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São Paulo, 30 de marco de 1990 

Amigos 

O movimento Ação pela Cidadania, através das organizações 

que participaram da ação emergencial de saúde Yanomarni, tem 
interesse em continuar a participar da elaboração e execução 

de um programa permanente de assistência médico-sanitária 
aos Yanomarni. Tomou, por isso, a iniciativa de elaborar e 
encaminhar uma Carta de Intenções ao senhor Ministro da 
Saúde, Alceni Guerra, com audiência marcada para o dia 4 de 
abril, às 17:30 horas. 

Segue anexo texto da carta a ser entregue ao Ministro, para 

seu conhecimento. Solicitamos que enviem o mais rapidamente 

possível uma indicação da maneira pela qual pretendem 
participar, ativamente ou por apoio, para que possamos 

acrescentar o nome de sua entidade entre os participantes ou 
os que apoiam a proposta. 

Para qualquer esclarecimento, entrar em contato por telefone 
ou fax com a CCPY em SP ou o NDI em Brasília. 

Grata, 

Claudia Andujar 

Coordenadora - CCPY 

---------------------------------------------------~----------------------------------------------------· 
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., são Paulo, 28 de março de 1990 

Ao Excelentíssimo Senhor 

Alceni Guerra 
Ministro da Saúde 

Ministério da Saúde 

Brasília DF 

Após a conclusão do Plano Emergencial de Atenção à saúde dos· 

Yanomami - coordenado pelo Ministério da Saúde e Funai e executado 

por diversas organizações governamentais, nos meses 

fevereiro deste ano - equipes voluntárias(l) têm 

caráter provisório, às necessidades mais urgentes de 

população. 

de janeiro e 

atendido, em 

saúde desta 

Estas atividades têm trazido a conhecimento público a deterioração 
da qualidade de vida e dos níveis de saúde dos Yanornami, conforme os: 

relatórios em anexo. 

Para que se dê continuidade às ações de saúde, tendo-se em vista a 

persistência da situação sanitária adversa, apresentamos a V.Exci~ 

proposições para urna participação integrada de diferentes 

instituições na elaboração e execução de um programa permanente de 

assistência médico-sanitária a este grupo conforme Decreto 98.478 de 

06.12.89. 

Entendemos que devido à gravidade do quadro epidemiológico, às 

dificuldades operacionais para o trabalho em saúde na área 

alto custo e ainda a carência de pessoal treinado, para 

programa permanente não sofra descontinuidades e seja capaz 

e seu 
que o 
de um 

impacto positivo nos níveis de saúde é imprescindível a conjugação 

de esforços. 

(1) Comissão pela Criação do Parque Yanomami (CCPY) 
Conselho Indigenista Missionário (CIMI) 
Diocese de Roraima 
Escola Nacional de Saúde Pública (NESPI), FIOCRUZ 
Missões Evangélicas da Amazônia (MEVA) 
Universidade de Brasília (UnB) 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

--·--·---------------------------------~----------------------..! 
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Assim sendo, encaminhamos à apreciação de V.Exciª as seguintes 

proposições: 

1 A incorporação, ao grupo. de trabalho para elaboração do Programa 

Permanente, de representantes das instituições abaixo assinadas. 

Estas instituições têm experiência acumulada em questões relativas à 
saúde de povos indígenas em geral, e dos Yanomami ern particular. 

2 Que o MS coordene e suporte as atividades deste grupo de 

trabalho. 

3 Que se estenda às mesmas instituições as responsabilidades 

execução do Programa, conforme se estabelecer no decorrer 

discussões do GT. 

para· 
das 

4 Que a coordenação geral da execução do Programa se faça através 

do MS, com ampla participação das instituições que podem colocar à 
disposição conhecimentos sobre esta população bem como recursos 

hwnanos e materiais. 

5 Que a viabilização operacional do Programa seja 

através de projetos de alcance sub-regional, atribuído 

facilitada 

a equipef! 
; 

fixas para um melhor conhecimento dos Yanomami e relacionamento mais 

produtivo entre as equipes e as comunidades. 

6 Que entidades governamentais como a FAB, FUNAI e SUCAM sejam 

efetivamente solicitadas a colaborar no apoio logístico e·técnico. 

7 Que a instalação.efetiva do programa permanente de saúde Yanomami 

contribua para a necessária criação de uma instância ministerial de 

interlocução permanente para assuntos específicos de saúde dos povos 

indígenas brasileiros. 

8 Que sejam parte do Programa Permanente ações de recuperação do 

meio ambiente e criação de mecanismos de monitoramento do meio 

físico e biológico. 

NESPI/ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA, FIOCRUZ 

COMISSÃO PELA CRIAÇÃO DO PARQUE YANOMAMI - CCPY 

.•. ------------------------------------- •.... -------------- ----------------------~----------- -- 



J> Com o apoio das seguintes entidades: 

Departamento de Medicina Preventiva/Escola Paulista de Medicina 

Centro Ecumenico de Documentação e Informação - CEDI 
Núcleo de Direitos Indígenas - NDI 

anexo: relatório da Ação pela Cidadania 
relatório preparado para o Ministério da Saúde 
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