
Boa vista, 21 de Outubro de 2006. 

Depois de nos reunirmos durante a Assembléia da Hutukara Associação Yanomami 
na Cidade de Boa Vista, nós estamos mandando esse documento para a Funai, 
Ministério Público Federal, Polícia Federal, Ibama, Ministério do Meio Ambiente e 
Ministério da Justiça. 

Os pescadores no Alto Catrimani mandam os Yanomami pescarem e depois lhes dão 
comida, depois que os Yanomami pescam, são enganados. A Funai nem acompanha 
e aconselha os Yanomami, passa o tempo dormindo enquanto os pescadores roubam 
os nossos peixes. 

Vamos relatar agora a presença de garimpeiros em nossa terra. No Ajarani, 
portanto, Os fazendeiros estragam a nossa floresta, colocando muitas vacas e 
fazendo roças.  

Assim é a presença dos fazendeiros e garimpeiros. Os garimpeiros sujam a água  e 
por isso trazem muitas doenças. Outros Yanomami vão para a cidade e bebem 
cachaça. Assim as doenças não acabam porque eles as pegam na cidade.    

No Ajarani os garimpeiros entram e garimpam no Rio Preto, um afluente do Ajarani. 
Isso tem sujado a água, nos deixando preocupado. 

No Ericó também existem outros, no Município de Amajari, eles pegam caminhos 
desde a Vila Trairão e a Vila Brasil, e quando chegam na comunidade Yanomami de 
Cachoeirinha, eles adentram a mata. 

No Waikas também tem garimpeiros, trazendo malária, transmitindo doenças 
respiratórias, sujando a água. Desde Boa Vista, eles vão de carro até a Fazenda 
Canadá e de lá alcançam a nossa floresta de barco. 

No Catrimani tem garimpeiros mas eles não são expulsos. Por isso as doenças não 
acabam.  Por causa da presença de garimpeiros, tem malária, a água está suja, por 
isso os Yanomami estão preocupados. 

No Catrimani I Ainda há outros, fazem casas de lona, Subindo o Rio Catrimani, 
muitos garimpeiros estão trabalhando e os nossos peixes estão morrendo. Se vocês 
acabarem com essa situação ficaremos satisfeitos. Por isso fizemos esse documento, 
para contar da Pista do Hélio, que fica rio abaixo da região do Catrimani I e há outra 
pista, do Chico Veloso que fica nas cabeceiras, Rio acima. 

No Papiu ainda há outros, e os aviões ainda pousam constantemente Na pista 
chamada Raimundinho, lá os garimpeiros não trabalham, depois de descer eles 
andam para longe. Por isso a água do Hero u ( Couto de Magalhães) está muito suja. 
Nós moramos rio abaixo no Kayana u e nos preocupa beber água suja e ficarmos 
com doentes. Os peixes são nossos alimentos, come-los ruins também nos preocupa. 

Mais acima, no Uxiwa u (Alto Rio Mucajaí) , perto das cabeceiras há a pista Feijão 
Queimado, ela está sendo usada, pois há garimpeiros trabalhando, e isso vai sujar o 
Uxiwa u, e nós, rio abaixo, bebendo essa água turva, ainda teremos epidemias, 



certamente.  Nós do Kayanau, e também do Alto Mucajai, e também do Baixo 
Mucajaí, por isso escrevemos parra vocês. 

No Pothomatha os garimpeiros também estão lá mas não são expulsos. Eles 
pegaram as mulheres dos Sanöma com as quais já têm filhos, essa é a situação. 

Na floresta onde moram os Hokomawö  há garimpeiros. Eles descem na pista do 
Quincas (Bonfim) e pelo caminho, chegam na casa dos sanuma. Lá, em troca de 
espingardas, os garimpeiros levam as mulheres e o ouro de nossa terra. É só um 
garimpeiro mas que possui duas mulheres sanuma. Quando eles chegaram, as 
mulheres querem trocar comida, e os homens querem trocar espingardas.  

