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Washington, o.e., em 26 de setembro de 1990. 

N~ ~17 

Senhora Secretária-Executiva, 

Com referência à sua nota sobre o caso 7615, 

datada de 14 de setembro corrente e recebida na Missão do 

Brasil ontem, 25 de setembro, tenho a honra de transmitir 

informações adicionais acerca das recentes ações adotadas 

pelo Governo brasileiro no sentido de proporcionar melhores 

condições de vida e de saúde ao grupo indigena Ianomami. 

2. fstas informações complementam é at~alizam as 

já transmitidas palas notas 05/90, 46/90 e 232/90, datadas 

de. 4 de janeiro, 5 de fevereiro e 9 de maio de 1990, 

respectivamente, com as quais o Governo brasileiro· tem 

objetivado manter essa comissão informada da· atenção que 

dedica à situação daquela população indigena, bem como dos 

que está empreendendo em seu beneficio. 

Ã Excêlentissima Sênhora 
Embaixadora Edith Marquez Rodriguez, 
Secretária Executiva da CIDH. 

------ -------------------------------------------------------------------- 
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3. Conforme informei comunicações naquelas 

anteriores à Comissão, o Governo brasileiro adotou, por 

Decreto númez-e 98. 502, de· 12 de dezembro de 1999, o ºPlano 

de Defesa das Áreas Indi9enas Ianomami e da Floresta 

Nacional 11 
1 que está sendo implementado por diversos órgãos 

do Governo com os seguintes objetivos principais: 

- retirada gradativa dos garimpeiro5 de todas 

as ârsas indigenas Ianomamis e da Floresta Nacional; 

- imple~entação de um sistema de vigilância 

dessas áreas indigenas, com a finalidade de prevenir novas 

'. - 

/' 
: 

, . . 
1 

invasões; 

imediata assistência médica aos indios, com 

a implantação de planos de saúde. 

4. O 11Plano11 teve sua. execução iniciada em 4 de 

janeiro de 1990, com a "operação Ianoma?Ui/Selva Livre", a 

cargo da Fundação Nacional ào índio (FUNAI), agência 

governamental encarregada da proteção e promoção das 

populações indigenas, e da Policia Federal, mobilizando um 

efetivo de .352 profissionais. Procurou-se desestimular o 

abastecimento das regiões invadidas por ·garimpeiros mediante 

rigorosa tiscalização dos aeroportos de Boa Vista, Mucaja1 e 

Apiaú, ao mesmo tempo em que, através de campanha de 

de Roraima para com os propósitos da operação, bem como 

convencer os garimpeiros a se retirarem dos locais 

invadidos. 

5. Os esforços destinados à retiraàa dos 

' 

---- -------------------------------------- - -----------------------~---------- 



garimpeiros em situação ilegal tiveram inicio em 17 de 

janeiro, com a ocupação da pista da pouso · localizada no 

Posto Indígena de Paa-piu. A partir dessa ocupação, fDram 

feitas incursões diárias nos locais ocupados por invasores, 

os quais foram obrigados a deixar a área. Este trabalho, 

realizado janeiro de de 1990, a.b::cangeu a março 

prioritariamente a região de Surucuou, em área equivalente a 

2.061.865 hectares, na qual se localizavam os principais e 
i 
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! 
l 
' ! . 
' 

maiores focos · de garimpagem·· que estavam causando i:mpactos 

negativos diretos sobre a· pcpu Lação Ianomami. No contexto 

dessa oper~çã~, fora:m retirados da região cerca de 19. ooo 
invasot"és. 

6. Á FUNAI realizou avaliação positiva dessa 

p!:'iroeira fase do Plano, que teve como resultado radução 

considerável do númêro de garimpeiros na região mais 

seriamente afetada por invasões. 

7. Reduzida a substancialmente ação d.e 

garimpagem., restavam ainda, indígenas, nas áreas as 

instalações de apoio e as pistas de pouso clandestinas 

utilizadas Como meà.ida pelos garimpeiros. preventiva 

destinada a inibir futuras incursões nas terras Ianomamis, o 

Governo brasileiro decidiu inutilizá-las. Esta fase da 

opaxaçâc foi iniciada em 2 de maio passado, e executada 

conjuntamente pela FUNAI, Policia Federal e pelo Exército 

Brasileiro, apoiados pela Força Aêrea Brasileira. Estas 

ações tiveram que ser interrompidas em 18 de maio passado, 

em virtude de dificuldades operacionais resultantes das 

------ ----------------~------ ---~--------------------------------------------------------- 
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chuvas que normalmente são intensas na região, naquela época 

do ano. A FUNAI e a Policia Federal mantiveram, entretanto, 

na região de suz-ucucu , pl'.'ofissionais encarregados e.a 

vigilância da área e da assistência aos Ianomamis. 

