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Coord. Geral da Secoya Silvio Cavuscens e Liderança Carlito Yanomami em palestra

O Coordenador Geral da Secoya Silvio Cavuscens e a liderança Carlito Iximauteri Yanomami,
oriundo da aldeia Ixima, do alto rio Marauiá, município de Santa Isabel do Rio Negro,
Amazonas, estão realizando, desde o dia 27 de setembro uma viagem de articulação na Suíça
e no Luxemburgo, a convite das instituições parceiras, Terra dos Homens Suíça e Terra dos
Homens Luxemburgo. É importante notar que esta é a primeira que uma liderança Yanomami
dessa região realiza uma viagem à Europa, buscando acompanhar os trabalhos da Secoya e
compreender melhor a importância da solidariedade da cooperação internacional.

No Luxemburgo, tiveram reuniões conjuntas com os representantes dessas duas instituições
no intuito de avaliar a parceria e discutir a continuidade do apoio ao programa de educação
escolar diferenciada assumido pela Secoya junto aos Yanomami dos rios Marauiá e Demini,
no estado do Amazonas.

Tiveram também reunião com os responsáveis do Ministério da Cooperação do Luxemburgo,
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que apoia financeiramente essa parceria com Terra dos Homens Luxemburgo no intuito de
apresentar diretamente a realidade Yanomami bem como diversos aspectos relacionados com
a execução desse programa de educação diferenciada, bilíngue e intercultural.

Folder da Palestra em Luxemburgo

Na noite do dia 05, realizaram em Luxemburgo, uma palestra para 130 pessoas entre
representantes de instituições, da sociedade civil do Luxemburgo e público em geral. Na
ocasião foi apresentado o documentário “Os filhos da Lua”, de 25 minutos produzido por Mauro
Almeida da Terra dos Homens do Luxemburgo, que apresenta a realidade Yanomami bem
como os trabalhos da Secoya. Silvio e Carlito realizaram ainda uma apresentação detalhada da
realidade contemporânea Yanomami e dos desafios desse povo diante de políticas públicas
muitas vezes incoerentes e num contexto de redução significativa dos direitos indígenas
outorgados pela Constituição de 1988.
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