Em Boa Vista, vocês autoridades da Funai, Ibama, Polícia Federal, Ministério Público 
Federal, que andam pela floresta, foram chamadas enquanto nós, lideranças 
Yanomami, estávamos reunidos em Boa Vista na Assembléia da Hutukara Associação 
Yanomami. Exigimos que vocês, autoridades de Boa Vista, protejam a nossa terra. A 
água que nós bebemos está suja, nós queremos nossos filhos vivendo saudáveis.  

Há muito tempo, em 1989, o Romero Jucá deixou os garimpeiros permanecerem na 
nossa terra, 40 de nós morreram. Em outras regiões, muitos outros de nós 
morreram. Hoje, em 2006, para que nós fiquemos com saúde, enviamos esse 
documento para todas vocês autoridades. 

Funai, Polícia Federal, Ibama, Ministério Público Federal, Ministério do Meio 
Ambiente, Ministério da Justiça. A vocês estamos enviando o documento. Nõs não o 
escrevemos à toa, depois de nos reunirmos na Assembléia da Hutukara Associação 
Yanomami, nós o escrevemos. Reunimo-nos os conselheiros, os professores, os 
agentes de saúde, a diretoria da Hutukara, todos nós o elaboramos. 

Os fazendeiros não querem sair da terra Yanomami há muito tempo nós cobramos 
da Funai que os retirem, pois não não queremos deixar os fazendeiros viverem na 
nossa terra. Nós também não queremos os pescadores que trabalham pegando 
peixes em nossas águas. No baixo Catrimani, os pescadores podem acabar com os 
peixes, estamos indignados de os napë viverem próximos de nossa floresta. 

Se não tirarem logo os garimpeiros eles vão aumentar demais, esse tem sido a nossa 
opinião. Tirem logo os garimpeiros de nossa terra. Nós já esperamos demais, por 
isso nós exigimos. Nós não queremos voltar a morrer epidemias de malária 

Texto em yanomami 

Assembléia da Hutukara Yanomami töna sa makö ha kokapalonö hi Boa Vista tö ulina 
Funai, Ibama, Ministério Público Federal, Polícia Federal ĩ�naha makö kui makö na hi 
documento samatö simöpa soa pia kule. 

Awei hei Baixo Catrimani hami hapai naha thë thai he paxia he napë yuri motima 
pë paxioni ihi yuri motima pëni yanomama aha nosia maheni ihi tëhë yuri pata mahi 
pë ha rëka heni napë yuri motima pë ia mai he yanomama thëpë yurimu tamu mahi 
yaro yuripë waroho mahi ha rëka heni yanomama thëpë mëramai he inaha 
yanomama thëpë mëramai kua ma kurahi Baixo Catrimani ha Funai a kuo wei ani 
yanomama thëpë nöa xaari thaimi a xiro marixi mioti inaha Funai a kuai yaro yamaki 



pihi pata xuhurimu mahiã napë yurimotimapë aha te mahi yaro yamaki xuhurimu 
kami yanomama yamaki yuripë thomi mai yarohe.  

Sanuma sa makö ulipö hamö garimpeiro töpö kupawi ĩ sama tö hatehama. Ajarani 
tö uli hamö töpö kua kuteenö töpönö hitikö waniaö, peepi vaca kökö palamaö, hikalia 
thaö.  

Fazendeiro, garimpeiro  ĩna töpö kuaö ĩna töpö kua kuteenö garimpeiro  töpönö matu 
sami taaö ĩna kua kuteenö peepi wasuwasu tö kua. Cidade hamö ai sanöma töpö 
huu, cachaça tu koaö, ĩna tö kua kuteenö wasuwasu tö mapomö Cidade hami wasu 
wasu tö töaö, ĩna töpö kuaö. 

Awei kami yanomami yamaki urihipë hami garimpeiros pë kuo wi hapai naha thë 
kua, hei Ajarani ha ai pë kiãi, Ajarani u pokoha ai pë kiãi kua yaro yamaki xuhurimu 
mau u xamiãi yaro.  

