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Diagramação: Hanna Limulja - ISA   

6º dia: Política Pública - Saúde. 

Hwei thëã wëapiiwi Davi e Dário kipëni thëã wëapuma. Kami yamaki urihipëhamë 

saúde akuapënaha thëã thamahe witinaha yama thë yai thapë tha?  Kami yanomae 

yamakini FUNASA thë u xiha thë kua pënaha thë kure thëã wawë ma i parioma. FUNASA 

amapruuwi thëã thamahe, Kai owá akuaiwi thë ã pree wawë mamahe, kama pën i. 

Remédio yamapë naka taanimi, yutuha yamak i nakamu hikioma yaro, kami yanomae 

yamakini yama thë yai th apu pihio pënaha yamathë peximai. 

Secretaria  Especial de Saúde Indígena Yanomami e Ye´kuana 

Wanë kami yanomae wamareki yai pairiprarii, kami yamak i urihipë hamë hospitais 

yamapë yai thapuu pihio, Boa Vista hamë yamak i xiro raakae huu yaro thë totihiimi, 

yamaki haru mao tëhë yamak i xiro huu, waisipë yamaki porepëo tëhë yamak i huimi, 

kuë hoyamë materiais permanentes wama pë yai thakii, kaho Secretaria Especial de 

Saúde Indígena thëha wa pata muu yaro.  

Ihi tëhë Antônio Alves waa hwama, awei k ami yanë yathë thaprii, hoyamë y anomae 

urihihamë kami yanë Internet ya thaai  pihio, kaho wamakiha napëpë kiaiwi peã 

huayopë kamapë ihirupëhamë, rádio hamë yanomae wamak iã hwai tëhë wamak iã 

hwai yapë kai maopehe. Kami yaka kiinë inaha yathë ria tha i, kuë yaro hwei yathëã 

thaprarema, kaho wamak iha. 

Inaha kuë yama thë pexima iwi yama thë oniprarema, yama thëria xima iwi, pata ehamë 

kama Antônio Alves ehamë. 

7º dia: Avaliação dos Diretores e Gestores da Hutukara  

Hutukaraha thëpë patamuwi thëpë xaari taa iwihi. Davi presidente anë hwei avaliação 

thë hapa karoprarema.  Iharanë diretor e gestor peã komi hwama, kama pë kiai 

kuapënaha  thë wëamahe. 

Ai pë pihi hëtëmuwi peã pree hwama kamiriha thë yai kohipë mahioma kuë ya ya 

pataaimi, ya  thë totihia rema makii thë kohipë mahi yaro ya  thë totihipranimi, inaha pë 

kuma. Pë ãha hwarini ai pë pata pruuwi thë tha i kõomahe. Pë xoao pihiowi pëãha. 

Davi Presidente, Mauricio Vice-Presidente, Enio Coordenador de Educação, Dário 

Coordenador de Saúde. 

Inaha kure pë xoa kemamakii  Ivan a patapruu maoma, kuë yaro a praharayoma.  Ai tute 

pë pata prariowi hapënaha pë kutaa.  

Davi Kopenawa Yanomami Presidente, Mauricio Tomé Ro cha, Enio Mayanawa 

Yanomami 1º Coordenador de Educação, Bernal do Yariri Yanomami 2° Coordenador de 

Educação, Dário Vitório Yanomami 1º Coordenador de Saúde, Edinho Hokotori 

Yanomami 2º Coordenador de Saúde, Lúcio Xihori Yanomami 1º Coordenador de Meio 

Ambiente, Gabriel Oruri Yanomami 2° Coordenador de Meio Ambiente, Mozarildo 

Yanomami 1° Tesoureiro, Adailton Oinari Yanomami 2° Tesoureiro, Zeca Konori 

Yanomami 1º Conselho Fiscal, Saldanha Suhiri Yanomam i 2º Conselho Fiscal, Trento 

Separi Y anomami 1º Secretário, Derek Yanomami 2° Secretário, Almeida Yanomami 

Conselho Fiscal. Hwei thëpë ãhaka kii thëpë pata prarioma diretoria thëha.  Awei thë ã 

maprioma kutaoma.  

Toototopi hamë pata Assembleia Geral da Hutukara thë hamë pree yanomae yamaki kokamoma 50 yano 
pë kutaopënaha yamaki naka yoakurayoma. 

