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YANOMAHI: UH ANO COM COLLOR 

Transcorrido o primeiro ano do governo Collor. permanece 
dramática a situação dos índios Yanomami. Os atos 
governamentais desse periodo estão longe de realizar as 
recomendações contidas no documento "Yanomami: A Todos os 
Povos da Terra", publicado em julho de 1990 pela Ação pela 
Cidadania: a) a· retirada dos garimpeiros de toda a área 
tradicionalmente ocupada pelo povo Yanomami e a rigida 
fiscalização da área e dos seus acessos por terra e por ar 
para impedir novas invasões; b) a elabora~ão e a execu9ão de 
projetos para a recuperação ambiental das áreas Yanomami 
degradadas pelo garimpo e para a assistência permanente à 
saúde dos índios, com a participação das organ.izações civis 
interessadas e habilitadas; e) a interdição das pistas de 
pouso clandestinas existentes em toda a área 
tradicionalmente ocupada pelo povo Yanomami, e a definição 
das gue serão utilizadas, com fiscalização permanente, na 
execução de projetos de apoio e assistência aos índios, 
procedendo~se à inutilização definitiva das demais; d) a 
revoga.9ão das portarias interministeriais n°s 160 e 250, dos 
decretos de n°s 97.512 a 97,530, dos decretos n°s 97.545 e 
97.546 e dos decretos n° 98.890, 98.959 e 98.960, que 
reduziram e fragmentaram a área Yanomami, criando florestas 
nacionais e reservas de garimpagem dentro dela; e e) a 
demarcação continua de toda a área tradicional ocupada pelo 
povo Yanomami, em conformidade com o disposto no parágrafo 
primeiro do artigo 231 da Constituição Federal. 

Desde os primeiros dias do seu governo, o Presidente agiu 
consciente da gravidade do caso e da atenção que desperta na 
sociedade civil e opinião páblica em geral. Visitou a irea 
e determinou a explosão das pistas de pouso clandestinas 
abertas pelo garimpo nas terras Yanomami. Collor demonstrou 
saber· o gue devia fazer, embora tivesse escolhido um caminho 
simplista e pouco eficaz. 

O garimpo resiste. Após um ano de explosões de pistas, ~ 
mais tempo de opera;ões tópjcas de retirada de garimpeiros, 
o próprio governo reconhe~e que milhares de invasore~ 
permanecem na área indígena, gue foram reconstruídas várias 
pistas dentre as destruídas, e gue a epidemia de malária 
voltou a recrudescer, havendo dezenas de Yanomami 
hospitalizados em Boa Vista e outras centenas na selva sem 
serem atingidos pelas operações emergenciais de saúde. Os 
garimpeiros retornaram a vários lugares dos quais já haviam 
sido· anteriormente retirados, e invadiram outros pontos, 
inclusive em território venezuelano, gerando tensões nas 
relações entre o Brasil e o pais vizinho. 

O novo governador do Estado de Roraima, Ottomar Pinto, vem 
afrontando progressivamente as decisões da Justiça Federal 
que ordenam à Policia Federal proceder à retirada dos 
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garimpeiros, chegando até mesmo a mobilizar a Policia 
Militar em defesa dos invasores e impedir a sua detenção. 
Diante disso, o Procurador Geral da República solicitou em 
18/03/91 ao Supremo Tribunal Federal que determine a 
intervenção federal no Estado de Roraima, para fazer valer a 
ordem juridica·: Ainda não hã decisão a respeito. 

Continuam em vigor os decretos do periodo Sarney, que 
reduziram em 70% o território indigena, fragmentando-o em 19 
"ilhas" (áreas descontinuas), além de criarem "florestas 
nacionais" e "reservas de garimpagem" no seu interior. Há 
discussões inconclusivas dentro do governo sobre o 
reconhecimento de uma área Yanomami continua: o Ministro da 
Justiça declara em seminário promovido pelo Ministério 
Público Federal em dezembro de 1990 gue a demarcação de um 
território continuo é inviável, por motivos geopolíticos; 
mas o Secretário Nacional do Meio Ambiente informa que a 
área continua é imprescindivel e deve ser homologada a curto 
prazo. (FSP, 25/03/91) 

Nesse primeiro ano, o governo federal não conseguiu 
implementar um programa permanente de saúde para os 
Yanomami. Há boa vontade no Ministro da Saúde e um plano 
formalmente bem elaborado, mas de fato, prosseguem as ações 
emergenciais, ainda· em condições precárias. O presidente da 
Funai aguarda a libera~ão de Cr$ 221 milhões do Ministério 
da Economia para continuar a operação de retirada dos 
garimpeiros. 

O Presidente sabe o ~ue fazer e demonstra querer faz@-lo, 
mas hesita em adotar solu~ões inteiras. Parece querer 
ganhar tempo, mas os problemas crescem, o garimpo se refaz, 
muita gente morre, os recursos disponíveis se esvaem e a 
ordem constitucional vai sendo solapada. 

Assim, os fatos demonstram - tragicamente - que operações 
emergenciais não podem debelar a situação endêmica entre os 
Yanomami enquanto milhares dé garimpeiros continuarem 
ocupando ilegalmente as suas terras, destruindo rios e 
florestas, espalhando fome, doença e morte, comprometendo a 
sua sobrevivência como Povo. Demonstram ainda, gue o 
reconhecimento oficial da área continua tradicionalmente 
ocupada pelos Yanomami deveria prover os meios e orientar as 
operações para a retirada total dos invasores. 

- 
A rota das decisões necessãrias para reverter a situação de 
genocídio começa pela definição do território, passa pela 
retirada dos garimpeiros, para chegar a resultados 
consistentes quanto à situação de saúde. Nos desvios dessa 
rota, mora a morte. 

Hesitação não 
contramão do 
chantegeado 

é caminho. Deixa o governo 
processo civilizatório, sendo 

por barbarismos locais. 

federal· na 
fustigado e 

Retira-lhe 
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credibilidade e o enfraquece. O Presidente precisa de~over 
os óbices "geopolíticos" e submeter Roraima à ordem 
constitucional, com a maior urgência, enquanto ê possível 
salvar os Yangmami e planejar o desenvolvimento regional de 
forma sustentável e não violenta. 
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