Awei hapai naha Ericóha thë pree kua Município do Amajari, Vila Brasil, Vila Trairão 
thãaha kuo pë ha kurani garimpeiros pë mayo xatiki wei cachoerinha ha garimpeiros 
pë mayo waroa kua yaro kami xiriana yamaki komi xuhurimu mahiã. 

Waikas tö uli hamö Garimpeiro töpö kua maiki töpö sasumai ha töpö pasilipoö. 
Malária tö wasu henehenemowi ĩ �tö wasu matu sami ĩna tö kua. Hi Boa Vista tö 
ulina carro ösö na töpö huopoolönö Fazenda Canadá tö uli ha kutiata ösöna töpö pi 
sama pö olönö Waikas tö uli ha töpö walo talasoö. 

Catrimani tö ulihamö Garimpeiro töpö kua kule maaki töpö sasumihe. Ĩna töpö kua 
kuteenö wasuwasu tö mapomaiha tö kua soa. Garimpeiro töpö kua ĩna töpö kua 
kuteenö malária tö wasu matu sami ĩna tö kua kuteenö sanöma töpö pi honipoö. 

Awei Catrimani 1 ha ai pë pree kua hetua, Catrimani u ora hami ihã matihi 
yanopree thapu he. Moka mosipë yanopë thapu he, inaha thë kua yaro yamaki yai 
xuhurimu mahi. Ora hami garimpeiros pë waroho mahi kiãi yaro yamaki yuripë 
nomai yaro yamaki yai komi xuhurimu mahi. Ihi pë kakii wamapë mapramari tëhë 
yamaki pihi topraru pihio. Kua yaro hei yamathë thaprarema ihãmi Pista do Hélio 
akakii koro hami a praa kua paxia. Ai Pista hetu Chico Veloso (Heroxio) aka kii ora 
hami a praa paxia haraya. 

Awei hei Papiu hami ai pë pree kua ihã Avião pë ithou xi waripru xoa apiama hoxo 
ãha kuo wei pista Raimundinho pista wãaha kua ihã garimpeiros pë ithou maki pista 
a ahate ha garimpeiros pë kiãimi ihã pë ha ithoni prahai hami pë hupru xoa huru 
inaha pë kuai. Inaha kua yaro mau hero u ãha kuo wei u xami mahi inaha kua yaro 
kayanau ha yamaki pirio koro wei yamaki pata xuhurimu mahiã. Mau yamau xami 
koai tëhë yamaki xiki niniai yaro. Yuripë maki pë pree hoximãai yaro yamapë wai wei 
inaha thë kua yaro yamaki yai pata xuhurimu mahiã. 

Awei kihami Uxiwau (Alto Rio Mucajaí)  ãha kuo wei u orahami ai pista Feijão 
Queimado pista ha ai Avião a pree ithou hetua yaro yamaki yai pata xuhurimu mahiã 
ihi Feijão Queimado ha garimpeiros pë kiãi mahiã yaro uxiau pree xami mahi hetu ihi 
yama u uxixi koai koroai yaro kami yanomama yamaki yai xawaramu xoa. Yuripë 
maki pë pree höximaai yaro yamaki yai pata xuhurimu mahiã kami Kayanau thëri 
yamaki xo hei Baixo Mucajai thëripë xo, Alto Mucajai thëripëxo inaha yamaki 



kureni uxia yamau koai wei yamaki kuta yaro yamaki yai pata xuhurimu mahi yaro 
hei yama thë turu prarema. 

Potomata tö uliha garimpeiro  töpö kua garimpeiro  töpö waloo tö töpö sasumaama 
sanöma tö suö tölöma sanöma tö suöna kama hai ulu töpö kua ĩnatö kua. 

