
Boa Vista,  21  de outubro de  2006. 

Nós Yanomami  presente na 2ª Assembléia da Hutukara Associação Yanomami 
discutimos sobre a necessidade de tirarmos nossa documentação. 

Poucos Yanomami têm documentos, a grande maioria não tem, por isso, nós 
estamos preocupados. 

Ainda neste ano, em dezembro a Secretaria Estadual de Educação fará processo 
seletivo, os professres que não tiverem Carteira de Identidade e CPF não poderão 
participar. 

Nas nossas comunidades temos Agentes Indígenas de Saúde que recebem salário, 
por isso querem documentos para abrir  conta no Banco,  sem documentos isso não 
é possível. 

Nas nossas escolas os alunos também não têm documentos e a Secretaria Estadual 
de Educação exige, por isso queremos tirar documentação dos nossos alunos. 

Quando viemos à Cidade, vamos nas lojas, ficamos na Casa do Indio, saimos para 
fazer exames, sem documento, fica difícil. Quando andamos pelas ruas da Cidade a 
Polícia nos para e pede documentos, nós ficamos com medo. Quando viajamos para 
outros Estados, outro País, sem documento temos que pedir autorização à Funai, 
isso nos deixa  envergonhados, pois não somos crianças. 

Nós  Yanomami somos Brasileiros, temos direitos garantidos na Constituição 
Federal, por isso pedimos providências mais breve possível. 

 

À 

FUNAI – Fundação Nacional do Indio 

A/C Gonçalo Teixeira  

Administrador Regional  

Nossas lideranças, Professores, Agentes de Saúde presentes na 2ª  Assembléia da 
Hutukara encaminham documento para que providenciem a  expedição da Certidão 
Administrativa para que os Yanomami possam ter acesso a Carteira de Identidade, 
CPF e outros. 

Estamos enviando em anexo lista para que seja providenciado com URGÊNCIA para 
que os Professores possam participar do processo seletivo  que será realizado em 
dezembro. 

Pedimos também que encaminhem junto à Justiça Itinerante nossos pedidos e que 
a mesma nos inclua no calendário de ações para o primeiro trimestre de 2007. 

Agradecemos a atenção dispensada ao nosso povo. 

 



Atenciosamente 

Davi Kopenawa Yanomami, Presidente da  Hutukara Associação Yanomami 

Geraldo Yanomami, Vice-Presidente 

 

Ao 

Exmº . Dr. Edson  Damas 

Procurador do Ministério Público Estadual 

Senhor Procurador, 

Devido o difícil acesso à nossa Terra  e a lentidão das instituições responsáveis para 
encaminhar os pedidos de documentos dos Yanomami, solicitamos que tome 
providências com o fim de garantir que os órgãos responsáveis  agilizem as 
solicitações de documentação já feitas. 

Solicitamos também que garanta junto aos órgãos competentes a ida na Terra 
Indígena Yanomami para viabilizar a documentação dos demais que não têm 
condições de deslocar-se até a cidade. 

Para maiores esclarecimentos segue em anexo, documento da Assembléia no qual 
as lideranças expressam seu pensamento e suas reivindicações .  

Agradecemos antecipadamente a ajuda que este órgão tem dispensado ao nosso 
povo. 

Atenciosamente 

Davi Kopenawa Yanomami, Presidente 

Geraldo Yanomami, Vice-Presidente  

 

Texto em yanomami 

Kami Ninamu yamaku apè heleamohe 2ª Assembléia da Hutukara  Associação 
yanomami documentação thã aha yamaku apè waa hahe. Ai ninamu yamakuni 
documento yam maha hipoleha, ai yamakuni yam hipo pè lãle, inaha ku yalo 
yamaku pihi apè walihikile. Ai wilipo-hè dezembro eli-hè Secretaria Estadual de 
Educaçãoweni processo seletivo thai the, ûhu kuma-hè kule professores pekuni 
Carteira de Identidade, CPF inaha theku hipo lã aha thehe processo seletivo thawei 
kulolã ithe. 

Ninamu yamaku ilihip hèm Agente indigena de Saúde peku ku pè hetile,ûhu kama 
pekuni salário apè tiawehei, inaha ku yalo, Banco eli-hè   inaha thawei kulolã ithe.  



Kami Ninamu yamaku escolap hèm yamaku alunop  peku documento ku heti pè 
lãle, Secretaria Estadual de Educaçãoweni alunos peku é documentos apè nakawei 
inaha ku yalo alunos pekuni pexima pè hetilahei. 

Hiyeme cidade hèm yamaku hu thehe loja hèm yamaku apè huwei casa do Indio 
eli-hèm yamaku hu pè hetiowei uha exame yam apè thawei.  

Mahaki kahu hõx hèm yamaku hu thehe Policia pekuni yamaku documentos apè 
wali wehei, inaha ku yalo yamaku apè kilimawehei.  

Ai Cidade patapata hèm yamaku hu thehe Funai eli-hè yamaku  ha waha yoni  
yamaku huh palo yalo walihiki pè paloowei, inaha ku yalo  yamaku apè kiliwei  ulu 
yamaku kiamaha lãiha inaha yam tha yalo. 

Kami ninamu Brasileiro yamaku apè kii,inaha kua yalo direito yam yai apè pexima 
pole, constituição Federal thã aha inaha thã tûlu apè kule, inaha ku yalo Kami 
ninamu yamaku thelemi haa tilalei. 


