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Brasília, 29 de junho de 1990 

Senhor Subprocurador-Geral da República, 
Coordenador da SECODID 

Os Procuradores da República infra-asstS:dos, 
designados por Vossa Excelência para fiscalizarem, como mem 
bros do Ministério Público Federal, as atividades de desativ~ 
ção das pistas de pouso clandestinas no Território Yanomami e 
acompanhamento do IPL 13/89 - AM/TAB, têm a honra de apresen 
tar, nesta oportunidade, o incluso relatório preliminar, ins 

truído com documentos. 

Aduzem que, em face da exigÜidade do tempo 
disponível, referido relatório não prescinde do confronto com 
os documentos e, em alguns casos, de investigações mais apro 

fundadas. 

Atenciosamente, 

c;q~N~ciiíi'~ 
Pro~õr da República \/~i· L e- A ~ ---J __ ~ , 

EUGENI É G. ~RAGÃO 
Procurador da República 

Excelentíssimo Senhor Subprocurador-Geral da 

dia Lemos Fonteles, 
DO. Coordenador da SECODID/MPF 
NESTA 

República Cláu 
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RELATÓRIO PRELIMINAR 

S ER\IICO PUBLICO FEDERAL 

Exmº Sr. Subprocurador-Geral da República, Coordenador da 
SECODID 

Os Procuradores da República José Roberto Fi 
gueiredo Santoro e Eugênio José G. de Aragão, designados pelo 
Procurador Geral da República nos termos das Portarias~ nºs 
264 e 265 oferecem, nesta oportunidade, relatório sucinto do 
cumprimento da referida atribuição. 

Outrossim, informa-se que,em virtude de moti 
vos técnicos >far-se-á juntar a este mais documentos, tais co 
mo fitas de V.T., etc. 

Esclarecem os signatários, de início, que o 
presente relatório, seguindo orientação prévia de Vossa Exce 
lência, consistirá dos seguintes tópicos. 

I . Relato das Atividades dia a dia 
II . Abordagem de temas relevantes 
III. Conclusão 
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I - RELATO DAS ATIVIDADES DIA A DIA 

SERVIÇO PUallCO FEOERAl 

Dia 27/06 - Quarta-Feira 

- Embarque para Boa ~ista 
gado Ely do D.P.F., tendo 
Delegado Cutrim do D.P.F. 

com o Sr. Nilson da FUNAI e o Dele 
se juntado ao grupo, em Manaus, o 

- Chegada em Boa Vista às 4.00 hs. e alojamento no 6º 
(Hotel de Trânsito). 

B.E.C. 

- Às 8.00 hs visita ao D.P.F.,onde foi travado contato com o 
Coordenador,Delegado Ronaldo,que fêz contato, a pedido, com 
o Delegado Lacerda a respeito do encaminhamento do IPL 13/89, 
bem como fêz um relato das atividades do D.P.F. na questão Ya 
nomami. 

- Às 10:00 hs visita a FUNAI,onde o Administrador Geral fêz 
um esboço da situação envolvendo a eficácia das operações p~ 
ra cumprimento da liminar, e a questão da saúde na área; após,visita 
a Promotora e o Juiz da Vara Cível. 

- Às 12:00 hs almoço com uma comitiva do D.N.P.M. que estava 
em visita às áreas de garimpo. 

Às 13: 00 hs deslocamento para a base aérea de Boa Vista,,onde se 
manteve contato com o Tenente-Coronel Ortiga e procedeu-se ao 
embarque em helicóptero para visitar a área. 

- Das 14:00 hs às 18:30 hs sobrevôo sobre a área com parada 
no Paapiú. 

- às 20:00 hs, retorno a Manaus. 

Dia 28/06 - Quinta-Feira 

- Das 9:00 hs às 12:~0 hs, visita a Superintendência da Polí 
eia Federal para.obter dados do IPL 13/89. 

.. 
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- Retorno ao DPF às 15:00 hs para contato sobre o 
89 

I.P.L. 13/ 

- Retorno a Brasília. 

II - ABORDAGEM DE TEMAS RELEVANTES 

II.1. Da situação Yanomami 

a. Eficácia das Operações realizadas. 

