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CARTA ABERTA DO POVO  
YANOMAMI E YE´KUANA 

 
 
A VII Assembleia Geral da Hutukara Associação Yanomami foi realizada 

com sucesso!  
 
 Nós da Hutukara Associação Yanomami vimos por meio desta Carta Aberta 

agradecer a todos os nossos parceiros o apoio para a realização da nossa VII Assembleia 
Geral. A união faz a força dos Yanomami e Ye´kuana.  Queremos agradecer 
especialmente ao apoio dado pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI), Distrito Sanitário 
Yanomami e Ye´kuana (DSY/SESAI), Instituto Socioambiental (ISA), Fundação Rainforest 
da Noruega, Embaixada da Noruega, CAFOD Londres, Rede de Cooperação Alternativa – 
RCA, Missionários da Consolata, Cláudia Andujar, Edson Sato e a todos que estiveram 
presente ou mandaram mensagens de felicitação e apoio ao evento que comemorou os 
20 anos da homologação da Terra Indígena Yanomami. 

 
 COMEMORAÇÃO DOS 20 ANOS DA HOMOLOGAÇÃO DA TERRA 

INDÍGENA YANOMAMI (TIY). 
 
A Assembleia foi realizada na Comunidade Watoriki entre os dias 15 e 20 de 

outubro/12, e contou com a participação de mais de 991 pessoas e tendo como tema os 
20 anos da homologação da Terra Indígena Yanomami. Lideranças Yanomami e 
Ye´kuana teceram depoimentos e reflexões sobre a história da luta para a demarcação da 
Terra Indígena e a desintrusão garimpeira. Nesta Assembleia, que pela primeira vez 
reuniu representantes de todas as regiões da Terra Indígena Yanomami, foram tomadas 
decisões políticas importantes, como o pacto contra a mineração na TI Yanomami, foram 
delineadas as diretrizes do trabalho da Hutukara para os próximos quatro anos e foi eleita 
a nova diretoria da Hutukara, que terá um mandato de quatro anos. 

 
 PARTICIPANTES. 
 
Além do trunfo de pela primeira vez lograr reunir lideranças de toda a Terra 

Indígena Yanomami, participaram também desta assembleia as outras duas organizações 
Yanomami existentes: a AYRCA (Associação Yanomami do Rio Cauaburis e Afluentes) e 
a Horonami, que representa os Yanomami da Venezuela e a APYB (Associação do Povo 
Ye´kuana do Brasil), povo que também habita a Terra Indígena Yanomami. Nós da 
Hutukara consideramos vital estreitar os laços com estas organizações, uma vez que 
desta maneira poderemos interligar nossas ações, o que confere mais força à nossa luta. 
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Também participaram da assembleia representantes de outros povos e 
organizações indígenas do Brasil: os xinguanos Ianukulá Kayabi Suya e Winti Suya, da 
Atix; os Puyanawa José Luiz Lima e Rosileide Lima, da Opiac; os rionegrinos Luiz Brasão 
e Almerinda Lima, da Foirn; os Timbira Arlete Bandeira e Jonas Sansão, da Wity-Cate; os 
Wajãpi Kumaré e Kasiripina, da Apina; participantes de um intercâmbio promovido pela 
Rede de Cooperação Alternativa (RCA). Estiveram presentes ainda o Kaingang Dorvalino 
Cardoso e o Guarani, Mauricio Gonçalves, lideranças convidadas por Davi Kopenawa e 
que contaram com o apoio da FUNAI para o deslocamento. Isto conferiu também um 
carácter de intercambio cultural à Assembleia, quando tantos povos indígenas do Brasil, 
que vivenciam realidades e contextos tão diferentes, puderam trocar ideias, compartilhar 
histórias e refletir conjuntamente. 

 
Participaram também representantes das organizações Centro de Trabalho 

Indigenista, Comissão Pró-Índio do Acre, Embaixada da Noruega, Instituto de Pesquisa e 
Educação Indígena (Iepé), Instituto Socioambiental, Survival International, Fundação 
Rainforest da Noruega, e representantes da Secretaria Especial de Saúde Indígena 
(Sesai), Distrito Sanitário Yanomami Ye’kuana, Secretaria da Presidência da República, 
Ibama/RR, Iphan/RR e Missionários da Consolata.  

 
 PACTOS POLÍTICOS: COMBATE À MINERAÇÃO.  
 
Nesta Assembleia as lideranças Yanomami e Ye´kuana de todas as regiões da 

Terra Indígena firmaram pactos políticos importantes, os quais agora delineiam as 
diretrizes do trabalho da Hutukara para os próximos quatro anos. O mais significativo foi o 
pacto firmado contra a mineração em terra indígena, tema especialmente delicado para 
nós Yanomami e Ye´kuana, pois sabemos da cobiça das mineradoras pelo que Omama, o 
nosso criador, achou por bem esconder no fundo da terra. Firmamos este pacto porque 
não aceitamos a mineração em nosso território e queremos que a nossa voz seja ouvida 
pelos políticos que estão tentando aprovar um projeto de lei para regulamentar a 
mineração em terra indígenas. Assim, para os próximos quatro anos a Hutukara terá 
como objetivo principal combater qualquer tentativa de implementação de mineração na 
Terra Indígena Yanomami.  