8. No entanto, em inspeção realizada entre 27 e 

29 de junho de 1990, · a FUNAl constatou a recomposição de 

pistas de pouso e a retornada, embora em pequena escala, da 

garimpagem na região 'de Suruoucu. Esta situação será 

corrigida pela execução da IV fase da operação !anomami, a. 

iniciar-se .nce próximos. dias, quandc te~ina a estação de 

chuvas na região. Com duraçã~ prevista· p~ra_60 dias, esta IV 

fase.cohternplará a~.seg~inte~.medidas destinadas a erradicar 

a garimpagem.nas âreas·indigenas Ianomamis: 

fiscalização de pousos · e deoolagens das 

pistas· existentes em Boa Vista, Alto Alegre, Apiaú, Mucaja1 

e caracarai, proibindo-se quaisquer vôos para a região 

abrangida pela operação; 

prisão em flagrante dos principais 

responsáveis pela garimpagem que forem encontrados na área, 

bem como a retirada dos trabalhadores de garimpo, após 

identificados e arrolados em inquéritos policiais que serão 

sumariamente instaurados; 

apreensão --de equipamentos utilizados na 

garimpage~, rádios, aeronaves e minerais encontrados em 

poder dos faltosos, dentro das áreas indígenas. o mataria~ 

apreendido sera colocado à disposição da Justiça; 

- envio dos inquáritos ao Ministério Público 

---------------------------------- ------------------------------------------------------ 



Faderal, para denúncia do pessoal indiciado; e 

- inutilização de todas as pistas de pouso 

existentêS nas áreas indigenas, exceto aquelas estritamente 

indispensáveis à prestação de serviços de assistência aos 

Ianomamis ou à vigilância dâ região. 

9 • Esta fase deverá atingir cerca de s.ooo 
pessoas que atualmente estão diretamente ou indiretamente 

vinculadas â garimpagem na região Ianomami. Cumprida esta 

fase, será fixada no Posto Indigena surucucu uma equipe da 

FUNAI e Policia F~deral, sob regime. de revezamento, 

encarregada de realizar, de forma sistemática e em caráter 

pezmanentie , a fiscalização_ das área.s indigenas Ianomatuis. 

Esta equipe· fará o p~trulhamento da região de modo a evitar 

qualquer tentativa de .restabelecimento da garimpagem na 

área. · 

~ pai: .das providências para a erradicação 

9-etini tiva -da ·g.arilnpagem na .: região, e de implementação de um 

·.sistema de· fiscalização, estão sendo adotadas medidas de 

natureza permanente em atenção à saude dos Ianomamis, e de 

estimulo à produção de alimentos, com vistas à melhoria 

nutricional daquela população, motivando-a ao retorno a suas 

atividades tradicionais. 

11. médica aos a$sistêno:i._a Ianoma1nis é A 

considerada. como de principal pelo brasileiro Governo 

\' 
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~ · indigena. 

r \ emergencial 
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1~ 

importância nos seus esforços para proteger aquele grupo 

novemaxc de Em executou-se UU\ programa 

dos Ianomamis, atendimento óe saúde 

-------------------------------------------- -------------------------- ------------------- 
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constituindo-se equipes integradas por diversos ôrgãos 

federais e estaduais, que atuaram específicamente nas áreas 

de influência dos Postos ·Indígenas surucucu e Paa-Pid. No 

pri~eiro, das 42 aldeias existentes 20 foram atendidas, 
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assistindo-se Foram a 1.287 habitantes 

registrados casos de gripe, verminose e malária, todos 

tratados. Mais infensos à convivência. com os garimpeiros 

invasores, os Ianomamis daquela região apresentavam um bom 

estado de saúde, graças a uroa alimentação satisfatória, Na 

oportunidade, foram aplicadas vacinas SA8IN, DPT, BCG e 

antitetânica. Já em Paa-Piú, a situação apresentava-se mais 

9rave1 em razão da área encontrar-se, àquela · época, 

intensamente ocupada por garimpeiros. Atendeu-se a 157 

índios, registrando-se 31 casos de malária, além de vários 
. 

casos de desnutrição, resultante da desigual competição 

entre indios e invasores pela caç~ e pesca, bem como pela 

inexistência de roça~ de subsistência. 

