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RELATÓRIO DA VIIª ASSEMBLÉIA GERAL DA HAY 

Dia 15 até 20 de Outubro 2012 thë kuo tëhë,  

Demini thë urihiha Assembléia Geral da HAY yama a thaɨwi thëã ôni 

Dia15 de outubro de 2012 

Awei, segunda-feira Vllª Assembléia Geral 

20 anos da homologação da Terra 

Indígena Yanomami thëha, Davi 

Kopenawa presidente anë urihi a hehua 

thamakepënaha kure thëãha yamakɨ noa 

thama, hapao tëhë kami yamakɨ mao tëhë, 

yami anë urihi a hehuaɨ pihii parɨotima, ɨhɨ 

yami anë thëã thaɨ parɨomamakii, waiha 

yanɨkɨnë ai napë prahai theri pënë a pairaɨwihi e 

thëpë kua xoaprarioma: Europa theri pëxë, Rainforest theri pëxë, ënaha kure thëpënë, Davi 

anë ɨhɨpɨaɨ xoaomahe, kuë yaro ɨhɨ tëhë presidente Fernando Collor de Mello anë papel 

sikɨha caneta a yainë thëã ônia xoakema ,ɨhɨ tëhë yanomae yamakɨha wamarekɨ urihipë koa 

komakiiwi 9 milhões de hectares urihi a koa xoamakemahe. 

Geraldo Watorikɨ theri e thëã nõhõ: Kami Geraldo yanë Davi Kopenawa eha kami ya 

pihi pree xariruu ɨrããma, kami yanë kama Davi a yai lutamuuka kuaaniinaha kure thëha 

kami ya pihi pree xariruu nokaoma , ɨhɨ kami yanë ya ethë taaɨ tëhë thë yai kohipëoma , 

ethë yai taamuu waithiri mahioma. Boa Vistaha aeroporto ha yamakɨ yai hwamapuu 

parɨomahe, põrimoxihi yopi mahimakii wamarekɨ hwaamanimihe, sipoha wamarekɨ xirõ 

hwamapomahe, mõri Davi a xirõ rukërayoma, kama anë papel a ôni hɨpɨma yaro, ɨhɨ 

mõri a xirõ rukërayoma, fio elétrico toxikɨ pree katɨmapomahe, kawahi kurenaha toxikɨ wai kuowi toxikɨ 

katɨmapuu rëomahe, polícia pënë wamarekɨ hwamapuu pihioma yarohe.  

Levi Novo Demini theri e thëã nõhõ: Kami yanɨ Davi a lutamuuwii ya e thë pree taama, napë 

patamotima pëha, Davi anë ware kãe rukëma, kuë yaro kamiya e pree kohipë pairioma, ai yanomae 

thëpë yai pairionimi, kami yanë ya xirõ pairiprarema, ɨhɨ kami yanë yathë taamamakii thë yai kohipëoma, 

ɨhɨ ethë kohipëomamakii, kamiya e kirinimi ya e ũũxi waithirioma, ya e porepë pree kuoma, yãkõãna ya e 

pree wai koama, kuë yaro ɨhɨ ya e thë pree taɨ hikia, ɨhɨ napë pata aha ware kãe huu tehë Davi eha urihi 

a kõãmaɨhe tëhë kami yanë ya ethë huëpoma, kama Davi anë xarakakɨkɨ pouwi kɨkɨ pree hɨpɨa 

nõhõkema, ënaha thë kuaama, urihi yama a kõãɨwi thëãha ënaha kure ya e thëã pree thaaɨ pihioma. 

Dia 16 de outubro de 2012 

Awei, terça-feira thë wakara kuo tëhë hêrêã 

a ũũxiha thuë Missão Catrimani theri pë 

herima, ɨhɨ pë ka kii hapë ënaha pëãha 

kuoma. Loreta Mauxiu theri axë, Sara 

Mauxiu theri axë, Dalisa Uxixiu theri axë, 

Elisa Maamapii theri axë. Ɨnaha kure 

Missão theri hêrêã a ũũxiha pë amoamoma, 

ɨhɨ tëhë komi yanomae thëpë kuoma, ënaha kuë yaro, Vllª Assembléia axi pata topraroma, kuë yaro 

hõyamë komi yamakɨ pree pairioma, Missão theri pëha porokae Aracá theri kupë pree amoamuu 

pairioma, ɨhɨ yama kupëã pree amõã hirima, kuë yaro hoyamë kami yanë yathëã ôniprarema, ɨhɨ thuë pë 

heriiha huraprarɨnë, Dário wãã pree hwaɨ xoaoma, napë thëãha wãã pree hwama, ënaha Vllª 

