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Ouas E<1 uipes Vo l an t es de Saude da FlJ~AI , num total de oito
pessoas, estão mobi lizadas rara co~hate r o surto de sarampo irrompi do entre os 1ndi os Ya
no,.,ami. As equi pes contam com o aroi o de médicos da /\e ronãutica e do Govêrno do Territõ
ri o Federal de Rora i ma .
~
A Funda ção Na cional do fndio jã entrou em contato com
o
Govê rno do Territõri o de Ro raiMa vis ando a obtencão de uma escola nara que seja instalado
um Hospital de Emergênci a em Boa Vista , para fu nc i on a~ento da base nedica e para onde se
ã
rão removidos os 1ndi os cujo estado de saude seja ~a i s grave . Onten , seguiu para a
rea de Pa li mi u, onde atua a l~issão Evangéli ca da Jl~azônia - ~1EVJl , cujos 1ndios tall'bém fo
ram acometi dos de sarampo , um grupo de sextani stas de Medi cina do Car1pus Avançado da .llnj_
versidade de Santa r~ari a/P rojeto P.ondon, al em de enfermeiras da FUNI\I , pa ra
juntamente
co~ os missionãrios, prestar ass i stênci a aos si l v1col as adoentados .
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DI FfCI L ACESSO
Segundo i nfomacôes recebi das na sede ela FU~IAI , err1 Bras1
li a, na Missão Pali niu quatro 1ndi os estão aco~eti ~os rle sára~ro associ ada com pn~umonia.
Na maloca f~ ic~, distan~e três di as a ré da sede da Missão , a situação , segundo os miss i ~
nãrios, tam~em e grave.
Na Frente de At ração Surucucu , as co~unidades Tabaxi na e .
· Iopat eli, também foram atin gidos pe lo surto , tendo oco rrido quatro Õbitos , existindo ain
da outros casos graves .
Como a re gi ão dos Yanorr~a~: e de dif1ci l ac~sso , a FU.IJ.\I
conseguiu j un to a FAB um he licõot ero e um aviã6 Rufalo para t ransportar as equi pes
medi
cas e remover os casos mais graves para Boa Vista .
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