12: · Simultaneamente a essa ação de emergência~ o· 

Governo bra.silefrÕ aprevou, por decreto de número 98. 478, de 

·6.12~89.i o "Plano Emergencial de Atenção à Sa~de Ianomami", 

cujos objetivos indiquei na Nota. 05/90, de 4/1/90, acima 

citada. Este "Plano" teve wna duração inicial de 45 dias (de 

2/1 a 15/2/90), dividindo-se em 3 etapas com duração de 15 

dias cada1 e contou com equipes de saúde, constitu1das por 

médicos, odontólogos, enfermeiros, auxiliares e atendentes 

de enfermagem, técnicos de laboratório, nutricionistas, 

guardas sanitários e intérpretes, que eram revezadas ao 
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final de cada etapa. As equipes préstararn assistência 

sanitária nos seguintes locais: casa ào índio de Boa Vista e 

Postos Indigenas de Surucucu, Paa-Pi~, Alto Mucajai, Baixo 

Mucajai, Waikás, Ericó, Demini e catrimani. ourante 45 dias, 

foram realizadas 3.040 atendimentos, em 71% das malocas 

existentes nas áreas citadas, compreendendo 49% da população 

indígena estimada. Verificou-se que as doenças de maior 

incidência. eram as seguintes: malâria, de~nutriçãe, 
' 

1 
1 

1 
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1 

venninose, infecção respirat6rfa .aguda e tuberculose. Ao 

todo, 350 profissionais d~ saúde estiveram, sob revezamento, 

prestando assistência à população Ianomami. 

13. Na avaliação da rUNAI, as ações curativas 

-! 
' 

empreendidas contribuiram para melhorar o estado geral de 

saúde da população atendida, apesar de todas as dificuldades 

encontradas, próprias de uma região de di!icil acesso, onde 

seus habitantes vivem em agrupamentos de 30 a 150 pessoas em 

núcleos dispersos por toda a área. 

14. Ao lado das ações curativas, desenvolveu-s~ 
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também um programa de reforço nutricional, uma 'Vez 

constatada ser a deficiência aliméntar um dos principais 

. problemas para determinados grupos Ianomaxnis. Foram 

-. I • . , .:-,.••nn nn ann i n A 

alimentação dos Ianomami. 

15. As ações de sa~de na região Ianomami têm sido 

\'\continuas, não obstante as restrições orçamentárias e as 

\\ diticuluades natur~ic decorrente de um local de operaçã9 com 

~ as características já mencionadas. O Ministério da Saúde ,,,- 

\ - - - \ . _,_ .. 

.·,, 

\ 
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está ultimando o plano de atenção à saúde das comunidades 

indigenas ianomamis, com o objetivo de cuidar de 4.994 

~ 
1 

indios, localizados nas áreas mais diretamente afetadas pela 

atividade garimpei?:"a. A.os esforços do Governo brasileiro 

ac~escenta-se a participa9ao de entidades nacionais, 

inclusive de universidades do Rio de Janeiro e São Paulo. ! 
' 

16 •. A proteção __ do grupo indigana Ianomami, como 

direi to: de cada ·cidad~c '. cu grupos que _ i.t1te,~gl:"t1m A 

nacionalidade .. brasileira,_ . constitui responsabilidade 
~~ .. - ' . - . 

intransfarivel ·das. instituiçõ_es 'nacionais, responsabilidade· 
• ' - • ' • - • • •• '+ : - • ., 

. -~stá que o Governo br~·sileiro .-·ass.ume, firiuemente ·determinado 

à fazê-la cumprir. 

17. como é do conhecimento de Vossa Excelência, o 

Brasil vive sob regime de absoluta liberdade democrática e 

de pleno funcionamento de suas instituições, o que garante o 

acesso dos indigenas Ianomamis, individualmente ou como 

grupo, aos recursos de jurisdição interna na defesa de seus 

direitos e interesses, conforme lhes assegura a Constituição 

do Brasil em seu capitulo VIII, Artigo 232. 