Assembléia aha thë huu kuaama, kuë yaro komi yamakɨ pihi topraroma, Dário në napë thëãha thë hêã 

pree toremama. 
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Ai povos indígenas thëpë urihipë hamë thë hoximi kuowi thëã 

Ai thëã kõõ. Dário anë ai povos indígenas thëpëã hwaɨwi thëã pree 

wëama, kama thëpë urihipë hamë e thë yai kuaaɨ paxio pënaha kure 

thëã wëaɨ paxiomahe, ɨhɨ makii kamapë urihipë hamë ethë yai pree 

hõximi kua, hapë ënaha ethëã kua, hõyãmë kaho Brasil thë urihi 

hamë wamakɨ pɨrɨowi wamakɨ yai taamuu  totihi ma kii kami povos 

indígenas yamakɨ pɨrɨmopë hamë yamakɨnë yai ôhõtaaɨ paxia, ipa 

urihi aha yamakɨ pɨrɨa paxiaimi thë urihi rõxiopë hamë yamakɨ 

pɨrɨpraruu paxio, napëpënë wamarekɨ urihipë yai tëa hikiremahe, kuë 

yaro urihi a yai kuaimi, lona pë yano hamë yamakɨ xirõ mipraruu paxio, estrada a kasɨkɨ hamë yamakɨ 

mipraruu paxio, kuë yaro hoyamë urihi yama a taarema yaro yamakɨ xi topraruu. 

Ai tute diretores da HAY pë yaipraɨwihi thëã 

Awei,ai diretores yaiyotima thëãha yamakɨ noa thayuuwi thëã, kami yamakɨ patamayuuwi thëha kaho 

pata wamakɨ yai moyamëkii, ai diretores thëpë kupruu pihio yaro yamakɨ moyamëmayoma ai tuterima 

thëpë yai kupruu pihio tëhë thëpë pihi yai kuu ka moyamëi wama thëpë yai nakarii, kami yamakɨnë yama 

wãã hwaɨ kirii mii taɨwi yama thë yaipraɨ, kuë yaro kaho pata wamakɨnë napëpë hamë wama wãã yai 

hwaɨ kirii mii taɨwi wama thëpë xirõ yaii, napëpëã yai wãisipë hirii taɨ totihiowihi, napëpë yaika peepraɨwihi 

wamathëpë taaɨ parɨo, ei thëãha yamakɨ moyamëmayuu, hwei ɨhɨ thëãka kiiha wamathëpënë yai ɨhɨ 

pɨpuuwi wamathëpë yairii, ënaha kure thëãha yamakɨ yai moyamëmayuu pihio, ënaha Dário a kuma. 

Organizações thëpë noa weemuuwi thëã 

Kama thëpë organização pë kuopënaha kure thëpë noa weemoma. Hapa Hutukara wãã hwama kami 

yanomae wamarekɨ yai noamaɨ kuaapënaha kure thëã wëama, wamarekɨ temi pɨrɨmapuu pihio 

kuaapënaha kure thëã wëama. AYRCA Associação Yanomami dos Rio Cauaburis e Afluentes wãã hwaɨ 

nohõõma, kami Yanomae yamakɨ riã temiha pɨrɨmapoyonë ɨhɨ Organização yamapë thaapotayoma, urihi 

yama a riã noamaɨha kõkãonë ɨhɨ ënaha Organização pë kuo praukuo tëhë yamakɨ xirõ komi noãmɨo 

praukaɨ. APYB Associação do povo Ye´kuana do Brasil wãã pree hwama, hapë ënaha a kuma, kami 

Ye´kuana yamakɨnë, Organização yama a pree thaprarema, kuë yaro komi ɨhɨ Organização yamapëha 

kõkãmaponë yamakɨ yai kohipëmuu hwëtɨapë, ɨhɨ yamakɨha kõkãpronë yamakɨ temi pɨrɨowi yamathë 

noamapë. CIR Conselho Indígena de Roraima wãã pree hwama, CIR a ka kiinë yanomae yamakɨ pree 

pairaɨwi thë pree kua, kuë yaro hoyãmë hwei hêrêã aha ya pree warokema, kami yanë urihi ya pree 

noamaɨ. pairaɨ, kuë yaro ai patamotima a pree praha ayohuruma, kuë yaro hoyãmë kamiya xirõ 

huimama, kami yamakɨnë HAY yama a pree pairipuu. 

