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Ariabu a xapono 
hami Porata ki rë 

taprouwei.
©MARCOS AMEND, 2017
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2015 a raxa kuo tëhë Horoina urihiteri pëni Yaripo ki hamamotima kopemamotima 
– YARIPO KI URIHI MIMOTIMA – tai mi hetuo posiprakemahe. Yama ki rë 
kõkamonowei 10 kõkamotima hiakawë yama të pë tama. Pruka ihi xapono urihiteri 

(mahu xapono a ha pruka – 55 – Yanomami pë kuoma) pë kãi kõkamou mi hetuoma, ihi 
pruka huyahuya pë kãi nikereoma, urihi mimotima të ha pë rĩya ha hikarimoni, përiomi 
pë kãi kõkao mi hetuoma, kõkamotima AYRCA urihiteri pë xo, Kumirayoma urihiteriyoma 
pë kãi kõkao mi hetuoma, Yanomami hirarewë pë xo,Yanomami he horomarewë pë xo, 
pë kuaai xi keyohou yaro urihi mimotima të ha, FUNAi të xo ICMBio të xo ihi kipini të ha 
totihitaarariheni. 

AYRCA urihiteri pë rë kõkamouwei, pë ã xĩro wayou, urihi mimotima a noã ha. Pruka ihi 
urihiteri pëni AYRCA wãha hiripouhe, a no kãi ihipouhe, ihare Yanomami pë ã xĩro wayou, 
të tai xi rë totihitahei të noã ha pë noã xĩro tayou. AYRCA tëni kõkamotima patapata a 
tai tëhë, ihi Yaripo hamamotima të ã oni wãhimoma, pruka Yanomami mi tari ha (500), 
ĩsitoripi mai!

Yanomami pëni hamamotima kopemamotima të ã rë kuuwei naha të taprai xi rë 
totihitahei, napë payeri pëni Yanomami pë tietimai xi tohitawehe. ICMBio të xo, Funai të 
xo, Exercíto të xo, Sematur të xo (xomi urihiteri urihi të pë mirewë hamamotima nahi, São 
Gabriel da Cachoeira ha), ISA të xo Yanomami pëni Yaripo pei kë yo karoa ha pariokiheni, 
ihi napë kutare naha pë kãi hui mi hetuo, Yaripo pei kë yo hami. Yaripo ki hamamotima 
kopemamotima tëni maki nowamamotima kë të yaro, rurami siki hipëmotima kë të, kãi. 
Ihi napë pëni të ha tarariheni, pë rë hikarimouwei naha të he haai yaro, Yanomami pë 
tai xi rë totihitahei naha, ihi napë pëni të totihitaararemahe, urihi a he rë tatohoi hami 
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rĩya ha nowamaheni, urihiterimi pë rĩya ha nowamaheni, Yanomami pë rë kuaaiwei të 
rĩya ha nowamaheni, Yanomami pë rĩya ha përiamai totihitaaheni. Totihitawë të pë xĩro: 
Yanomami të pë urihipi, urihi nohi rëporewë ihi kipi herurupia. Yanomami pë xo, napë 
pë xo, napë përiomi pokopoko urihiteri pë xo, napë përiomi pokopoko urihiteri pë rë 
mai pë xo, ihi kutare naha pë hikarimou mi hetuoma, të pë rë tamouwei të pë tihetimai 
totihitaomahe.

Julho de 2017 të kuo tëhë Yanomami pëni Yaripo ki hamamotima kopemamotima 
hipëkemahe FUNAI iha, ICMBio iha, AYRCA kõkamotima patapata mi tari ha, Horoina a 
xapono ha. Maio de 2018 të kuo tëhë, napë patapata pëni hamamotima kopemamotima 
no yai ihipiraremahe, të takemahe Diário Oficial da União (DOU) të huxomi ha, napë 
përiomi wanowano siki, ihi siki huxomi ha të takemahe. (Koro hami hamamotima 
kopemamotima kua, ANEXO I). Setembro de 2019 të kuo tëhë Yaripo ki porakapi raxa 
kipi ha no xi imiai rë mai kãi takemahe DOU të huxomi ha (ANEXO II).

