecer a uma política comum de saúde, O
trabalho em cada uma dessas subregiões será coordenado por um centro operacional
em Surucucus, com três pistas de pouso. Outras pistas deixadas por garimpeiros serão
usadas para o trabalho de saúde na região bem como as pistas que já servem as bases
da missão e os postos da Funai em outras subregiões. Surucucus também terá um
centro de saúde equipado para atender a pequenas cirurgias, para que os Yanomami
não precisem ser removidos da área, a não ser em casos graves.

O Sistema Local Especial de Saúde Yanomami tem, entre seus principais
objetivos:

1. Respeito pela integridade da organização política e social e pela autonomia cultural
dos Yanomami,

 2. Atendimento médico, com ênfase no tratamento preventivo,
 3. Respeito pelas tradições intermitentemente nomádicas dos Yanomami, evitando-se a

imposição de assentamento permanente, que levaria à destruição do equilíbrio
ecológico de seu meio ambiente.

 4. Recuperação do meio ambiente.

A CCPY participa do Sistema Local Especial de Saúde Yanomami através do Projeto de
Saúde do Demini. As missões religiosas que já estão na área Yanomami serão
responsáveis pelo cuidado de saúde nas regiões onde já operam.

REPRESENTANTES DAS NAÇÕES UNIDAS VISITAM OS YANOMAMI

O Governo brasileiro e as ONGs não são as únicas organizações que têm interesse em
ver o Sistema de Saúde Yanomami instalado com sucesso.

Erica Daes, presidenta da Sub- Comissão de Prevenção da Discriminação contra
Minorias da Comissão de Direitos Humanos da ONU, visitou a área Yanomami no
começo de dezembro, na companhia de membros do Itamaraty, para avaliar a situação
de saúde Yanomami.

Juntamente com Elza Stamatopoulos, responsável pelo escritório da Comissão de
Direitos Humanos da ONU em Nova York, a Sra Daes esteve nas regiões de Surucucus,
Jeremias e Paapiú. Nesta última região, as representantes da ONU visitaram aldeias
isoladas e cederam o helicóptero em que viajavam para a remoção de índios com
malária para o hospital de Boa Vista.

Erica Daca, que durante sua visita também conversou com Davi Kopenawa e Levi
Yanomami, mostrou-se sensibilizada pela gravidade da situação. Recebeu uma cópia do
projeto Sistema Local Especial de Saúde Yanomami, e prometeu examinar a
possibilidade de uma colaboração do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef)
e da Organização Mundial de Saúde(OMS).

É interessante notar que o Sistema de Saúde Yanomami foi oficialmente anunciado dias
antes da chegada da Sra Daes. Isto não é mera coincidência. Prova que as
organizações internacionais desempenham um papel crucial na luta para levar o
governo brasileiro a assumir responsabilidade permanente com os Yanomami.

CRIAÇÃO DO PARQUE INDIGENA YANOMAMI AINDA INDEFINIDA

A criação de um Parque Indígena Yanomami e a revogação dos decretos que dividiram
o território Yanomami em dezenove "ilhas" continuam sendo apenas idéias no papel
(ver Update Nº 25).

Embora a CCPY acredite que o Presidente Collor esteja de fato considerando a idéia de
criar um Parque Yanomami, isso ainda não aconteceu, e as probabilidades parecem
estar diminuindo.

No mês de outubro, quando a Funai apresentou ao Ministro da Justiça uma proposta de
criação do Parque Yanomami, a solução parecia estar bem próxima. Hoje, no entanto,
está bastante claro que ainda prevalece, em certos setores, o tipo de pensamento
militar que concebeu projetos como o Calha Norte e a Rodovia Perimetral Norte, e
permitiu as invasões garimpeiras no território Yanomami. O próprio Ministro da Justiça
Jarbas Passarinho advertiu as ONGs de que ainda existe Oposição à criação de um
Parque Indígena Yanomami em área continua.
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Numa perspectiva mais ampla, a atuação do Governo Collor frente á questão indígena
e ecológica, e especificamente na questão Yanomami, certamente está relacionada
com o êxito do plano econômico e político e a estabilidade da inflação, na medida em
que essas variáveis podem determinar o fortalecimento político do Presidente, ou ao
contrário, o enfraquecimento de suas propostas.

Por outro lado, as pressões de organismos internacionais, a visita de personalidades
importantes à área Yanomami e a realização da Conferência Mundial do Meio Ambiente
no Brasil, em 1992, certamente podem determinar ou pelo menos contribuir para
medidas mais rápidas e eficientes por parte do Governo no que se refere à política
indigenista como um todo e aos Yanomami em particular.

PROSSEGUE A DINAMITAÇÃO DE PISTAS

A 10 de dezembro último, o escritório da CCPY em Boa Vista informava que 47 pistas
de pouso clandestinas já haviam sido dinamitadas em território Yanomami. A chamada
"Operação Selva Livre" ou "Operação Yanomami”, inicialmente prevista para encerrar-
se a 12 de dezembro, continua em andamento. Os Órgãos encarregados de sua
execução requisitaram uma verba adicional de 200 milhões de cruzeiros (cerca de 1.2
milhões de dólares) para prosseguirem os trabalhos, sem especificar data para o
término da Operação. Para impedir o tráfego ilegal de garimpeiros em território
Yanomami, a Polícia Federal contínua tentando proibir decolagens nas pistas
clandestinas nos arredores de Boa Vista.

FUNAI LIBERA ANTROPOLOGOS E VOLTA ATRÁS

Proibidos de entrar na área desde 1987, os antropólogos Alcida Ramos e Bruce Albert
receberam em novembro último autorização para voltar ao campo. Além de participar
do Projeto de Saúde do Demini, Bruce Albert prossegue suas pesquisas em Roraima
junto aos Yanomami, em projeto ligado a ORSTOM/UnB. Alcida Ramos, por sua vez,
continuará sua pesquisa junto aos índios Sanumá, e se colocou à disposição do médico
Oneron Pithan, da Funai, para assessorá-lo no seu trabalho durante o mês de
dezembro.

No dia 5 de dezembro, no entanto, a Funai suspendeu as autorizações, por motivo da
"Operação Selva Livre". A seção "Painel", do jornal Folha de S.Paulo (10/12/90), assim
comentou o incide:

Trombada
 A Funai determinou a evacuação de antropólogos de quatro áreas

 indígenas em Roraima. A entrada deles tinha sido autorizada pela Procuradoria Geral
da República.

Para a CCPY, estes acontecimentos recentes parecem indicar um fortalecimento da ala
mais conservadora do governo. E a última notícia que publicamos nesta edição,
também reproduzida do "Painel" da Folha de S.Paulo (12/12/90), vem confirmar estas
impressões:

Novos tempos
 O coronel Roberto Guaranys foi nomeado ontem superintendente da Funai em Manaus.

Guaranys é citado no "Brasil Nunca Mais" como ex-integrante do Parasar -grupo da
Aeronáutica que atuou na repressão após 1964.

 
  
 

Coordenação Editorial: Alcida Rita Ramos, Bruce Albert, Jô Cardoso de Oliveira 
  

 
 Para informações adicionais favor enviar
 e-mail para o escritório central da
 Comissão Pró-Yanomami no seguinte
 endereço:
  
 proyanomamidf@proyanomami.org.br
  
 Financiador:
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