HOY Horonami Organizacion Yanomamɨ noa pree wee moma, 

kama Venezuela e thë hoximããɨ kuaapënaha kure thëãha nõa 

weemoma, kuë yaro kami yamakɨnë yama ethëã hirima, kama 

Organização e thapraremahe, kama Venezuela thëpë urihipë 

noamamuu pihio yaro, kuë yaro kama pënë thë 

thaathaprarepëhenaha thëã wëama,garimpeiros epë kiãɨwi thë 

pree ũtũpë totoama, garimpeiros pënë urihi a yai wariãɨwihi 

yamathë ũtũpë taama, kamapënë Organização aha thaprarɨhenë 

ɨhɨ ethëha garimpeiros pënë ethënë pree kiri pouhe, ɨhɨ makii ai yano thëri pënë garimpeiros pë 

hoyãmaɨwihi thë pree totoama, ënaha kure Organização HOY anë thëã wëaɨ kuaama. 

Dia 17 outubro 2012 

Awei, quarta-feira thë wakara kuo tëhë mesa sobreposições de Unidades de conservação Isa, Ceuc 

Representantes das comunidades Aracá e Kumixi thëãha yama kɨã hwama. Amazonas thë urihiha urihi 

wãriãtima thëpë yai rukëa hikirayoma, kuë yaro kami yamakɨ yai xuhurumu, ɨhɨ napëpë ka kiinë urihi ãriã 

makasi thaaɨhe tihiriopëheha thëpë yai rukëa hikirayoma, Amazonas thë urihiha FLONA Floresta 



3 

Nacional a yai kua hikiprarioma, ɨhɨ FLONA a ka thanihii tëhë kami 

yanomae patamotima wamarekɨ wãrii parɨonimihe kama yami 

napëpënë thë thaa pëkemahe, yanomae Organização Hutukara 

axë, AYRCA axë kupë wãrii parɨonimihe, kuë yaro ɨhɨ FLONA thë 

ka kii yama thë peximaimi. (KAY) 

Awei, quarta-feira dia 17 thë wakaraha 8:00hs á 12:00hs mothoka 

kuo henao tëhë kihamɨ Amazonas thë urihi hamɨ yanomae thëpë 

pɨrɨowi thë urihi hamɨ napëpënɨ Floresta Nacional – FLONA thëãha 

kuowi thë thaprariiwihi thë noãha yamakɨã hwama, urihi a hehua hikia ma kure napëpënɨ urihi a teiwihi 

yama thëã thama, ɨhɨ thë ka kii napëpënɨ sobreposições de unidades de conservação thëãha hiraɨhe. Dia 

17 thë hena tëhë ɨhɨ yama thëã hupama,ɨhɨ thëãha maprarɨnɨ weyate 14:00hs á 23:00hs mothoka kuo 

tëhë ai yanomae yamakɨnɨ napëpëha Bolsa Família thëxë, yanomae yamakɨ wãrãpataowiha 

aposentadoria thëxë, napëpë urihipë hamɨ yanomae yamakɨ thuëpë ihirupë keamuu tëhë Bolsa 

Maternidade pë thamaɨwihi thëã xë. Ɨnaha kure yama thëã thaɨ nomɨhɨoma, ɨhɨ thë ka kii napëpënɨ 

Benefícios Sociais thëãha hiraɨhe, kuë yaro ɨhɨ thë noãha yanomae yamakɨ noa thayoma, ɨhɨ thëpë ka kii 

pei thëpë yai kuaapënaha kure thëha napëpënɨ thëã wawëmamahe, dia 17 thë wakaraha ɨnaha kure 

yama thëã thaayoma. (PHVY) 

Dia 18 de 0utubro de 2012 

Awei, garimpeiros thëãha thëpëã hwama, komi yanomae thëpë urihipë hamë garimpeiros pë kiããɨwi 

thëã komi hɨpɨmahe, ai thëpë urihipë hamë urihi  ãriãtima thëpë yai  ãr h  kua, kuë yaro komi yamakɨ 

xuhurumuu, ai yanomae yamakɨ pɨrɨa ka kutarenaha kure yamakɨ xuhurumuu, kami yamakɨ yanopë hamë 

garimpeiros pë yai kiããɨ xoa, kuë yaro kaho FUNAI wamakɨ hamë rope ɨhɨ yamathë totihaɨ yapaaɨ kõõ 

pihio, kami yamakɨ temi pɨrɨotiiwi yamathë yai peximaɨ xoa. Kuë yaro kaho FUNAI Frente Proteção thëri, 

João Batista Catalano waha yamakɨ nosiamuu xoa! Urihi yama a xamiamaɨ pihioimi yaro, kutarenaha 

yamakɨ temi reahumuu pihio yaro. 