Yanomami pëni Yaripo hamamotima kopemamotima rë yãprarenowehei cinco raxa pë 
hayukema.Cinco raxa pë ha hayuikuni, abril de 2020 të kuo tëhë Yanomami pëni napë 
hama pë përaai pario xi totihitaoma makuhei, xawara hewëni pë yapikamamahe. Kuwë 
yaro 2021 a raxa kuo tëhë napë hama pë përaai posi praopehe. Hei tëhë, Yanomami pë 
payerimamou taeihe urihiteri urihi të pë mirewë hamamotima nahi urihiteri pë iha. Ihi 
të no ã ha Funai tëni, ICMBio tëni Yanomami pë payeriprapehe.

Yaripo ki hamamomai kõohe ha, kõmi xomi urihiteri pë xo, Brasil urihiteri pë xo, ihi pëni 
Yanomami pë no ihipiapehe, Yanomami pë rë përiprai hami no kãi ihipiapehe, pë rë 
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Xapono Ariabú, 26 de janeiro de 2021.
AYRCA të ã oni, Kumirayoma të ã oni

kuaaiwei naha të no kãi ihipiapehe, hama pë iha Yanomami pë kuaai rë totihitai të no 
kãi ihipiapehe. Kuwë yaro napë pëni Yanomami pë puhi xomi rë tapraiwehei pë puhi 
yaitaopë, Yanomami pë rë kuaaiwei të noamai xi totihitaopehe, Yanomami të pë urihipi 
a nohi kãi pëyëai mi hetuopehe. 
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Haihai ha José 
Mário AYRCA 

nosiemorewë, mi 
amo ha Miguel 

Yanomami 
patapata, 

timitimi ha 
Valdemar 

Lins Yaripo ki 
hamamotima 

puhi tamotima 
nosiemorewë.

© VANESSA MARINO, 2020
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Associação Yanomami do Rio Cauaburis e Afluentes (AYRCA)

1998 a raxa kuo tëhë AYRCA a pëtarioma1. Ihi Yanomami kõkamotima a pëtario 
parioma. Të tai xi rë totihitai: Yanomami të pë napë ximiamotimapi pë rĩya ha 
noamani, Paretota urihiteri pë xo, Paretota u poko urihiteri pë xo pë rĩya ha yehiponi, 

ihi Yanomami pë temi rĩya ha përiamani. AYRCA a huxomi ha, inaha të kua: kõkamotima 
patapata (assembleia), ihi 6 xapono urihiteri kõmi pë hirao; 5 kõkamotima yehiporewë 
(diretoria) pë kuprawë; 5 rurami siki mirewë (Conselho Fiscal) pë kãi kuprawë. Mahu a raxa 
ha kõkamotima patapata a tamou. 4 pë raxa ha hayuikuni, kõkamotima yehiporewë pë 
yaiamou kõo, rurami siki mirewë pë kãi.

Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (FOIRN) a huxomi ha AYRCA a kãi titia. 
Urihi temitemi kãi përimopotima kopemamotima të ha AYRCA të kãi kõkao mi hetuoma, 
ai 6 yanomami kõkamotima pë iha. Paretota u hami xapono pë rë kuprai hami Brasil a urihi 
hami AYRCA wãha hiripou totihiwë makui, rurami siki të ha ĩsitoripi a kuaai tao. AYRCA 
urihiteri pë xomi hikarimou, AYRCA tëni hikarimorewë pë no koamai taomi. Hãto nahi 
pou, Distrito Sanitário Yanomami tëni nahi hipëkema, 2015 a raxa kuo tëhë. Hamamotima 
kopemamotima rë yãpramonowei tëhë Paretota urihiteri pëni AYRCA të iha të yehipomai 
xi totihitaomahe. Yaripo ki no pë rë huiwei yehiporewë a pata tamamahe. Ihi kipi puhi titia 
AYRCA kõkamotima a rë kuonowei 2016 a raxa kuo tëhë. Weti tamotima nosiemorewë a 
pata kuprarioma? Valdemar Perreira Lins a wãha kua.