A área sobrevoada pelos procuradores ficou 

restrita, em razão de condições climáticas, a região do Muca 
jaí até Paapiú. 

Observaram-se duas pistas de garimpo explodidas, 
e franca melhoria na situação dos índios que habitam a região 
do Paapiú,i.e., existência de apoio da FUNAI, diminuição de 
garimpeiros na área (inexistem na aldeia),aparente boa condição de 
saúde dos índios e paulatino regresso a sua cultura. 

Contudo, constataram-se atividades de garimpo 
em toda a área, ou seja, balsas de garimpo no Rio Mucajái, 
pistas em operação, outra sendo construída, bem como a utili 
zação das pistas explodidas como base de lançamento e de 
apoio a garimpeiros instalados em suas proximidades e intenso 

tráfego aéreo na região. 

Por outro lado, apurou-se que o Paapiú conti 
nua sendo utilizado pelos garimpeiros, pois em 17/06 pousou 
na área a aeronave prefixo PT-NZE (Piloto Dilberto), em 24. 

06,cinco garimpeiros passaram pelo Paapiú e em 26.06 mais qu~ 

tro. 

Em resumo, embora tenha havido franca melhoria 
na área a situação e~tá latente, pois não fo~ desarticulada 
a base garimpei!? na região, sendo'certo que, a partir de s~ 
tembro haverá um aumento substancial das atividades de garim 
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po com o retorno ao status quo ante. 

No tocante às demais áreas, a situação perm~ 
nece inalterada, mormente nas pistas acobertadas pelas limin~ 
res do Juízo de Roraima, ou houve pouca mudança, a qual pode 
ser atribuída, até, ao período (época das chuvas) que ocasiona 
uma queda nas atividades garimpeiras, 

Conclusão: A situação permanece pouco alterada em relação ao 
passado, visto que não foram totalmente desarticuladas as bases 
de garimpo. Contudo, o Paapiú e suas melhorias mostram que as 
operações, embora curtas , têm surtido efeitos, o que se afi 
gura promissor. 

b. Situação de Saúde 

Pelo relato dos participantes da visita, 
administrador da FUNAI, do D.P.F., de todos de um modo 
a área encontra-se em estágio de se tornar inabitável. 

do 
geral, 

Seguirá a tempo relato do coordenador da FUNAI atesta~ 
do tal fato, assim como os Procuradores fazem juntar a este a 
lista de óbitos dos meses abriL(junho/90. 

Ademais, é certo, e confirmam os sanitarista~ 
que há epidemia de malária, coqueluche, oncotcercose, tube! 
culose, e que tais doenças já estão afetando em grande esc~ 
la a área de Boa Vista. É de se notar que tais doenças estão 
dizimando,também, os garimpeiros. 

e. Meio Ambiente 

Os procuradores constataram i~ loco a devast~ 
ção p-~vocada na região, tais como, poluição dos rios, cri~ 
ção artificial de brejos (verdadeiros bolsões dos transrnisso 
res dos vírus acima mencionados), desmatamentos etc. 

Não há avanços nest~ sentido. 

Imprense. Nacional 



SERVIÇO PUBLICO FEDERAL · ·.06 

d. Situação dos órgãos envolvidos na operação 

d.1. FUNAI 

- falta de recursos financeiros ( estão agua~ 
dando verbas do Ministério da Justiça para o 
da operação); 

prosseguimento 

- postas em disponibilidade 7 (sete) pessoas 
essenciais para as operações futuras e a manutenção da área. 
Ex: não há mais intérprete de Yanomami. 

d.2. D.P.F. 

- resultado da operação recente: 
e agentes com malária; 

- falta de recursos financeiros; 
falta de apoio, tais como 

ligação entre a atividade policial e o Judiciário. 

Delegados 

elos de 

d.3. AERONÁUTICA 

Embora não men~ionado, constata-se falta de 
equipamento para operarem na área. 

II. 2. DO IPL/13/89. 

a. Situação Geral 

Encontra-se pronto para relatório. 

Há 5 (cinco) indiciados, três dos quais pr~ 

SOS. 

O M.P.F. ofertará aos autos do I.P.L. 
ção para o seu deslocamento para a Justiça Federal. 

promo 

Imprensa Nacional 
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II. 3. QUESTÃO MACUXI. 