Etnoeducação e thëã 

Escolas pë noa hamë thëpëã hwaɨ kõõma.,kami yanomae yamakɨ yanopë ka kutarenaha, ônimatima 

thëpë kupruu kuaapënaha kure thë noaha komi patamotima thëpëã hwama, todas as regiões thëpëã 

hwama, kama thëpë yanopë hamë ônimatima e thëpë kuaapënaha kure thëãha mõri patamotima thëpëã 

hwaa hwaamoma, kuë yaro ai thëpë urihipë hamë ônimatima thëpë pree mii nikere xoa, hapë ënaha 

thëpë kuma hõyãmë Roraima thë urihi hamë komi wamakɨ yanopë kutaopënaha ônimatima wama thëpë 

thapuu nêhê mii ka kurenaha kami Amanozas thë urihi hamë yamakɨ pɨrɨmopë hamë thë kuë nêhê 

maimi, nikere yanopë hamë ônimatima thëpë xirõ kupra, ɨhɨ makii ai nikere yanopë hamë ônimatima 

thëpë pree kupra ma kii yama thëpë yai thaaɨwi thëpë yai kuaimi, ënaha pata thëpë kuma. (KAY) 

Awei, quinta- feira dia 18 thë wakaraha 8:00hs á 12:00hs mothoka kuo 

tëhë Invasão da TIY thë noãha yamakɨã hwama, ɨhɨ thëha maprarɨnɨ 

weyate Expansão da Rede de Radiofonia thë noãha yamakɨã hwaɨ 

nomɨhɨoma, ɨharanɨ Futuro das Escolas Indígenas thë noãha yamakɨã hwaɨ 

kõõma, ɨhɨ tëhë hiramatima Huti Valdomiro Yanomami Missão Catrimani 

theri wãã pree hwama, ɨhɨ wãã hwaɨ tëhë hapë ɨnaha a kuma. Awei, kami 

hiramatima ya paxio, ma kii Responsável da EEIY Yano Thëã ya pree, kuë 

yaro hapë ɨnaha thë kua, kami hiramatima yamakɨnɨ ônimatima yamapë pihi xariramaɨ tëhë thë yai totihi, 

pei yamapë imikɨ mõyãmɨmaɨ tëhë thë totihi, yama pëha mõyãmɨmarɨnɨ urihi noãmatima yamapë 

thapramaɨ pihio, napë pata pë hamɨ ôni-ôni nosiamotima, noa waxutima yama thë thamaɨ pihio yaro, 

ônimatima yama thëpë yai xaari hiramaɨ, ɨhɨ yama thëpë hiramaɨ ma kii Secretaria de Educação Cultura 

e Desporto de Roraima theri pënɨ komi yanomae yamakɨ urihipë ka kutarenaha kure thëha ônimatima 

patarima 15 anos pë pata he wëpruu tëhë pë yai hiramaɨ nêhê wãripuuhe, oxerima pë ka kii 6 anos á 12 

anos pë pata he wëowi pë xirõ hiramaɨ pihiihe, kuë yaro yanomae yamakɨha thë yai totihiimi, yanomae 
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ônimatima thëpë ka kii 15 anos thëpë pata he wëpruu tëhë thëpë yai escolamuu mapruu pihioimi, 30 

anos á 50 anos thëpë kuprario ma kii thëpë pihi xariruu pihio xoa, kuë yaro SECD-RR theri pënɨ thëpë 

prahamaɨ he tëhë kama thëpë yai xuhurumuu. Escola thë ka kii ôni-ôni pë hamɨ yamakɨ pihi xirõ 

xariruu i thë kuaimi, urihi a ũũxi hamɨ ônimatima thëpë pihi xariruuwi Educação diferenciada tradicional 

e Cultural Yanomami thë pree kua, awei, ɨnaha ipa thëã kutaoma thëã maprarioma. Awei, Futuro das 

Escolas Indígenas thëãha ɨnaha PHVY a kuma. (PHVY) 

Dia 19 de Outubro de 2012 - Yamakɨ temi pɨrɨowi thëã 

Awei,sexta-feira thë wakara kuo tëhë SESAI Secretaria 

Especial de Saúde Indígena thëãha thëpëã hwaɨ nohõõma, 

kami yanomae yamakɨ urihipëha saúde thë hõximããɨ xi 

wãriprotii xoa! Witipii thëha ɨhɨ saúde thë yai totihiproimitha? 