Hokomawö töpö uli pö hamö garimpeiro töpö kua Kinka (Quincas Bonfim) pölösöha 
töpö pikeonö piliso hamö hulolönö, Sanuma töpö saina töpö walokinö, sanuma 
töpöna atakusa totokönö, suö töpö töaö. Garimpeiro tö sami maaki 2 sanöma töpö 
suö poo garimpeiro töpönö sanöma töpöna atakusa noana ouro tö töaö, suö töpö 
töaö, ĩna töpö kuaö. Hokomawö tö uliha ai töpö hupaloö inaha töpö kuaö. Pista 
Kinka pölösöha pili töpö pikeonö piliso hamö  töpö huopo olönö töpö walota tönö suö 
töpö pi lulu mapö nii tökö. Wano töpö pilulu mapö atakusa pö ĩna tökö kai walo kua 
nö atakusa pö totomaö nii töpö totomaö, suö töpö suaö, ĩ naha töpö kua tiha, hi Boa 
Vista tö uli ha pata makö kule. FUNAI, IBAMA, Polícia Federal, Ministério Público 
Federal ai pata makö ĩ naha kui makö naha ĩ tö uli pewö hamö sa makö  kupaai ĩ sa 
makö  ha naka solo nö hi Boa Vista tö uli ha Assembléia Hutukara Yanomami tö ha 
sa makö  ha kokapalonö, Boa Vista tili pata makö naha pata indígena sa makö  nö 
sötönapi pata makö nö sa makö  ulipö noa ma naio pökö. Ĩ na sa makö kuu a lu kule 
maa sa matu koa tala pia tä peepii maatu samiapaoö. Temi sa makö  ulupö kuo pia 
tö garimpeiro töpö nö malária tö wasu kai huu upaaö. Ai tiko töpö kua apati kutenö 
sutu ha 1989 tö ĩnamaha Romero Jucá anö garimpeiro töpö ha simö könö 40 samakö 
noma kulasoma. Ai tö uliha satehe epi ai sa makö noma naisoma kuteenö hukii hi 
2006 tö ĩna temi sa makö kuo pi topa kutenö pata makö pewö naha hi Documento sa 
matö pewö simöa sete kepa pia kule. 

Inaha thë kua yaro hei yama thë turu ximirema kaho Funai wamaki ha, Polícia 
Federal wamaki ha, Ibama wamaki ha, Ministério Público Federal wamaki ha, 
Ministério do Meio Ambiente wamaki ha, Ministério da Justiça wamaki ha. Inaha 
wamaki kure ha hei documento yamaa ximirema. 

Awei hei yama thë turu prai puonimi 2º Assembléia Hutukara Associação Yanomami 
aha komi yamaki ha usutuprarini yama thë turu prarema. Awei hapai naha yamaki 
kureni yama thë turu prarema hei conselheiros pëxo, hiramatima thëpë xo, 
hirimatima yanomama thëpëxo, diretoria da Hutukara Yanomama thëpëxo inaha 
yamaki kureni yama thë turuprarema.  

Kami yamaki urihipë hamë Ajarani thëha Fazendeiro pë tokuu pihioimi Yutuha kami 
yanomae  pree yamakinë Funai pëha fazendeiros yama pë yaxupramai pihio, kami 
yamaki urihipë hamë fazendeiro yama pë pirimapuu pihioimi. Pescadores yama thëpë 
pree peximaimi kami yamaki yuripë hai kiai yarohe. Catrimani u Koro hamë 
pescadores penë yuripë pree haikiai yarohe, yamaki pree hixio kami yamaki 
urihipëhamë napë piria ahete yaro. 

Garimpeiro pë ropë yaxuprai mao hetëhë, garimpeiro pë oa mahirayu ënaha yamaki 
pihi pree kuu mahi. Ropë Funai Federal wamaki në garimpeiro wama pë yaxua hai 
tarii. Kami yanomae yamaki në tao hikioma yaro yamaki nosiemou. Kami yanomae 
yamaki nomai  kõo pihioimi hura a wainë. 


