Lideranças da associação Kurikama se reúnem para definir suas estratégias
Qui, 21 de Abril de 2016 00:00

Entre os dias 29 a 31 de março, a Coordenação da Associação Kurikama se reuniu
conjuntamente com as lideranças tradicionais representando o Conselho Yanomami num local
chamado Cachoeirinha, próximo à cidade de Santa Isabel do Rio Negro.

Esse encontro teve por objetivos discutir questões de saúde e de educação bem como definir
as estratégias e o planejamento de trabalho da Associação Kurikama.

Para discutir a situação de assistência de Saúde no âmbito do Distrito Sanitário Especial
Yanomami e Ye´kuana, os representantes da Kurikama solicitaram à presença do novo
Coordenador do DSY, o cirurgião dentista Robson Rodrigues Mangueira para o qual
apresentaram a grave situação de saúde por que passam os Yanomami do Amazonas. O
mesmo foi acompanhado por Beto Gões Yanomami, Presidente do CONDISI, Maurício e Enio
Yanomami representantes da Hutukara.

As principais queixas se deram por conta de: aumento da malária;falta de microscópios em
área, falta de busca ativa e medidas de limpeza dos criadouros. Manifestaram preocupação em
relação à desnutrição infantil e a falta de água potável. Cobraram a construção do pólo-base da
Missão prometido há anos e a precariedade dos postos existentes além da falta de
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equipamentos e infra-estrutura.Solicitaram a realização de cursos de capacitação para os AIS e
os AISAN uma vez que há anos, nenhum curso foi proporcionado pelo Distrito. Finalmente,
insistiram na criação de um sub-distrito para o atendimento da população Yanomami do
Amazonas, aproximando e melhorando a assistência básica nas aldeias.

Em resposta, O Coordenador Robson Rodrigues Mangueira expus a sua proposta de trabalho
de modo articulado com os Yanomami. enfatizou a perspectiva de melhorias dos equipamentos
e infraestrutura, através do apoio de um senador de Roraima. Prometeu organizar um encontro
em setembro para discutir com as organizações Yanomami Hutukara, Ayrca e kurikama a
possibilidade de criação de um sub-distrito.

Discutiu-se em seguida a questão da educação escolar diferenciada, durante a qual o
coordenador da Secoya apresentou a atual situação, com a perspectiva da Secretaria de
Estado da Educação-SEDUC assumir 04 escolas do Marauiá, contratando os professores
através do colégio estadual José Schneider de Santa Isabel, sendo que a Secoya continuará
assumindo a formação continuada dos professores e o acompanhamento e apoio pedagógico
nas escolas.

Foi então realizado o planejamento da Kurikama com diversas atividades de cunho político e
no sentido de consolidar a articulação entre os Yanomami do Marauiá e Rio Preto, além de
definir ações articuladas com os Yanomami de outras regiões, bem como junto às suas
organizações representativas.
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