Kami yamakɨ pɨrɨaka kutarenaha thë hõximããɨ, kuë yaro ɨhɨ 

thëha yanomae yamakɨ xuhurumuu, komi polo base pëka 

kutarenaha thë hõximããɨ! Kuë yaro komi yanomae yamakɨ 

pɨrɨaka kutarenaha yamakɨ xuhurumuu, kuë yaro kaho SESAI Antônio Alves wa yaiprarema yarohe, ɨhɨ 

wa thë yai xariraɨhe yatiaɨ xoaotii, ënaha yamakɨ kuu pihioma, hõyãmë hêrêã pata aha wa warokema 

yaro wa noa thaɨ, kaho wa ka kii ipa patamotima wa kutaenë wa noa thaɨ, ënaha Vllª Assembléia a 

ũũxiha pata thëpë kuma. (KAY) 

Awei, hwei tëhë sexta-feira dia 19 thë wakaraha 8:00 hs. até 15:00 hs. mothoka kuo tëhë temi pɨrɨotima 

thëã xë, urihi noamatima thëã xë yamakɨã hwaɨ nomɨhɨoma, ɨhɨ tëhë Presidenta da FUNAI Marta a 

kuoma, Chefe da Secretaria Especial de Saúde Indígena, Antônio Alves a kuoma, kuë yaro, porokae 

thëkɨpëãha pata thëpëã kohipë hwama.  

Ɨharanɨ, tii tëhë HAY thë ũũxiha ai thëpë riã patapruu henao i thëha confirmação das chapas 1 e 2 

thëha thëpëãha kuowi yama thëpëãha xarirama, yama thëpë riã xaari humaɨ yaro. Porokae chapa kɨpë 

kuoma: Davi chapa 1 e kuoma; Juninho chapa 2 e kuoma. Hwei chapa kɨpëha thëpë riã patapruuwi pei 

yama thëpë totoaɨ parɨoma. Dia 19 thë wakaraha, ɨnaha kure yama thëã hupama. (PHVY) 

Dia 20 de Outubro de 2012 

Awei, hwei tëhë sábado dia 20 thë wakaraha 8:00hs á 12:00hs mothoka 

kuo tëhë eleição da nova diretoria da HAY yama thë thaɨ henaoma. Ɨhɨ 

yama thë thaɨ tëhë, hapë ɨnaha kure yanomae thëpë yairemahe: Davi 

Kopenawa Yanomami Deminithëri axë, Dário Vitório Kopenawa 

Yanomami Deminithëri axë, Maurício Tomé Rocha Ye´kuana Awaris 

thëri axë, Armindo Gões Mello Yanomamɨ Maturacá thëri axë, Huti 

Valdomiro Yanomami Missão Catrimani thëri axë, Emílio Sisipino 

Yanomami Homoxi thëri axë. Ɨnaha kure thëpë moyamɨowi thëpë yairemahe ,napë thëãha thëpë aka 

moyamɨowi thëpë xirõ thakemahe. Ɨhɨ thëpë thakemama kihi kama pei thëpë yai kiããɨwi,pei thë yai 

thaɨwihi e thëãha xaarionimi xoa, ma kii waiha kama thëpë kiããɨwi thëã wawërayuu. Hwei tute 

patamotima thëpë ka kii, thëpë kiããɨ taaɨwihi, conselheiros thëpë kãe pree yairemahe. Hapë ɨnaha kure 

thëpë yairemahe: Geraldo Kuisithëri Yanomami Toototobithëri axë, Roberto Yanomami Surucucu thëri 

axë, Resende Maxiba Apiamo Sanöma Awaris thëri axë. Eleição thëha ɨnaha kure patamotima thëpë 

yairemahe, kuë yaro, PHVY anɨ hwei thëã ôniprarema. Ɨnaha thëã kutaoma. (PHVY) 

Relatório elaborado por: 

Kasua Adnaldo Yanomami, Região Missão Catrimani, comunidade Poratheri, 

professor colaborador da EEIY Yano Thëã. 

Huti Valdomiro Yanomami, das comunidades Mauxiu e Poratheri, Professor, 

responsável da EEIY Yano Thëã e novo guerreiro da Hutukara Associação Yanomami. 

Organização, fotos e diagramação: Corrado Dalmonego – Equipe Missão Catrimani 


