A superação dos desafios foi a tônica da XIV Assembleia Geral da Secoya
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No dia 31 de março, a Secoya realizou a sua XIV Assembleia em sua sede administrativa, em
Manaus. A assembleia contou com a participação de 04 membros Yanomami do rio Marauiá e
teve por objetivo avaliar os trabalhos da instituição e discutir estratégias no sentido de avançar
nas ações em prol do povo Yanomami.

• Na apresentação, a equipe executiva da Secoya abordou as dificuldades da atual conjuntura
desfavorável aos povos indígenas com as novas ameaças que pairam sobre seus territórios.
São os projetos de Lei e outras iniciativas governamentais que preconizam a exploração de
recursos naturais nas terras indígenas, entre os quais a mineração. A estratégia envolve a
redução dos direitos outorgados pela Constituição Federal no tocante a demarcação e
reconhecimento legal dos territórios indígenas.

• As lideranças Yanomami Carlito, Hipólito, Adriano e Batista falaram de suas preocupações
em relação à assistência precária de saúde, ocorrendo sérios problemas de gestão no âmbito
do Distrito Sanitário Especial Yanomami e Ye´kuana-DSY, acarretando falta de estrutura,
sendo que em alguns xapono os postos estão caindo, não há rádios ou não estão funcionando,
faltam botes para remoção. Carlito enfatizou ainda o despreparo de profissionais, a falta de
medicamentos para a malária, assim como de soro antiofídico e relatou a visita inesperada da
chefe do Distrito em Santa Isabel, sem trazer quaisquer resposta as reivindicações dos
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Yanomami em relação aos problemas de saúde, inclusive quanto a reivindicação de constituir
um subdistrito para atender a saúde da população Yanomami do Amazonas.

• As lideranças presentes anunciaram a decisão de criar uma Associação dos Yanomami do
Amazonas, aproveitando a presença dos parceiros para se capacitarem nesse novo processo
de organização.

• Reflexões foram feitas diante das dificuldades de mobilização de recursos para intensificar os
trabalhos no tocante ao programa de educação em saúde, desenvolvimento sustentável, apoio
ao processo organizativo Yanomami e apoio institucional.

• O processo eletivo culminou com a recondução da atual diretoria com a seguinte composição:
Celina Cadena Baré – Presidente; Vitor Py-Daniel – Secretário; Carlito Iximauteri Yanomami Tesoureiro. Ocorreram mudanças no Conselho Fiscal que ficou com a seguinte composição:
João Silvério Dias, Ester Maia e Socorro Cardoso.

A Assembleia representou a possibilidade de fortalecer o espírito da equipe da Secoya para a
consolidação dos trabalhos, a superação dos desafios institucionais e o acompanhamento e
apoio aos Yanomami em sua nova fase organizativa.
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