Pree yanomae yamakinë, Assembleia Geral da Hutukara ya maanë praiarema yama anë hetoarema. Napë 
pene kami yanomae wamarek i noamai wihi yama pë pree nakarema FUNAI, FUNASA, ISA. Ai napë 
pata Ministério da Saúde, Antônio Alves, kami yanomae wamareki pree temi totihi pirimapuu pihiowi, 
yama a pree nakarema. 

Ënaha kuë yaro kami yanomae yamakixi pree toprarorayoma, hwei tëhë pree pata thëpënë, Hutukara a 
lutamuwi thë yai taaremahe, yutu hamë kami yamakinë pata pënë, Hutukara waãha hapa hira kiiwihi, 
kami ihiru yamakinë, Hutukara Associação Yanomami yama waãha. 

Waoto pramarema, kuë yaro hwei tëhë pree yanomae thëpënë, Hutukara waãha hiriã praukure mahe. Kuë 
yaro pata yama thëpë xitoprarama, p iti totihi yamai hereamoma yamaki ohii maoma, 1.200 yamaki kuoma 
makii, yamaki ohii mamoma yaro pree pata thëpë xitopraroma. 

Kuë yaro kami presidente ya axë topraroma, kami yanë pata ya thëpë ohi wa yamai maoma yaro, ënaha 
pata ya thëpë thaamama yaro, Hutukara thë ha kami ware  kohipë noa mia kõremahe, ipa pata thëpënë 
kami ware pihi puu yarohe. 

Kuë yaro kaho pata wamakixi, pree topraruu paxio. Awei pree pata wamakinë, kami wamare prahamai 
pihio maoma yaro. 

Awei kami riha thë totihi xoa. Kami yanë pree yanomae wa maki noa mai waoto yaro, kuë yaro kami 
yanë kaho wamaki pree noa mai xoa, napë pë hamë. Kami yanë pree yanomami noamatima ya kua 
hikiprarioma yaro. Napë pene kami yanomae wamareki urihi pë riiã kohipë toai pihio makihii, kami yanë, 
napë ya pë noa pree kohipë rahumai, napë kama ya e thë ã waãisipë pou hikia yaro, Davinë kami 
yanomae wamareki noa maimi, napë pë urihi pë hamë a xiro piria pëa, hiya wamakinë, kami wamare noa 
thai puonëmai. 

Kami yanë peheti yanomae wamaki noamai tararema. Ipa pata thëpë noaha kami yanë napë pata ya pë 
noa, kohipë xurukai xoatarema, kuë yaro kami yanë pree yanomae wamakinë xawara ruamama, kami 
yanë, napë pë pëha ipa yanomae wa maki mapramai pihio maoma yaro, kuë yaro hwei tëhë wa maki ihuru 
pë oakorayoma. 

Hwei tëhë kami riha pree wamakixi topraruu, Davi a moyamëo mao kunaha napë pë xawara pënë kami 
yanomae yamaki mori maprario noa ënaha wamaki pree pihi yai kuu. 

Awei, hwei tëhë pree yanomae yamakinë Hutukara Associação Yanomami yama a rëmapu hikia, pree 
yamakinë, napë yama pë hamapu, kami yanomae yamaki yainë urihi yama a pree noa mai, napë pënë 
kami wamarek i urihi pë thomu mao pehe. 

Kami yamaki Hutukara Associação aha pree yanomae wamaki kohipë uprakii, kami yamaki urihi pë 
hamë napë pata pënë mineração thë riã thai yarohe, kuë yaro pree yanomae wa maki pihi moyameki, 
Hutukara eha xapiri pree wamaki pihi kohipë upraa pairikii. 

Kami yamaki urihi pë noa mamu pihio yaro, kami yanë wamaki pihi moyamë hiramai pree yanomae 
yamakinë, hwei urihi ya maa kohipë noa mai tëhë, hoyamë kami yamaki urihi pë hamë napë pë ahetepru 
hai taoimi. 

Kuë yaro pree yanomae yamakinë, Hutukara yama a kohipë, pairiprai, yanomae noamatima a kutaenë, 
awei ënaha kamiyanë, kaho wamaki noã moyamë hiramai pihioma. Awei pree yanomae wamaki pihi 
hoõripronëmaii. Temi totihi yamaki piriai xoaotii. 

Yanomae noamatima yanë hwei ya thë oniprarema. 

Davi Kopenawa Yanomami 

Enio Mayanawa Yanomami 

Enio Mayanawa Yanomami 
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3º dia: Educação (SECD-RR) 

 Apresentação (SECD -RR) theripëã hwama kami yanomae yamaki escola pë hamë thë 

kuapënaha. 