18. A par disso, a questão da proteção dos 

direitos das comunidades indígenas no Brasil merece a mais 

19. Assinalo que o Senhor Presidente da Rep11blica 

11 
~ ! s 1 , 1 
• I t; 
1i 

l' ! ! 1 1 1 

l1 
1: 

j. 
i 

~ alta prioridade da ação governamental brasileira, e é objeto 

da atenção pessoal do Presidente Fernando Collor, que em sua 

\·\ primeira viagem oficial internã visitou a área· indigena de 

· \\ ~uruoucu, em Roraima, de onde determinou a adoção de medidas 

p~ra melhor proteger aquela população indigena. 

.--... ... ~ •....... ·-- 
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reafirmou categoricamente perante a comunidade internacional 

seu engajamento pessoal e direto na qu~stão, ao ~firmar na 
1 

Assembléia Geral das Nações unidas, em 24 de setembro 
.. 

corrente, que: numa das mi'nnas preocupações fundamentais é 

com a preservação da vida e dos co~tumes das- comunidades 

indigenas do Brasil. Para tanto,· mau gover!}O toittOU Inedidas · 

drásticas que constituem atitude de respeito absoluto e da 

p;oteção int~an'sige~t-e dos ~ireito's de n~sso~-- indios" • 

. ·-. ,. _:\_· :.-·, , . -20~- :.:~ ·_ _M:1_~t? - . .._.' ag~-àdecé-~ia _ a Vossa E:xcelência ·_ 

.:.·'=.--.:~./~:.\~->-<---:·-::-·~-t;~ns~iti~ _· ~st~:'. .: _. . .,,no~a-·.·_·. ·ao. - .. Presidente - da. Comissão 
. '_'<.'. :-_f·>~~::;_:'. ,.,· -:"~-- .. :..~c•_',;~c .-----:-'- ... · ··. ' .. ·-:'· .. _. -,~-- .:-._' · .. :::----:-··_ '. -~ _ ·.· ;'. . · .. '., :; ·: .: · ·· . ' 

:· .. -. · · _· ·Interamericana de oírei_tos ,'Humanos, · com a solici taçãc de que 
Ó, : • ~ .Ó» .:· ", ;• • '· • 

- - ' . ·.· · - ·;_..d·~=_l~it~rá â mas~a dura.nt~:~ ---p~àsente se-ssão da Comissio. 
- ··.--· /~ ! 

--~- ..•. 

Aproveito a opc~tunidade para renovar a 

Vossa · Excelência os protestos · da minha ma.is alta 

consideração. 

(Bernardo Pericás NetQ) 
Embaíxádor 

Representante Permanente do Brasil 
junto à OEA 

"· 

1 
' j 
1 

_ ..• _ .• ·-----·- ·-- 
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~~ xe9ards ~oux nõte concern1ng ca~e ?615, ôat~~ Septemb~t 

14 thls ye~t, and recelved at the Mission of Btazil ~e~terday, 

september. 25, I have tne honor of conveyin9 to you a~ditlonal 

1nfotmat1on about the actlona recently t~ken by the Braz111an 

Government to provide better 11v1nq and health conditions to the 

Y~~omaml 1nd19enoue group. 

2. Th1s 1nf°oxmat1on complemeri.ts ancj updates that l\lteaciy sent 

ln note~ S5/9S, 46/98, and 232/90, dated January 4, Februaty 6,. 

a~d May 91· 199S, respectively, .Through tr,ese notes the_'Bra~lltan 

áovetnment.. has almed ·to keep the comm1ss1on info?Tned as to the . - ~ . ~ . . - - . ~.. . . . - - . 

attentlon ~aid.·to the ~1~~ation of the afore~ent1~ned 1ndlg6nous: 
.·- - -.. - - > 

pop1.2la):~on, a! well ai, the efforts be1ng unc3ei::tak6n· to beneflt. 

1 
. 1 

i 
1 

1 

. .. ~· · 1 

~· -.., 

. .... 
.· I -... '.. ··~ 

j:hem. 

l, · Ae · % reported ln those ptevloue corrun~nications to th~ 

Corum1ss1on, the Sra2111an aovernment aõopted, thtough oeete~ ~o. 

9~,S92 of Oeeember 12, 1989, the "Plan for the Defense of the-~ 

Yanomam1 lnd1'3enous Arei!ls and of the Nationalll Forest_,l• which ls ·· ·:~. ·:· 
-·., .. 

beln~ 1mplementêd by var1oua Government agenc16s, 

followin~ maln objectlveei 

w1 th the · ··. ·:-- ... - 
': - . 

