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E.M. NII 4S/90 BresiJie - or, 03/07/90 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúelica 

Como é do conhecimento de Vossa Excelêncta apre 
sença de invasores na Area Indígena Yanomani, vem gerando irrep! 
ráveis danos à saúde, à cultura, ao patrimônio, à vida e à se 
gurança daquela iomunidade, exigindo, em conseqUência, urna ação 
gov~rnamental enérgica e imediata, para a proteção dos Yanomanl. 

Vale ressaltar, Senhor Presidente, que a ativida 
de garimpeira naquele Estado vem sendo exercida em completo de 
sacordo com a legislação pertinente, e a reversão desse proces 
so, para cumprimento do texto constitucional, exige um posicio- 
namente firme e seguro de Vossa Excelência. ,. 

A conservação 
Floresta Amazônica, bem como 
mente regional e e interação 

dos ecossistemas que constituem a 
sua harmonjzação com o desenvolvi 
da cultura pas populações locais 

exigem medidas concatenadas que propicie~ sinergismo da ação de 
Governo na região. 
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Nesse sentido, tenho a honra de submeter~ eleva 
da consideração de Vossa Excelência um conjunto de medidas que po 
derão vir a garantir a sobrevivência do povo Yanomani, em sua ple- :, 
nitude, priorizando as ações de atendimento à saúde e a garantia à 
terra. São elas: 

A demarcação do territ6rio tradicional Yanomani 
em área continua segundo a Portaria/FUNAI/nQ 1817/E, de 1985. 

A revogação dos decretos que criam as Reservas Ga 
rimpeiras e Florestas Nacionais nas terras Yanomani. 

Retirada imediata, completa e definitiva da popu 
lação garimpeira desse território, pois constitui o principal fa 
tor de risco para a ocorrência de doenças que ameaçam a çxistência 
dos Yanomani, acompanhada de prisão, responsabilização penal e 
perdas dos bens apreendidos na área para os "donos" de pistas, pi 
lotos de avião, cantineiros e demais infratores pegos em flagrant~ 

A fiscalização das atividades ligadas à garimpa- 
gem. 

Elaboração e execução de um Programa Permanente. 
de atenção à Saóde dos Yanomani com a p~rticipação de instituições 
governamentais e não governamentais e, se necessário, de convênios 
com a Venezuela. 

Como parte essencial do Programa, incluir ações 
' de recuperação ambiental e criação de ~ecanismos de monitoramento 

da qualidade do meio ambiente, visando a 'manutenção de condições 
r 

ecológicas compatíveis com os padrões sanitários e econômicos im- 
prescindíveis à reprodução física e cultural do grupo. 

/ 



.• - . '.;,, ' ' 
IIRVtÇO l'OILICO FIDERAL 

Levantamento das condições de acesso de estrange! . . 
ros (pesquisadores, estudiosos, artistas, religiosos etc.) às· 
áreas ind! genas. :, :.. 

Estudo de alternativas que venham a reverter e/ou 
minimizar o fluxo migratório para a região. 

Reitero e Vossa Excelência os protestos de meu 
mais profundo respeito. 

JOSE ANTONIO LUTZENBERGER 
Secretário do Meio Ambiente· 