Kami yanomae yamakini yama pë warima, Curso de Formação de Professores  

Yanomami yama thë warima CEFORR theria pataha, R$ 619.000,00 a kuama kure curso 

a thaimi yarohe yama thë warima, hapënaha yama thë warima hwei R$ 619.000, 00 

aka kii a titia xoa a tha? Wama a waa hikirema tha? Inaha yama thë wama warima, ihi 

tëhë Edite wãa hurayoma:  “Awei hwei dinheiro yama a wanimi, yama thë totihaixoa, 

hwei ano aka huimi tëhë Curso de Formação  yama a thai pihio, wamakixi 

harimonomai, kami yamakiha thëxi titihi mahixoa” inaha a kuma. Ai waa kae pree 

hwama, Alda wãaha kuowi: “Inaha thë kuë yaro kami yamakini Subsecretaria  yamaa 

thë thapra i pihio, ihi yama thë tha prarii tëhë ai yanomae wamaki pairikii, kami yamaki 

kiapëha, wamareki pairipopë, kuë yaro wama thë yairii, Divisão thë u xiha yama thëria 

thaprai, yamakiã huayu hikia, Governo do Estado de Roraima anë thë tha i pihio, 

indígenas pë kiaiwi” inaha Alda akuma. 

Lidia Montanha anë thëã pree wëama kami yanomae yamakiha, kami yanomae ai 

wamareki yai mayu pihi: “Awei hwei thëka kii tëhë wamaki yai prayorayu, wamaki 

pairiopë, Subsecretaria  thëha  wamaki yai kohipë pairiopë”. Inaha Lidia Montanha anë 

wamareki noa tharema. 

4º dia: Proteção da Terra Indígena Yanomami Contra os Invasores: Garimpeiros, 

Fazendeiros e Pescadores. 

Kami yanomae yamak i urihipëhamë garimpeiros,  pescadores , madeireiros, fazendeiros  

yamapënë wari puuwi thëãha yamaki noa thayu kõoma, ai yamaki urihipëmë thëpë 

kiai hikiowi yama thëpë ãha wëama, FUNAI pëha, Ajarani hamë fazendeiro  pë 

prahamai maowihi thëãha yamakiã pree hwama, Davi ani thë wawë marema, FUNAI 

theripëha, witi thëha hwei wamapë prahamai hai taoimi tha? 

Inaha pë noa tharema, Papiu, Kayanau hwei poro kae região kipëha thë yai wai theri 

mahi kua, yutuha yamakiã hwama, yama përiaha koamanë. 

Arokona anë pëãha pree wëama, hapënaha a kuma: “Awei kami yamaki urihipë hamë 

proropë ahete mahi kua, yutuha thë pë kuo tima, thë mahia hwei thëka kii tëhë”.  

Inaha FUNAI pë noa tharema, Arokona anë.  

 

Frente de Proteção Etnoambiental da Terra Indígena Yanomami e Ye´kuana  

Hwei thëã wëaiwihi hapënaha pë kutaoma.  Dário, En io, Mauricio, FUNAI theripë ONGs , 
ISA ai pëxë, hwei thëã wëamahe, thë kuapënaha, kami ai yanomae yamaki, kuo huowi 

yamakinë yama thëã taimi yaro. 

Kuë yaro thëã thamahe, awei hwei Frente de Proteção  thëka kii kami yanomae yamaki 

temi piriowi thë kami yanomae yamaki urihipëhamë thërianë rëpuuwihi thë.  Kuë yaro 
6 CTLs yamapë thaprarema, yanomae ya maki urihi pëhamë hwei përia kuo.  Urihi 

wariatima pë hayuai taaiwi, ai yanopë  hamë përia hupë, inaha thëria thaihe. 

Kuë yaro M eirelles Coordenador Geral akuprarioma, mareasik i thapuu wi.  Ihi tëhë pata 

peã hurayoma, awei kuë yaro kami yanomae yamak ihamë Curso de Formação GPS  

wamaa tha i, kami yamaki pihi moyam irini yamaki kiai huowi yama thë peximai, kaho 

napë wamaki tete mahi kiaimi yaro, kami yamaki xiro tete kua hëkii, inaha  kuë yaro 

kami yamakini curso  yamaa peximai, komi yamaki kiai pihio yaro, kaho napë wamaki 

pree xe. Wama thë yai thaprarii, wamak i mii kuu puonomai. Awei hwei pata thëpëã 

hwaiwi thëã.  