,,..: - ; -· 

gradual temoval of the aar1mpei;o;. from all Yano111am1 .... 1 
.1nd19enous areas an~ from the Nat1onal Forest; 

1mplementat1on of a systtm for surve1llancc oi tho~e 

lndlgeno~s areaa, wlth the aim o~ preventing new inva~lons; 

1mmed1ate medical care for the Ind1ans, with the 

1mplementat1on cf health plana. 

4. Implementaticn of the up1an" began January t, 199.8, with the···'.\{\.·. 
noperat ton Yanomami/Fr ee Jun.g le," ·Under the :responsl.bl 11 ty of the 

·, 

l 

-------- - ----------------------- 
--- . ------------------------------------ 
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Nat1ona1 Indlan Foundatlon (FUNAI>, xx(~tandard tran~. ja?) the 

govetnment ageney 1n charge of protectin9 anõ ptomoting th6 

populatlon~, and the Federal Police, wh1ch 

mobll1z1ng a force of 352 pxofess1onale. An effort was made t~ 

dt~ooura9e supplylng the region! invade~ by QAt~mpeiros through 

r1gorous monltorlng of th~ aizpoxt~ at Boa Vi~ta, Mucaja1, and 

Aplaô, at the same tlm& as a d1s~em1natton c~mpàlgn was 

unc:!ertaken so that the populat1on cf Rotalma would be 

understandlng of the opexation•s· purpo~es and to convince the 

5 •. 

1 
1 
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! 

sati~Qel~Q~ to wlthd~aw_ito~ ~he lp~alltie& they have·invaded. 

Effort$ to btlng ·abo~t th~. ~e-~·Óvál . .-·o·f ··: gat1mpel,U23 WhOse· 
. . ~ • ; ~ •. :· ':. ~ . . ~ - ~.. ~1:' ~ ' . ; :._· .... ' ... ~. _·.; - .: . . 

status ·1s lllegal began January ~?i :~1th ·the_ occupatlon of the 
·.·_----~·-· _· .. · ~ .. <. -- ... .-.·.,:_: __ ·' ·_._._ .. _.,_ '·~. :··:-. ·_· ,-:_,·. 

. ,lan~ing·_. strip .: locatecf- a~·-· the _·-:-_xn_d19en~4_s ·.·Post of Paa-pl~. 

BegÍ~-ni~;. ~1\?1 _thls OC~·~-~~~1on~. ~-ali~ \~c1,:rs·1~~s- ~~~-e .made of the 

. _·1oca11't1~·~ -. -o~~up;·ed ~Y.. :1~-~a~·~;!~ --wh~ ~~e~~-· ~:ot~,~~ ~o leave the 

are~:/_:'. Thl8 work~ carr.1ed ·out_ fr.om .Jan~·ary to _Mal'.Ch l99S,. plaoed 

Pl;: 1_o~_1 ty: on the ~egion of· Suruc·ucu, enc·ompass1nq-. an · atea-· _of 
.' . - - . . . . -. '··. 

iªX ltt,peii; g .. _- 

aetivltle~· that were havlng a direct neg~tlve 

f 
1 

en the 1 
operatlon, some. ! 

> 

1mpa_ct 

Yanomam1 population. 'In the eontext oi that 

19,SSS 1nvaders were removed from the reg1on. 

6. · ruNAI made a positive a,,esament of th1s flrst pha$e of the 

Plan, whl~h resulted 1n a con~lderable reduct1on 1n the number of 

~Axtm~iro~ 1n tha region most s~r1ously affeeted by 1nvasions. 

7. Though the gold-minin9 was 8ubs~antlally curta1led, in the 

areas thete were still suppoxt. facilities and 

elandest1ne landlng strlpa use~ by the ;arlmpclxo~. In otder t~ 

prevent -future tncuraions 1nto Yanomami lands, the B~a21lian 

2 

------ -- - ----------------------------- -~-.---------------- ------------------------- 
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Government decided to put them o~t oi operat1on. Th1s phaie of 

the operation was b~qun last May 2, ~n4 im~lem~nt~d jointly by 

FUNAI1 the Federal Police, ~nd t~e Bra21l1an Atmy, ,uppotted by 

the araill1an Air Force. These actions oaQ to be int~rtupted 

last May 18 ~ue to operat1onal difficult1ea tesulting ftom the 

xains, which a:e usually heavy ln the reglon at that time of 

yeax. FUNAt and the Federal Police ma1nt~1n~d a profesêional 

force in the surucucu reglon in char9! oe oatty1n9 out 

~urveillance activities ln the area and asa1~t_ing the Yanomamis. 