1. Ayrca të ha 
ai 6 yanomami 
kõkamotima pë 
kuprawë: Kurikama, 
Kumirayoma suwë 
të pë kõkamotima, 
Wanasseduume 
Ye´kwana të pë 
kõkamotima, 
Hutukara, Hwenama 
Yanomami të 
pë kõkamotima 
Roraima a urihi 
ha, Tẽxoli Ninam 
të pë kõkamotima 
Roraima a urihi ha.
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AYRCA a huxomi ha Yaripo ki 
patamorewë kõkamotima a kãi 
kukema. Përiomi pë xo, hirarewë 
pë xo, PARNA patamorewë 
kõkamotima urihiteri pë xo, 
Kumirayoma urihiteriyoma pë xo, 
inaha pë titia Yaripo ki patamorewë 
kõkamotima të huxomi ha. Ihi 
patamorewë kõkamotima urihiteri 
pëni. Yaripo ki no pë rë huiwei 
mirewë, ruruporewë kë pë.

Associação das Mulheres Yanomami KUMIRAYOMA (AMYK)

2015 a raxa kuo tëhë, Kumirayoma kõkamotima a keprarioma. Yanomami suwë napë 
ximiamotimapi pë rĩya nohi ha pëyëni, Paretota urihiteriyoma pë rĩya ha yehiponi, 
Yanomami pëni matohi pë rë tai taowehei, të pë no rë mihiaiwehei të rĩya ha hiakaani. 
AMYK a huxomi ha inaha të kua: kõkamotima patapata të kua, kõmi Paretota urihiteriyoma 
pë hirao. 4 kõkamotima yehiporemi (diretoria) pë kuprawë, 3 rurami siki miremi (Conselho 
Fiscal) pë kãi kuprawë. 4 pë raxa ha hayuikuni, kõkamotima yehiporemi pë yaiamou kõo, 
rurami siki miremi pë kãi. Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (FOIRN) 
a huxomi hami AMYK a kãi titia, urihi temitemi kãi përimopotima kopemamotima të ha 
AMYK të kãi kõkao mi hetuoma.

Kõkamotima 
patapata

rurami siki  
mirewë

kõkamotima  
yehiporewë

tamotima 
nosiemorewë

Yaripo ki  
patamorewë  
kõkamotima

AYRCA të rë 
kuaanowei naha

AYRCA të rë 
tutewei
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Payëkë hami 
Yaripo ki no 
ihiraxipi no 
uhutipë, pariki 
hami Horoina a 
xapono Ariabú 
a xapono kIpI rë 
taprouwei.

KOPEMAMOTIMA RË TAAMONOWEI TË Ã
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Yaripo ki rë kui, Yanomami pëni Yaripo ki wãha rë hiraiwehei, napë pëni Pico da 
Neblina wãha hiraihe. Ai napë pëni yaitawë të pë tai xi rë totihitahei, hehu pë 
ha pë tuo xi totihitawë. Yaripo ki ha xomi urihiteri urihi të pë mirewë pë tuo xi 

totihitawë, Brasil a urihi ha ki tirewë he torewë yaro. Ihare urihi noanoamou totihiwë yaro, 
urihi riëhëwë he parohowë yaro. Hehu pë xĩro xokei, maki he kõte ha urihi supresupre 
praa, ei maki heaka ahete ha kaukau peheri taprou rë mai pë kuprawë, Yaripo ki ha mahu 
pë rë taprouwei, parawa u pë ĩxi, makatahu pë au. Yaripo ki he kõte ha Yanomami pë 
xaponopi pë kãi praa xokei, Yaripo ki rë kui hekura të pë yahipi kutaeni, napë pëni ki kãi 
mii xi totihitawehe. 

Yaripo ki rë kui Parque Nacional do Pico da Neblina (PARNA do Pico da Neblina) a huxomi 
ha ki titia. ICMBio urihi teri pë rëmou. Urihi noamamotima a pata, kuwë yaro hikarimotima 
no rë nihii pë tamou makui urihi wãrihĩto tatima pë rë mai! Urihi mirewë pë hupë, urihi 
a wãriaimihe yaro, 2012 a raxa kuo tëhë Conselho Gestor do PARNA do Pico da Neblina a 
keprarioma. Ihi urihiteri, Parque urihiteri porukuwë (7) pë titia, kuwë yaro 4 Yanomami pë 
titia, ICMBio urihiteri pë xo, Funai urihiteri pë xo, Exército urihiteri pë xo, ISA urihiteri pë 
xo, porukuwë (7) napë përiomi pokopoko pë xo, napë përiomi pokopoko pë rë mai pë xo 
pë kãi titia.

