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Ye'kuana dançam na festa de abertura da assembleia da Apyb

Os presentes concluíram pela necessidade de se criar se 2º grau profissionalizante na região
de Auaris e que a proposta de ensino contribua para valorização dos conhecimentos Ye`kuana.
O xamã Vicente de Castro, reconhecidamente um dos maiores guardiões dos conhecimentos
Ye`kuana, teve destaque na assembleia. Ele falou sobre a sabedoria dos antigos, a forma
como eles ensinavam e aprendiam e como tudo mudou depois que chegou o papel. (Ele
refere-se à transmissão oral dos conhecimentos e às mudanças que chegada da escrita
provocou). Vicente

Saúde e garimpo
A chefe do DSEI-Y, Joana Claudete, foi recebida com muita festa pelos Yanomami e Ye`kuana,
que nos últimos meses desencadearam um movimento para que ela fosse nomeada para a
chefia, já que estava no cargo interinamente. As comunidades apresentaram as demandas das
comunidades Ye`kuana e Sanöma em relação à saúde, como a construção de um novo
alojamento na Casa de Saúde do Índio (Casai), a reforma dos postos e a formação dos
agentes indígenas de Saúde.
Dário Kopenawa, coordenador de Saúde da Hutukara, apresentou a proposta de criação de
uma assessoria indígena dentro do DSEI-Y como parte do processo de transição da Funasa
para Sesai. Em sua opinião, será uma forma de os indígenas acompanharem e conhecerem
melhor a administração do Distrito e também para fiscalizar o trabalho, em especial quanto à
aplicação de recursos e prestação de contas. Todos se animaram com a proposta e os
Ye`kuana indicaram um jovem para compor esta assessoria.
Ao coordenador substituto da Frente de Proteção Etnoambiental Yanomami e Ye`kuana, Michel
Idris foram feitas denúncias sobre garimpo nas regiões Waikás, Haxiu e Hakoma. De acordo
com as lideranças, o garimpo voltou a crescer na Terra Indígena Yanomami. Foi também
cobrada a presença de chefes de posto da Funai nas regiões de Auaris e Surucucus. Idris
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justificou que tem dado mais atenção para proteção da fronteira leste da Terra Indígena, que
vem sendo sistematicamente invadida por não indígenas.
Consolidação da Apyb
Criada em 2006, a Associação Ye`kuana permaneceu inativa ao longo de seus primeiros cinco
anos. Por isso, a assembleia teve o intuito de dar um novo ânimo à organização, elegendo uma
nova diretoria e indicando diretrizes gerais para seu funcionamento. Ficou decidido que a Apyb
ficará sediada na Casa de Apoio ao Estudante Ye`kuana em Boa Vista e trabalhará junto com a
Hutukara na defesa dos direitos dos povos da Terra Indígena Yanomami. O Presidente da
Hutukara, Davi Kopenawa, falou sobre sua experiência de criação da Associação Yanomami,
explicando seu funcionamento e dando dicas para a consolidação da Apyb. Davi enfatizou a
necessidade das organizações indígenas da Terra Indígena Yanomami trabalharem em
parceria, lembrando também a existência da Ayrca – Associação Yanomami do Rio Cauaburis.
Por fim, as lideranças das comunidade Ye`kuana do Brasil reunidas, indicaram a nova diretoria,
que ficou assim composta: Presidente – Castro Costa da Silva; Vice-presidente – Osmar Carlos
da Silva; 1º Tesoureiro – Raul Luis Yacashi Rocha; 2º Tesoureiro – Martin Albertino Gimenes;
1º Secretário – Nivaldo Mário da Silva Gimenes; 2º Secretário – Robélio Cláudio Rodrigues.
Conselho Fiscal – Aniceto Ye`kuana, Henrique Aleuta Gimenes e Júlio Manoel Rodrigues.
Vicente de Castro fez o discurso final novamente contando histórias dos velhos Ye`kuana e a
festa teeke’ya ao som das flautas e tambor Ye`kuana encerrou a assembleia. A festa, regada
por muito caxiri,seguiu até o raiar do dia.
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