8 • Nonetheless, í n . in_8pect1on:s .frorn June 27 _to 29, 1999~- FVNAI 

fourlcl that thc landin9 str1p~ haa been i::ebuilt an·d 9old-m1nin9 

had resurned I al be 1 t en a Snlal l SC&~i,. it( the Surucueu re9 í on • 

This eituation w1ll tie· co:r:xeet~d with. th_e 1mplemenfat1on· of phi.'lse 

1 . • . 1 

.... 
· .. 

IV ·of cpe r at í cn 'tanomarn1~ to- be 1a·unche_d in th_e next few days,- . ·=- -. 

w~~n the :ra~ny s eas on cones t_o e_n end ln the ie9ion. Th1~ pha~e ·· · .. · ·. ··_ 

,. ·-_1v·,· _··wlth an ilntic1pat.ad .du~~t1on of·,. 6S days, ~111 - 1nQlude - . - 
the -- 

,L . .. , - - . 
at erad tçat 1 ng gold-min1ng - ln the . _ ... ·follow1n9 

-1 ··· - .. 
measures alrneO 

YanQmaml ind1genous area~: 

monitorin9·of landings and take-offs at the alrst~ips 1n·_--: -_ 
.. :~ 

soa Vista, Alto Al~gre, AptaQ, Mu~aja1, and ca.racai:ai,· 

p:ohlbltlng all fllqht~ to the ieglon covered by the operation; 

ariest 1n fla~:ante delicto of th& per:son:s 

respone1Dle for ~old-mlnln9 who may be found 1n the area, as well 

as the remov~l qold-mlnets, after they ate l~ent1fled and l1ated. 

in police 1nve5t1gations that will be e~t~bl18hed 8umma~11y; 

selzure of equlpMent us~d 1n gold-mlntng, · iadlos, 

a1~c%aft, and mine:als found in the possesslon of the infxaetors 

3 
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1n the 1nd!genous ar~aa. The mate:!al zeized w11l be ~l~ced at 

the ~lspo~ltion of the Ju~tice !y~tem; 

- fotward1~g of th~ inve~ti9ations to the Min1sté:1o Pôbllco 

Fede?al toffice of the Attotnêy General), to be used as evldence 

a9ainst those un~e,,1nvest19ation; &nd 

puttlng out of operation all the l~n~tng at~lps 1n tho 

incHgenous ateas, except those $tr1ctly ee~ential to the 

provislon of asstatance services to the Y~nomamls or for 

~urveillance Of the region. 

9. This pha,·e 9hould teach eome S,S8S people who are currently 

directly ox lndirectly ltnk~d ~o g~ld•m1n1n9 ln the ranomam1 

.resion. .once thls phaae 1s completed, a team of FUNAI and 

Federal Pol í ce per, onne l_ w11 l be stat 1 <>ned at the Sui: ucucu 
l 
l 
1 
1 
1 

Indlgen~us Post, on a rot~t1ng bas1s, ln charge of systematlcally 

and permanen~ly _mon1tor1ng t~e .Yanomam1 1nd.lgenous areas. Thls - ... . - 

reestabli.sh / 
-1 -. 

. -,· :. . ' . -gold:--rú~1ng ·-1 n· 'the . ~l'. eà.: . · .. 
··. -_,. ·.f ' ,· - ., .: ~· : : ... _-. . ' ·_ .. . ... .: . ' . 
,~-·-· _; ·· · lB ~: · :_ Alorig .wl t·h the mea!U:té! · tsken to 

• _..... • - ••• " • .'. ·:-..· • ,. - •• + - , ., I' 1 ••• "". ··.~- •• __ : • 

·--. 9°6id .. m1,-ii_ng ftom .~ 'the re0glon, ·and to 

def1n1t1vely · eracHcate 

< ' 

,·. - 
1mplemen_t & mon1 tor 1ng · .·-· :, .... · - · 

so as to improve the nut~ition~1 ~tatus of the population, 

health of i:hé Yanomainlt an~ to encout•qe the ptoduc:tion of t:oo::: \.:,,-'_. :-. 1 
1 
1 
' ' 

system, ·pe~m~nent· measures at~·belng taken to aitend 

motlvating them to retutn to thelr traditlonal aetlvit1es, 

11~ Meaical care foi the Yanoruami~ ls vlewe~ by the Btazillan 

Government as a crucial patt of its eftotts to protect thie ! 
1 

I 
indlgenous group. In November 1S89 an emexgency pxogram was 

undertaken to att~nd t~ the h!alth cf the Yanomamis; tea~ were 

eonstltuteõ made up of several fedetal and state agencies, whc 

---------------- 
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act~d spec1f1cally in the a~eas of 1nfluence of the Sutucucu and 