Em conversa com o Juiz local e a promotora se 
observou quedevem emergir focos de violências graves envolven 
do a citada comunidade indígena. 

III. CONCLUSÃO 

Os procuradores concluem que: 

a) as operações realziadas em cumprimento a 
liminar do Juízo da 7ª Vara Federal da Circunscrição Judiciá 
ria de Brasília não têm efetivamente surtido os efeitos 

almejados pela medida; 
b) a situação Yanomami encontra-se em fase ter 

minal; 
c) não há meios materiais disponíveis à canse 

cução das medidas necessárias. 

Brasília, 29 de junho de 1990 

lmpreosa Naclonal 
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ÍT.ELI U O Li E IDADE L·:ALO Cf .•. CAU.3A Ll.GHTIS 

'. 
01 1lAHG1u.tllJA ZIHIANA 

62 J(. AHA DE SOUZA 

OJ J A:{ ILSCII e. ll,\I.:os 

04 AJ ,cl;C.H J oDA SILVJ~ 

05 

06 

GHAJJ.EV.JU., R. LJ:..'VI 

Úl3I ro ..l!'BTA.1 

07 

08 CLAUDIO m.DA SILVA 

73 EricÓ 

60a V.Alegre 

01.04.90 Insuficienóú:a Resyiratf 

ria, ]'ibrose lulmonar , 

Digestiva, Tuberculose, 

Desnutriçãoº 

09.04.90 ~arada Curuio rcspiratf 

. ria, 'l.Irnuficiêncin car 

díaca e renal, Diabete• 

Me~itus, Irrfec~ão urin1 

ria. 

05m Olho d.'ab'UB. 14.04.90 Septice.:nia, Dr-onco pn e u 
monia, Deanutir-Lçâo , 

40a Urapuruii 

40a D.do. I,loça .. 
Ca.ranã 

58a Surucucu 

02a Tiricoquo 

09 I,L'\flGAHIDA LI.DOS sros. 49a No rmand La 

10 Óbito Fetal 

11 

12 

13 
14 
15 

NO!.!E D.SSCCr:ILCIDO 

li li 

li li 

li li 

li li 

]6 ·Ca,1. JA.to v d e a Qilxa 

07m l.maj ari 

70a Surucucu 

09m Jeremias 

01.ln Jeremias 

07a Hoimochi 

05a L.:acurrão 
35a 11 r.· .. , e +urin. 

20.04.90 Iarado. carJ.io Ilc::J .• :irat,2. 

ria. 

23. 04. 90 :f'roláp:30 de co rdâo , Si 

tua;~o tra.nover~al. 

03. 04. 90 Causa não .í.d ou tii'ico.du. 

OJ.05.90 Parada Cardio rcapir:ttó 

ria. Leshima11iose,Viscc- 

raJ.. 

14o0~.90 Desi~uilÍbrio 11.E.C.Áci 

do B'.Ísico neo Gaotrico. 

25.05.90 Causa indc1inid~. 

14.05.90 Causa indefiniu.a.. 

19005.90 Coqucluxo. 

26.05.90 Coqueluxc. 

26.06.90 Droncopn~Lunonia.. 

26~0G.90 11a.lár~Uo 
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LEVAllW'.!.EHTO D.E Ó:BI'.I.'OS DE ÍNDIOS 

Al3RIL/JUNH0/90 
Cont. 

ÍTEL! nor.m IDADE MALOCA DATA. C.AU~.A I,!ORTIS 

17 !l e RATO AFOn so 50 a L1.l\1uriá 14006.,90 L!alária 

18 Iloruc DESCOIE!ECIDO 30 a Surucucu 23.06.90 I.ri..f'ec~ãoGcncralizada 

19 Goraia Xirixana D.Mucajai 14.06.90 1~ 1' . - ia ar-aa 

20 ..!.)amião ~ct:Xi - StQ.Cruz 25.0G.90 Assassinato 

21 tlár Lo l,.Ja eu.'! i - sta.cruz 25.0G.90 Aoso.s3ina.to 

...• ~- 
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AUTONIETA l'ATIIDIO COSTA. 

-Assist. Social- 