 
No Plano de Ação e Diretrizes Básicas da Hutukara Associação Yanomami 

também foram definidos: a elaboração de um plano de gestão para TIY; a retirada dos 
fazendeiros da Região do Ajarani; retirada de todos os garimpeiros da TIY; combate à 
pesca predatória na TIY; exigir da FUNAI a revitalização da demarcação (limites) 
topográfica da TIY; articular ações para evitar sobreposição na TIY; articular ações para 
proteger o limite Leste da TIY; discutir internamente a sustentabilidade financeira e 
administrativa da entidade.  
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Enquanto os projetos que devem ser elaborados pela HAY: proteção e vigilância 
territorial; curso de capacitação de lideranças; construção do Centro de Formação no 
Ajarani; elaborar projetos que possibilitem a compra do artesanato; ampliar a 
comunicação interna viabilizando o projeto de Radiofonia. 

 
A HAY deve lutar também para: melhorar a saúde indígena; ampliar a criação de 

novas escolas na TIY devendo ser respeitada a forma diferenciada de Educação 
Yanomami e Ye´kuana; valorizar a cultura (Xamãs); incentivar a abertura de novas roças 
comunitárias para melhorar a alimentação; incentivar a criação de abelhas e peixes na 
TIY onde tem dificuldade com alimentação; articular as lideranças tradicionais das 
comunidades que não participam da HAY para se filiar e lutar juntos.  

 
ELEIÇÃO DA HUTUKARA. 
 
No último dia da assembleia (20) houve a eleição dos novos diretores da 

Hutukara que irão cumprir mandato de quatro anos, inicio em 07/11/2012 e termino em 
07/11/2016. O resultado das eleições foi o seguinte, Diretoria:  

Presidente – DAVI KOPENAWA YANOMAMI, Comunidade Watoriki, Região 
Demini, município de Barcelos/AM (reeleito). 

 Vice-Presidente - MAURÍCIO TOMÉ ROCHA, Comunidade Fuduwaduinha, 
Região Auaris – Ye´kuana, município de Amajarí/RR (reeleito). 

Primeiro Secretário – ARMINDO GOES MELO, Comunidade Maturacá, 
município de São Gabriel da Chachoeira – AM. 

Segundo Secretário – HUTI YANOMAMI, Comunidade Mauxiu, Região Missão 
Catrimani, município de Caracaraí/RR. 

Primeiro Tesoureiro - DÁRIO VITÓRIO KOPENAWA YANOMAMI, Comunidade 
Watoriki, Região Demini, município de Barcelos/AM (reeleito). 

Segundo Tesoureiro – EMÍLIO SISIPINO YANOMAMI, Comunidade Xereú, 
Região Homoxi, município de Alto Alegre/RR. 

 
Coordenadores da Coordenação do Conselho de Representantes Regionais: 
Primeiro Membro – RESENDE MAXIBA APAIAMO, Comunidade Auaris, Região 

Auaris, município de Amajarí/RR. 
Segundo Membro – ROBERTO YANOMAMI, Comunidade Koriyauopë, Região 

Surucucu, município de Alto Alegre/RR. 
Terceiro Membro – GERALDO KUESITHERE YANOMAMI, Comunidade 

Lasassi, Região Toototobi, município de Barcelos/AM. 
 
PERSPECTIVAS. 
 
Para os próximos quatro anos de trabalho, quadriênio 2013-2016, nós da 

Hutukara estamos prevendo um período de grande pressão sobre a Terra Indígena 
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Yanomami. O atual momento político é de franco retrocesso em questões socioambientais 
e agora voltam a pairar sobre as Terras Indígenas de todo Brasil sérios riscos para a 
integridade física e cultural das populações indígenas: o próprio Projeto de Lei para 
regulamentação de atividades de mineração em Terras Indígenas e a implementação de 
projetos de hidrelétricas em rios amazônicos são exemplos emblemáticos desta situação. 

 
Assim, estamos prontos para combater as ameaças aos Yanomami e Ye´kuana, 

bem como para trabalhar no sentido de criar caminhos para o desenvolvimento 
sustentável e gestão do território yanomami. Temos esperanças de poder continuar 
contando com o precioso apoio de todos nossos parceiros na realização de nossas 
atividades e fazer frente aos desafios complexos aos quais só poderemos vencer unindo 
forças. 

 
  
Atenciosamente,  

 
 

Boa Vista – RR, 26 de outubro de 2012. 
 
 
 
 

 
DAVI KOPENAWA YANOMAMI 

PRESIDENTE – HAY 

 

 

 