2003 a raxa kuo tëhë, Ministério Público Federal tëni Yaripo ki yo kahumakema Ibama 
iha (urihi noamamotima të wãha: Instituto Brasileiro de Meio Ambiente)2. Xomi urihiteri 
hama pë huxutarioma makui, urihi a wãriamahërii maprarioma, Yanomami të pë napë 
ximiamotimapi kãi wãriamai pexionomi. Ihi hama pë hapa hui tëhë, pë hui katitionomihe, 
napë përiomi pokopoko (Funai, Ibama) pëni pë ruruponomihe. Ihi tëhë hama pë rë kuini 

2. 2007 a raxa kuo 
tëhë ICMBio a 

keprarioma, ihi tëni 
Parque Nacional 
Pico da Neblina 
a urihi yehipou 

posiprakema. Hapa 
IBAMA tëni ihi a urihi 

yehipoma.
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Yaripo ki tuorewë pë makui ihi pëni Yanomami të pë urihipi wãha hiriponomihe, Yaripo 
ki Yanomami hekura pë yahipi wãha hiriai taonomihe, Yanomami pë iha matohi pë xĩro 
yehipomama makuhei. Napë pëni hama pë rë ximanowehei pë payëkëoma, payëkë hami 
rurami siki kãi tëamouhërima.

Hei tëhë Yanomami pëni xomi urihiteri urihi të pë mimotima të noamai totihiwehe, kama 
pëni të yai taihe ha. Pruka napë pë hui xi totihitawë makui, porukuwë pë xĩro hupë. Pë 
wano tayou xi totihitawehe, hama pë iha, hama pë rë huimi të kopeprai totihiwehe, urihi 
a rĩya ha nowamaheni, he usukuopë rurami siki rĩya ha hipëmoni. Yanomami pë rë kui 
ruruporewë pë kupropë, matohi yehiporewë pë kãi kupropë, motor poko huwëporewë pë 
kãi kupropë, ara siki ora ha tikërewë pë kãi kupropë, nii harirewë pë kãi kupropë. AYRCA 
urihiteriyoma pë xo ihi pëni pë nosiemapehe.

Yaripo hamamotima të yai kuprou totihitaopë, 2012 a raxa kuo tëhë Yanomami pë 
payerimamou xi totihitawehe napë përiomi pokopoko pë iha, napë përiomi pë pokopoko 
rë mai pë iha kãi. Hamamotima kopemamotima rë tamonowei pruka (10) hiramotima 
pë kuoma. Ihi tëhë napë payeri pë rarorayoma. Hapa ICMBio të xo, Funai të xo ihi 
kipini Yanomami pë payeripima. Exército Brasileiro të xo, ISA të xo, xomi urihiteri urihi 
të pë mirewë hamamotima nahi, São Gabriel da Cachoeira ha (Secretaria de Turismo 
do município de São Gabriel da Cachoeira (Sematur) të xo, Brasil Hehu Tuorewë 
Kõkamotima të xo (Confederação Brasileira de Montanhismo e Escalada - CBME-),Brasil 
koro hami Hehu Tuorewë Kõkamotima të xo (Federação Gaúcha de Montanhismo (FGM), 
Boston Hiramotima pata nahi xo Wilderness Medical Associate International, EQPA 
Radiocommunicação të xo, Operações Outdoor të xo, opi inaha të pë rukërayo hërima.
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Yaripo ki hamamotima kopemamotima rë kuini Urihi temitemi kãi përimopotima 
kopemamotima3 wã nosipou, Parque Nacional do Pico da Neblina temitemi përimopotima 
kopemamotima wã kãi nosipou. Yanomami pë kuaai mi hetuoma, ICMBio të xo, Funai 
të xo, Yanomami të pë urihipi xo, Parque Nacional të xo kipi herurupia yaro, Brasil urihi 
temitemi kãi përimopotima kopemamotima (PNGATI) wã rĩya ha nosiponi. Conselho 
Gestor do Parque Nacional do Pico da Neblina (2012) të ha Yanomami pë kãi titia, Comité 
Regional da Funai (2012) të ha Yanomami pë kãi titia, kuwë yaro kama të pë puhi mi paa 
totihiwë. Inaha taeni Yaripo ki yo karoa kõa totihitaopë.

