
Encontro de tfedicina.s Tradicionais e Política de Sa.úde na. 
Amazônia 

t1o9ão ao Ixcelentissímo Senhor José Sarney 

Presidente da República 

Os antropólogos, médioos1 farmacólogos botânicos, 

enfermeiros, agentes de saúde, estudantes, cientistas em geral e 

líderes indígenas, reunidos na oida.dQ de B&ilEÍom pare. o Encontro de 

l1edicina.s Tradicionais e Política de Saúde na Amazônia, promoTido 
pelo Instituto Indigenista Interamericano, tluseu Paraense Emilio 

Goeldi e a Fundação Educacional do Pará, de 27 de novembro a 01 

de dezembro de 1989. tomando conbeoimento dos relatórios médicos 

recentes sobre a situação de saúde dos Ya.nomarni, decorrente da 

invasão do seu território por milbares de garimpeiros, agravada 

pela omissão de socorro da FURAI, o que oa.racteriza um quadro 

inegável de genocídio, vem exigir de V. Exa.: 

a) que sejam adotadas, imediatamente~ as medidas 

legais estabelecidas pela liminar do Juiz Federal Novély Vilanova 

da Silva Reis, da ?a. V ara, datada de 20 de outohro de 1989 , 

Autos nº XII-244/89 que prescreve: 

a..1) & interdição da área de 9.419.?08 ha.. 

delimitada na forma do memorial descritivo aprovado pela 

Portaria n° 1815/85 da FUNAI; 

Q..2) Â. rgt.ira.da. imodia.t.a dos; gt.1.rimpgiros; da. 

área interdite.; 
b) que seja implantado um programa urgente e 

imediato para reverter o quadro dramático de saúde dos Yanomami e 

a seguir seja garantida a continuidade dos resultados alcançados, 

para o qual as institui9Ões e profissionais presentes neste 

enoontro se dispõem a colaborar; 

o) que seja assegurada a integridade do 

território tradicional dos Yanomami, conforme reconhecimento do 



próprio govêrno na. Portaria nº 1815/85 da FUIIAI; 

CoIISiderando, finalmente, que as providências 

legais e o programa emergeDCial de saúde aqui reclamado~ 

dependem., exclusivamente., da vontade política. de V. Exa. # os 

signatários, desde já, se reservam o direito de considerá-lo oomo 

o principal responsável pelo crime de genocídio, caso não sejam 

adotadas as medidas requeridas. 

Belém, 01 de dezembro de 1989 

Profissão Institui9.ão Assinatura 

.fcr>,o !.+l<.EJ 
~a.A., (-(.{ ''1,.f} p i{..o 

r 
AlfrJoPoloG"o ,HltftJ.1'? 

/ L<. e o (0-c..c.c.. 



NONé I /\)$ r / 71.A I yA u 



próprio govêrno na Portaria nR 1815/85 da FUNAI; 

Considerando, finalmente, que as providências legais 

e o programa emergencial de saúde aqui reclamados dependem, exclusivamen 

te, da vontade política de V.Exa. , os signatários, desde já, reservam o 

direito de considerá-lo como o principal responsável pelo crime de genocÍ 

dio, caso não sejam adotadas as medidas requeridas. 

Belém, 01 de dezembro de 1989. 

Nome Profissão Instituição Assi 

hf fÇ E l/Ff,4 
~-u~. 
µ i)€e:,. 4L u r r~ 

E!.~~a 

FCAf. 



----- --·--- .j_ ,V e.: _ _I_.!__!.,_' _!....:_ I '", ,., ~J,,·,.,.1., ,,'1 •l - ---:..· --· -··- - - 



próprio govêrno na Portaria n2 1815/85 da FUNAI; 

Considerando, finalmente, que as providências 

legais e o programa emergencial de saúde aqui reclamados depen 

dem, exclusivamente, da vontade política de V.Exa. os signatári 

os, desde já, se reservam o direito de considerá-lo como o prin 

cipal responsável pelo crime de genocídio, caso não sejam adota 

das as medidas requeridas. 

Belém, 01 de nezembro de 1989. 

Nome Profissão Instituição Assinatura. 
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Nome Profissão Instituição 
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