Faa-PlO Indlgenoue Post9. At tha flr~t post, 2e of the 42 

i •• "' v1llages were ~erveõ, with cate provided to 1;267 lnd1genous 

1nhab1tants. ca~~s of influenza, vermlnosl!, and malatia were 
\ 

det!cteã, and all were treated, More 1n1m1cal to livinq 

along~ide the 1nvadinq ~timcclr~s~ ·the ranomamis of that re91on 

were 1n good hetlth, thanks to a satisfactory dlet. on that 

occaslon, oral pollo vacc1ne, DPT, sco, and tetanu, toxoid ~ere 

adm1n1:,tered, In Paa-Plõ the a1tuat1on wae mote aerious, as the. · 

ar e a "'ªs lntensely occupled by gartrnwroO at that t 1me:. - A total< 

of 157 1n~1ans weie 8erve~; there wete 31 ea~e~ of mala%1a, 1n 

addltlon to several east& of malnutrltlon that tesulted ttom the 

une~u~l compet1t1on between Ind1an, and invade:, for g~me and 

f1sh, coupled ·wlt~ the ~ack ·of subslstencê crops. 

12, S1mul tane_ou:sly wi ~h this emergency act í cn, 
-· 

the :era21llan ·_· 

oovernment approve4, - •. 

oec·emhet 6, ~:>·.-/=~--:- 
~· •'-"" . wh~~~ '-~ .>);: 
-1r ••• - •• 
- .. -· 1990, __ the uime;gency_-Plan-foi· _Yanoma~i · Health Caie,"· . . .. , . 

days eaçh, 

dent:l~ts, 

lt 1ncluded health team~ made up ~f physlc1ane,· - 

nur~~s, nurse auxll1ar1ea and eldes, laborator:y' · 

technic1ans, nutr1t1on1~t~, health promoters, and intelpreter~. 

They were s~elled at·the end of each stage, The teams pxovlded 

medical care at the follow1ng local1t1es~ Ca3a do tndlo at Joa 

Vtsta, and th~ !ndiqenous Poste at surucueu, Paa-Piõ, Alto 

Mucaja1" Eaixo Mucajai, Wall<As;- i:rlcô, Dem1n1, and catrim1n1. 

5 
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over a 45-day period, there were 31040 con5ultat1onB, at il\ of 

the tndlan villa9~s 1n the areas c1te~, whlch account for 49\ of 

the estlmated lndlgenous populat1on. It was foun~ that the .. ~ 

d1seases- with 
' 

tha greatest 1nc1dence were the following: 

~~laii~, malnutrit1on, vexm1nosle, acute resplratory lnfection, ·. 

a~d tuberculosts. In all, 3SS healt~ Pt6fé$S1onals1 on a 

rotat1ng ba,1s, were offerlng health care to the Yanomam1 

population. 

13. ·Accord1ng to the FUNAI eva1uat1on, the culative act~ons 

undertaken cont~lbuted_to 1mptov1ng the g~net~l health cond1t1~ri 

1 

t 

i 

o.f the - popul at 1 on s ez ved , despi te al l · the diff1cult1es 

encountered, whleh are typ1cal of a l~9lon to which access is 

dlfficult, whete the inhabitante 11ve 1n 9roup5 of 30 tu 151 

p~ople ln nucle1 spre~d thto~~hout the area. 

14. Along with the curative actions, a program fot nutritlonal 

i::e inf oreemtn.t Wd~ undertaken once lt d@termlned 

J ., - 
4,7 tons of Eood wer~ d18trituted to 

of the ma í n _p:roblems for oer~a1n Yanomam1 -- ;~;:~:-- .. 
1 • • r • 

eu~pº?);i}·· 
.-, ·=· __ •... _. ·. _· . 