Ei hamamotima kopemopotima rë kuini Funai nosiemotima siki nomero 3 rë kuuwei 
naha wã huai. Diário Oficial da União të huxomi ha junho de 2015 të kuo tëhë Funai 
nosiemotima nomero 3 titioma. Indígena të pë urihipi hami hamamotima të rë 
tamouwei naha të wãhimai haikia. Pei maki no pë hama rë huiwehei të hami yama ki rë 
kõkamonowei tëhë, yama të kãi peheri mima. Yama të kãi nosipou totihitaoma, yama të 
rë kopeprarenowei tëhë.

Kopemamotima yama të rë tanowei, kõmi yama të mima. Mirëni, inaha yama ki puhi kuma: 
pei maki no pë hama rë huiwehei të hami xapono urihiteri pë kãi titia. Ei hikarimotima të 
pë no rë kuprai yama të kãi tama. Kamiyë yama ki urihipi no uhutipë rë tihetii yama të kãi 
tama, ai të pë rë hamamouwei hami yama të kãi wawëmakema.

3. 2019 a raxa kuo 
tëhë Yanomami 

PGTA kopekope a 
kuoma. Hutukarani 

të pë nosiemama, 
ISA tëni të pë 
payerimama. 

Ai 6 Yanomami 
kõkamotima  pë 

kuaai mi hetuoma, 
napë përiomi 

pokopoko pë kãi 
kõkaoma: ICMBio, 

Funai, Ibama, 
Exército, SESAI, 

Ministério Público 
Federal. 
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Yaripo ki të pë no rë kuprai naha

Onioni: haihai hami: Johanna/The Noun Project; timitimi hami: ©Prosymbols/The Noun Project

h
ik

a
r

im
o

r
ew

ë

weti urihiteri

 ■ AYRCA
 ■ Xomi urihiteri 

të pë mirewë

 ■ Xomi urihiteri të 
pë urihi mirewë 
hamamotima 
nahi

 ■ SGC: Ifam, 
ISA, ICMBio, 
Prefeitura, UEA, 
Funai, Exército, 
Foirn

 ■ Manaus: Ufam

 ■ SGC: Ifam, 
ISA, ICMBio, 
Prefeitura, UEA, 
Funai, Exército, 
Foirn

 ■ Manaus: Ufam

 ■ SGC: Ifam, 
ISA, ICMBio, 
Prefeitura, UEA, 
Funai, Exército, 
Foirn

 ■ Pei u hami 
përamamotima

 ■ yërewë pehi 
përamamotima

 ■ pei u hami 
përamamotima 
MAO/SGC

 ■ pei yo hami 
përamamotima

 ■ Xapono
 ■ Mixi 

horumatima 
nahi

 ■ Yano

 ■ Napë të pë 
miotima nahi

 ■ Xapono ha nii 
hariremi 

 ■ Pei yo hami nii 
hariremi

 ■ Wamotima nahi

 ■ Ruruporewë
 ■ Matohi 

yehiporewë

 ■ Ruruporewë 
napë pë ã 
rë haiwei 
yimikamarewë

 ■ Tiyëremi
 ■ Tiyërewë

yaripo kihama (hei a urihi urihiteri, brasil urihiteri, xomi urihiteri)

përamotima miotima wamotima hui 
nokaorewë 

no  
koamamotima

n
a

pë
ya

n
o

m
a

m
i

pa
ye

r
i
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HAMAMOTIMA KOPEMAMOTIMA RË TAMOHËRINOWEI TË Ã ONI 

Hapa yama ki rë kõkamonowei 24 a 29 de agosto 2014

Yama të rë tanowei, të pë ã rë hiramonowei / hamamotima wãhimamotima: 
hamamotima yama të tai xi rë totihitai naha, Comissão de Turismo yama a kepramarema.
Pë rë kuonowei / 59 yama ki kuoma, 56 Yanomami (wãro pë 48, suwë pë 08), Funai 
urihiteri mahu, ICMBio urihiteri mahu, SESAI urihiteri mahu.

