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Mensagem da Associação Hutukara
Durante a Conferência Local de Saúde no Surucucu, nós nos reunimos, A Funasa, a
Funai, os povos do Xirimihiki , do Hakoma, do Okornouu, do Arasiki , do Y amaasiki-,
nós que falamos português, João Davi do Kayana u, Peri do Alto Mucajai, Arokona
presidente do conselho, da Maloca Papiu, eu, Davi kopenawa, do Watoriki, nós também
nos juntamos, formando um grupo de 80 lideranças.
Nós também estamos muito preocupados porque na nossa floresta, as epidemias
voltaram a crescer. Nós também pedimos às lideranças da Funasa para mandarem outros
remédios, porque na nossa floresta os remédios que existem não são suficientes, pois a
Funasa só manda pouco remédio. Por não haverem os remédios para nós, nós pedimos à
Funasa muito mais remédios. As epidemias estão aí, perigosas, nós não queremos
morrer como morríamos antes, não queremos nossas crianças morrendo de pneumonia,
é por isso que nós estamos pedindo às lideranças do Ministério e da Fundação Nacional
de Saúde muito mais remédios.
A Funasa não tem trabalhado direito. Na nossa floresta, no trabalho do funcionário
napê, faltam remédios, por isso quando vêm as epidemias, nós ficamos preocupados.
Porque nos postos, nunca tem aquilo que nos cure. Embora o trabalho dos napê na nossa
floresta seja bom, vocês chefes, também devem pagar os seus funcionários, com
comida, com dinheiro, vocês devem distribuir aos funcionários, para eles não ficarem
com fome. Nós Yanomami queremos que haja melhoramento da qualidade de vida.
Vocês da Funasa prometeram que acabariam com as epidemias.
Vocês da Funasa nos enganaram de novo, a nós Y anomami, porque vocês querem pegar
o dinheiro da saúde. Se vocês realmente quizessem ajudar mesmo os povos da Floresta,
isso não estaria acontecendo. Vocês só querem mesmo é o dinheiro.
Sobre a Casa do Índio, nós também estamos preocupados, Quando nós Y anomami nos
curamos, vocês não mandam logo de volta para a floresta. Quando os Yanomami,
depois de já terem se curado , ficam ainda muito tempo vivendo na Casado Índio, eles
ficam com saudades do seu povo, na Floresta. Para mim seria bom se só ficassem na
Casa do Índio aqueles que ainda não se curaram, que ainda estão tomando remédio, pois
eu continuo a ajudar o meu povo.
No dia 11 de julho de 2005, eu falei para a Irmã Auristela, Administradora da Casai:
"Os Yanomami com saúde, você os entregue para a Funasa, como existem outras
doenças lá, para que eles não contraiam outras doenças, você mande logo de volta para
a casa dele, pois na sua floresta os outros estarão saudosos dele. Seus filhos estarão com
saudades. Vocês napê vão ajudar muito os Y anomami se na Casa do Índio não
houverem muitos Y anomami" foi assim que eu expliquei para a Irmã Auristela. Por isso
eu gostaria de deixar claro para vocês napê da cidade.
Que os napê da Funasa ajudam bem os Y anomami vocês outros nape não pensem, a
saúde Yanomami ainda não está boa.
Davi Kopenawa Yanomami

