Delegação Yanomami em Manaus
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Entre os dias 13 e 19 de julho uma delegação de cinco lideranças Yanomami do rio Marauiá
composta por Hipólito (Pukima Beira), Batista (Pohoroa), Carlito (Ixima), Adriano (Pukima
Cachoeira) e Zé Gadilha (Komixiwë) esteve na sede da Secoya em Manaus com o objetivo de
discutir diversas questões de seu interesse.

O grupo manifestou uma grande preocupação com a saúde da população Yanomami nesta
fase de transição da Secoya para a Funasa, que passou a assumir integralmente a
responsabilidade da assistência em toda a área Yanomami. Há relatos de dificuldade de gestão
e uma situação de indefinição política quanto ao futuro da condução da saúde no DSEI (Distrito
Sanitário Especial Indígena).

Os Yanomami rejeitaram a proposta da Funasa da Secretaria de Saúde de Roraima assumir a
assistência no Distrito Yanomami e Ye´kuana e reivindicam a autonomia do Distrito.
As lideranças Yanomami realizaram diversos contatos com a Hutukara com o objetivo de
definir estratégias conjuntas. Além disso, discutiram amplamente com a equipe da Secoya
sobre as novas perspectivas de cooperação na área com a finalização do convênio com a
Funasa. Consolidaram três eixos temáticos que correspondem a atual demanda dos Yanomami
e que vêm sendo trabalhadas desde o seminário “ Novos Rumos da Secoya” em setembro
2008: “Fortalecimento das capacidades e do processo organizativo do povo Yanomami”,
“Proteção e gestão territorial” e “Valorização da cultura Yanomami”. Os Yanomami reiteraram
a confiança na Secoya e a sua capacidade de implementar estes projetos junto às
comunidades. Prevaleceu a intenção de fortalecer as articulações entre os Yanomami do
Amazonas e com seus parentes de Roraima.

Outra questão destacada foi a gestão participativa dos trabalhos da Secoya com os Yanomami,
através de estágios, cursos e diversas articulações, visando a sua contribuição efetiva no
planejamento, execução e avaliação dos projetos destinados à população Yanomami. Eles
deixaram à cargo da equipe da Secoya a responswabilidade dos encaminhamentos
decorrentes deste planejamento.
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