
              
 

 
 

 
II ENCONTRO BINACIONAL YANOMAMI YE’KWANA 

BRASIL – VENEZUELA 
 

PROGRAMA 
 
 
Lugar: Lago Caracaranã, Terra Indígena Raposa Serra do Sol, a 160 km de Boa Vista, Roraima, Brasil. 
 
Período: 28/10 a 02/11. A ida de Boa Vista para o Lago Caracaranã será na tarde do dia 27/10. A  volta 
para Boa Vista será na manhã do dia 03/11. 
 
Tema principal: Fortalecendo a Rede Yanomami-Ye’kwana 

 
Participantes: 

Organizações indígenas -  
- HUTUKARA Associação Yanomami – HAY (Brasil) 
- HORONAMI Organización Yanomami (Venezuela) 
- AYRCA – Associação Yanomami do Rio Cauaboris e Afluentes (Brasil) 
- Associação Yanomami KURIKAMA (Brasil) 
- TIXORI Associação Yanomami (baixo rio Mucajaí, Brasil) 
- APYB – Associação do Povo Ye’kwana do Brasil  
- CIR – Conselho Indígena de Roraima 
- SUYAO (Venezuela) 
- KUYUJANI – Associação do Povo Yekuana do rio Caura (Venezuela) 
- KUYUJANI Originário (Venezuela) 
- KUYUNÜ (Venezuela) 

 
Organizações da sociedade civil parceiras – 
- Instituto Socioambiental – ISA 
- Grupo de Trabajo  
- Rio Profundos (Brasil) 
- SECOYA (Brasil) 
- Missão Catrimani (Brasil) 
- Misión Salesiana del Alto Orinoco (Venezuela) 

 
Orgãos Públicos – 
- SESAI – Secretaria Especial de Saúde Indígena 
- FUNAI e Frente de Proteção Etnoambiental Yanomami Ye’kwana 
- CAICET – Centro Amazónico de Investigación y Control de Enfermedades Tropicales  



              
 

 
 

- Universidade Federal de Roraima – Núcleo Inskiran 
- Universidad Indígena de Venezuela 
- Ministério Público Federal do Brasil 
- Ministério Pueblos Indígenas (VE) 
- Secretaria de Educação do Estado de Roraima, Brasil 

 
Objetivo: Discutir sobre as principais questões que afetam os povos Yanomami e Ye’kwana, tanto no 
Brasil quanto na Venezuela, e promover a união entre as associações indígenas e parceiras que atuam na 
promoção dos direitos desses povos. 
 
Estrutura do seminário: Nos primeiros quuatro dias o debate será entre os yanomami, com o 
acompanhamento das organizações indigenistas da sociedade civil. No último dia se pretende estabelecer 
um diálogo com representantes das institucioções governamentais. 
 
Forum Permanente Binacional Yanomami: Durante o evento será debatido sobre a necessidade e 

viabilidade de se criar fórum formado pelas organizações indígenas existentem na TIYanomami, a fim de 

elaborar e pactuar um Plano de Gestão  Binacional do Territorio Yanomami e entorno imediato: 

Programação: 

Dia Programação Facilitador 

28 Manhã: 

 Mesa de Abertura; 

 Apresentação dos participantes; 

 Apresentação do Programa do Encontro. 
Tarde: 

 Mesa – Organizações indígenas e governança sobre o Território: Como 
fortalecer as organizações e a articulação entre elas? Qual a importância de 
uma articulação binacional? 

Noite: 

 Apresentação do Mapa Binacional Yanomami 

- Davi + 1 representante 
de cada organização 
promotora. 
- Armindo. 
 
- Marcos W. 
 
 
 
- Estêvão 

29 Manhã: 

 Mesa – Demarcação e proteção territorial: Propostas de demarcação na 
Venezuela;  Como as organizações podem atuar conjuntamente para 
acelerar o processo de reconhecimento de seus territórios? 

Tarde: 

 Garimpo: Como as organizações pode se articular para enfrentar o garimpo 
conjuntamente? O que as associações podem fazer contra o aliciamento de 
indígenas? 

Noite: 

 Mineração (atualizar ambos os lados sobre a situação presente). 

 
- Aimé 
 
 
 
- Maurício 
 
 
 
- Ana Paula e Luis S. 



              
 

 
 

 

 

30 Manhã: 

 Juventude: O que querem os jovens? Como estimular os jovens para o engajamento 
na luta pelos direitos? E como fazer para que não se perca o conhecimento dos 
antigos? O que as organizações podem fazer para estimular os jovens para o 
engajamento na luta pelos direitos?) 

Tarde: 

 Mesa – Mulheres Yanomami: apresentação dos resultados do Encontro “o bem-estar 
da mulher yanomami”- Missão Catrimani-2014. (Como incluir as mulheres nos 
espaços de decisão e organizações yanomami-ye”kuana?) 

Noite:  

 Lançamento do livro “Xapiri thëã oni” e exibição do filme  “Urihi Haromatimapë”.  

 
Dário e  
 
 
 
 
Mulheres 
Yanomami 
 
 
Morzaniel 

31 Manhã:  

 Mesa - Política de benefícios sociais: Como funciona em cada um dos países? O que 
trouxe de bom e o que trouxe de mau para as comunidades? O que as organizações 
podem fazer para que os benefícios sejam melhor aproveitados? 

Tarde: 

 Mesa – Qual o papel das organizações indígenas para a melhoria do atendimento de 
saúde? Controle social? Ações de assistência e formação?  

Noite: 

 Noite Livre 

 
 
 
 
 
Moreno 

01 Manhã:  

 Mesa – Apresentação da ideia do Forum Binacional Yanomami, discutir mecanismos 
de funcionamento, forma de comunicação entre as organizações, agenda de trabalho, 
possibilidades de financiamento, estratégia de divulgação 

Tarde:  

 Preparação do documento síntese do seminário 
Noite:  

 Festa de comemoração dos 10 anos da HAY.  

 

02 Manhã e tarde:  

 Café da manhã 

 Apresentação do documento síntese 

 Volta dos participantes 
OBS: Permanecem no Lago Caracaranã representantes da HAY, HOY, Wataniba, ISA e RFN 

Funai, 
Inskiran, 
SESAI, MPF. 

03 Manhã: Café da manhã e volta dos últimos participantes  