hav~ _be_en_"~~ngo'Úig,; :··:\<::·> __ -.·- 
... . . ' •' - . , . ;_·. . : - .·,. - ·:· - 

and · _ t"he natura·i: 

inadequate ~iet was one 

groups •. ·A total of 

.-. · - .:_:: :. __ --. >: _t_h:e·- ~ -1 et·~;y :'~e·e~-~ ·Of the _ -y~nó~a~ie • 
, .. : - :·_ \-.: '-~:-iº5:.:·: ·-;J;:- A~~i-;~ ·acti·~~s-- .í n ~-~é~ Yanomami region 

n~t w1th~tandin9 

d1ff1cY1t1es· that 

the bud~etary te~tr1cttons 

from operatln9 1n an area w1th th~ 

character1stlcs &lready mentioned, The M1nl~tty of Health is 

com~letin9 the plan to ptov1~e health care to the Yanomam1 

1nd19enous communitiee, w1th the aim cf eattng tor 4,89• ·1ndlans -··· . 
~· • ~r, •• :-' .:... 

located 1n the areas ·most dlrectly affeeted by gold-mlrtlng~:-··_ ·I·n __ · ·:: 

addition to the efforts of the srazllian Govfrnment, nat1onal 

1 

1 
' i 
j 
1 
í 
i 

entitl~s are p~tt1cipatlng, ineludlng the univexaitl~s of Rlo de 

6 
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Janeiro and sao ~aulo. 

16. Protec:t}ol"l of the Yanomam1 1n~1'iienous 9roup, . ~s for all 

c1t1zens and sx~ups of ·~r.a2:illa~ natlonality, ia a non 

tran~feta~le xe~pons1bility of the nat1onal 1n$t1tut1one; thts 
' .. • 

iespons1b1llty ts a~sum~d by ~he sraztlian oovernment, whlch is 

fitmly ~ecide~ to car:y it out. 

11.· As :'l~u, Exc~llency· 1s awa.re, Brazil en:,oys a regime of 

à.bz,ol ute democtat!c fzeedoms and full .f~nct1on1ng of 1te 

ln!Stttutlons, whlch guara~.t-~es· access of the 'ianomami Il'l41ans, 

indl~idually or ,~ a g%OUp,. to tha resoulcea of lntein~l 

ju~1sdlct1on ln defen!e of their tl9hts and lnt&rests, as ensured 

by the cc~stitut1on of Btaz1l 1n chaptet v111, artlcle 232. 

1e. Al~ng wlth th1s, the qu~stlon-~f proteet1n9 the lights of 

the 1nd1qenous commun1t1es in Btazil is desêtv1ng of th~ hi9hest 

ptio%1ty- fo: actioh by the aovernment of Brái11, and la a matter 

that rece1ve~ the personal attention of President Feinando 
. l . . - . 

·; .: _--_- ~ollot, who .t n hls fir&t official tr1p· 1ns1d~ the. eountx:y v1stted-- 

.. 
·:·: _,_ : th'e- : 1ndigenous a;ea - oi_ süruçucu:, 1n _- Rora-ima,; thi& vlait 

.-.- ·.:·_.i ~-h~ 'decf~lcn to adopt :meàsures to better pr"ot~ct that 
. . - ~ 

led to ,_ 
- ·' 

.- 
-- , - '·. po.pu_lat ion 1 

. -. · 19 •. · I . note that the Pre:fident of the Republ1e reaff 1rmed 

~- -- eate9orlcally before.the 1ntérnational community h1$ per~onal and 
,- - ~·:.:.. ..•. ~·: 

-<.-~:~--:~-:-· d1rect commitment ln the .mattei7 on stat1ng ln the United Natlons 

Oenera1 · Assernbly on september 24 of thia ye~r that: "one of my 

lunct1onal concerns ls w1th tne pteseivatlon of the 11fe and· 

eustom..s of the ind 1genous communi t 1 es ef erat11. To th ts end, my -. 

govexnment took drastlc measuie~ that reflect an Att1tude of _. 

7 
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absolute respeet and lnt~a~a1~ent p~otectton fot the t1ghts of 

our Indlan3," 

20. I would be moat ohl1ged to Yout E~cellency 1f you would 

transm1t thls note to the P?es16ent of the Intez-Ãmerlcan 

commie~ion for _Human R1~hts, w1th the teQuest tha~ it be lead . , 

~urln9 th~ ourrent a~sston of the Commisslon. 

I ta~e thla opportunlty to r~new to Yout Excellency the 

express1on of mY hlgheat esteem. 
( 

. ·1! 
: .:..• •• l 

. : .. :·e 

.-. - 

: . ..,,: .• : 

.-. 

. ! 

) 

. ..:, 

6 

---~--~------------- 
--- ------ -------------------~---------------------·---------~ 


