
Boa Vista, 17 de outubro de 2006 

Sobre o nosso atendimento em saúde 

Nós yanomami, povo da floresta, discutimos sobre nosso atendimento em saúde e 
sobre a situação de nossa saúde. A saúde dos yanomami está muito ruim, por isso 
nós lideranças e os integrantes do CIR conversamos seriamente sobre o assunto.  

Queremos fazer com que o Conselho Indígena de Roraima nos ajude em nossa 
saúde, por isso perguntamos isso ao CIR. Nós lideranças yanomami pretendemos 
transferir ao CIR o nosso atendimento em saúde. E por que queremos fazer isso? 
Os motivos são óbvios, a qualidade do atendimento em saúde hoje não é igual à 
qualidade que a Urihi – Saúde Yanomami prestava, por isso queremos que o CIR 
assuma o atendimento. O CIR sabe fazer um bom atendimento em Saúde. Além 
disso, o pessoal do CIR são indígenas como nós, e por isso acreditamos que 
cuidarão bem de nossa saúde. Assim queremos avisar a Funasa sobre essa questão 
da Saúde, que queremos transferir o atendimento em saúde ao CIR, com calma, 
quando o atual convênio terminar, em 2007, é isso que todos nós yanomami 
desejamos.  

Assim, você autoridades da Saúde, depois de lerem este, que vocês conversem 
entre si; depois em 2007 quando houver novamente uma reunião do conselho 
distrital, queremos discutir essa questão. Ficaremos esperando uma resposta. 

Sobre essa questão discutimos na 2ª Assembléia da HAY e assim decidimos. 

Texto em yanomami 

Kami yamaki hiri mamuwei thë ã  

Hei Hutukara Associação Yanomami 2º herea pata aha kami yanomama urihi thëri 
yamakini hei hirimamotima thë ãha yamaki nowa thayoma, kami yanomama 
yamaki temi pirio wei yama thëã thai nomuhuo. Saúde yanomama a hoximi mahi 
yaro, hei tëhë pata thëpëxo CIR thëripëxo yamaki noa moyami thayoma. 

Kami yamaki temi pirio wei tha hami Conselho Indígena eha yamaki pairi pramu 
pihio yaro hei CIR yamaa warirema. CIR eha Kami yamaki riã hiri mamu nomihuo 
wei yama thë hipiai pihio, kami pata yanomama yamakini. Uti thëha tha? Uti thëha 
imi. Hapaa tëhë Urihi - Saúde Yanomami a kuo tëhë yamaki hirimamu wei thë ta 
kuoa pi naha thë kuawa imi yaro, kami yanomama yamakiha CIR yamaa kiamai 
nomihuo pihio. CIR kama pëni hirimamuwei thë tai yaro he. CIR kama  yanomama 
pë hetuo kutayoni yamaki xaari hirimamu hathõ rayu he, yamaki pihi ku. Kuwa 
yaro Funasa yama pë yemakamai Saúde thëha kami yanomama yamakini Saúde 
yamaa hipiai noho pihio CIR eha waiha hei convênio a kiai ha maprarini 2007 tëhë, 
inaha kure yama thëpixi mai, kami komi yanomama yamakini. 

Kaho Saude pata napë wamaki kakii ni hei thëã kakii wama thë ha taarini wamaki 
nowa xaari thayu; 2007 thë kupru tëhë Conselho Distrital thë kuwa kõprario tëhë 
xaari yama thëã piximai. Kuwa yaro yamakini tao. 

Ihi thë ãha yamaki noa ha thayorini yama thëã xaari prarema 2ª Assembléia da 
HAY thë hami. Awei thëã maprarioma. 

 