5º dia: Apresentação da Prestação de Contas 

Hwei thë wëaiwihi hapënaha thëpë kutaoma  Dário, Mozarildo, Alfredo, Marinaldo e 

Rogel, inaha kure pënë thëã wëamahe. 

Hutukara anë mareasiki thaai kua pënaha, herea pë thapë hamë mareasik i haikiai 

kuapënaha thëã wawë mamahe, kami diretores yamaki marea yama siki thomumaiwi 

thë kuaimi, xaari yama thë tha i, wamarek i thomu himai yaro witi hamë marea yamasik i 

thomuriiwi siki proke yakëa kura? 

Wamathë taprai mao tëhë wamak iã mii hwa i puonomai, ai napëpënë wamak i noa thai 

hetëhë wamak i miranomai. Inaha pë kuma kuë yaro pata thëpë pihi xaariprarioma.  

Plano de Ação da HAY para 2011, 2012 e 2013 

Hw ei  yam a  th ëãn ë w ayo ayu  ko o m a. 3  raxa  kik ih a yam ak iriã kia i ku ap ën ah a, w in ah a 

yam a th ë th ai  ku ap ë th a?  Yam ak i n o a th ayo m a, yam ath ë th ap rai  m ao  tëh ë th ë 

ku p ro im i  yaro . K u ë yaro  Hu tu kara an ë th ë h ap a th a i  p ih io  w i  th ë n o ah a yam aki n o a 

th ayo m a.  Lu ta  akaki i  h am ë yam a th ë taa i ,  p ro jeto s p ë h ap a th aiw i  th ë ku a, h w ei  3  raxa  

kih kih a Hu tu kara an ë th ëria th a i  ku ap ën ah a w aih a, ku ë yaro  h w ei  ih i  th ë n o ah a yam aki 

n o a th ayo m a. Waih a th ëria th ai  ku a p ën ah a th ë xarim a, p ata th ë p ëh a. Aw ei  in ah a th ë 

th am ah e.  

 

Enio Mayanawa Yanomami 

Enio Mayanawa Yanomami 

Enio Mayanawa Yanomami 

Enio Mayanawa Yanomami Enio Mayanawa Yanomami 
Enio Mayanawa Yanomami 

1º dia Assembleia Geral da HAY a karoprarioma: thë pë praiamayoma. 

2º dia: Mudanças Climáticas  

Hwei thëã karoprariwi pëãha Davi , Dário e Enio ihi hwei pene thëã wëa mahe mudanças climáticas 

thëha thë kuapëha. Pëãha maprarini pata thëpëha Marcos Wesley ani thë warirema, pata thëpë 

xapiriha, winaha yanomae wamaki pihi kuu tha? Wama k ika xapirii. Inaha thë warirema thë warii tëhë 

pata thëpë xapiriowi thëpëã hurayoma,  hapënaha kure peã hurayoma, Toto Yanomami Apiahik i, Luixi 

Yanomami Piau, Roque Yanomami Piau, Fialho Yanomami Kaxitao, Paulino Yanomami Rasa si . Inaha kure 

pëãha hurayoma, peã huo tëhë hapënaha pë kuma.  Awei kami yanomae yamak i xapirini yama thë ta i 

hikio, yama thë taa i yaro. 

Kaho napë wamakini wama urihi wariai, kuë yaro thë urihi yayoai, thë yopiai, maa akei xaarimi, 

wamotima thëpë rõkii, mau upë hweheai, witipii thëha thë yayoa i tha? Kaho napë wamak ini hutukara 

wama pariki wakixipëamai xiwaripru yaro, petróleo  wama upë iximai xi wari yaro hutukara a pariki xami 

rayoma. 

Kami yanomae yamaki xapirini yamathë aumai nokamu mao kunaha yamak i komi xëowi thë kua, yama 

thë totiha i yaro a keimi, kami yanomae yamak ika xapirii yamaki yaiha mao kunaha yutu hutumosi këario, 

komi yamaki mii hikio, yanomae ai yamak ixë, kaho napë wamakixë... 

Kuë yaro wama thë urihi iximai tirakii, kaho wamak ini urihi wamaa wayamai mahi wama thë urihi 

noamai taimi yaro, kami yanomae yamak i pihi yai moyam i yaro yama thë urihi wayamaimi.  

Hwei pëãhaka kii peã hwa iwi pë kahikiã, awei inaha pë kuma. 