Yama ki kõkamou rë piyëonowei 29 a 31 outubro de 2014

Yama të rë tanowei, të pë ã rë hiramonowei / FOFA yama puhi tama: të pë rë hiakai, të 
pë rë tamouwei, të pë rë uhutitii, pë no rë kirihii. Funai nosiemotima yama a kãi mima.
Pë rë kuonowei / 60 yama ki kuoma, 56 Yanomami (wãro pë 48, suwë pë 08), Funai 
urihiteri mahu, ICMBio urihiteri porakapi, São Gabriel da Cachoira xomi urihiteri të pë 
mirewë hamamotima nahi urihiteri mahu.

Yama ki kõkamou rë piyëonowe: 16 a 18 de junho 2015

Yama të rë tanowei, të pë ã rë hiramonowei / Yaripo ki të pë no rë kuprai yama të pë 
tama. Yanomami të pë ni rë kuprai Yaripo ki hami hama pë rë huiwei pë iha pë rë 
wamouwei.
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Yama ki kõkamou rë piyëonowei: 15 a 25 de novembro 2015

Yama të rë tanowei, të pë ã rë hiramonowei / kamiyë yama ki urihipi no uhutipë rë 
tihetii yama no uhutipë tama: GPS të rë yuamouwei, Google Earth rë mimouwei, Yaripo 
ki yo he tore hami yama ki kãi huma, të pë rë kuprai yama pë kãi mima.
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Yama ki kõkamou rë piyëonowei: 5 a 14 de maio 2016

Yama të rë tanowei, të pë ã rë hiramonowei / Hamamotima onioni yãpramou 
posipraoma: Funai nosiemotima nomero 3 yama a mima; yama te he waroo xi 
rë totihitai yama të wahimakema, exi të ha yama të tai xi rë totihitai yama të kãi 
wãhimakema, weti pë payeriprapë yama të kãi wawëmakema, hamamotima të pë no 
kutopë naha, hamamotima të pë no rë tetehopë naha, weti naha kuwë hama pë no 
kutopë naha, weti pëni të pë tapehe, weti napë pëni Yanomami pë payeriprapehe, të 
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pë rë tamouwei naha, të pë he rë haromouwei naha, weti naha të pë kuaapë, të pë rë 
wãritii weti naha të pë tamou maopë, weti naha kanosi pë përamopë, kõmi të pë rë 
tamouwei naha, të pë kopemouwei naha, inaha kõmi yama të yãprama.
Yama ki rë kuonowei / 50 yama ki kuoma: 41 Yanomami (wãro pë 36, suwë pë 05), 
Funai urihiteri 3, ICMBio urihiteri porakapi, Exército urihiteri porakapi, Sematur urihiteri 
mahu, ISA urihiteri mahu.

Yama ki kõkamou rë piyëonowei: 15 a 24 de julho 2016

Yama të rë tanowei, të pë ã rë hiramonowei / Kamiyë yama ki urihipi no uhutipë rë 
tihetii të hami yama ki huma Yaripo pei kë yo hami (http://isa.to/2aM kUy1).
Yama ki rë kuonowei / 32 yama ki huma, 19 Yanomami (wãro pë 17, suwë porakapi), 
Funai urihiteri 3, ICMBio urihiteri 2, Exército urihiteri 5, Amazonas Ministério Público 
Federal urihiteri mahu, ISA urihiteri porakapi.

Yama ki kõkamou rë piyëonowei: 14 a 20 de março 2017

Yama të rë tanowei, të pë ã rë hiramonowei / Rurami siki rë rukëiwei kopemopotima/
Hamamotima kopemamotima yama a mii mi yapaoma.
Yama ki rë kuonowei / 59 Yanomami (wãro pë 41, suwë pë 18), Funai urihiteri pë 5, ISA 
urihiteri mahu, Santa Isabel do Rio Negro urihiteri pë 3, warimorewë mahu (Marcos 
Amend).
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Yama ki kõkamou rë piyëonowei: 21 de novembro a 13 de dezembro de 2017

Yama të rë tanowei, të pë ã rë hiramonowei / Yaripo ki yama yo totihitaprarema, pei 
yo rë wãritionowei ha yama yo toprarema, tuomamotima yama pë tama, pei imiki 
huwëmotima hiakawë yama pë kãi tama. 
Yama ki rë hunowei / 27 yama ki huma, 21 Yanomami (wãro pë 19, suwë porakapi), 
CGM urihiteri payeri 5, ICMBio urihiteri mahu. 

Yama ki kõkamou rë piyëonowei: 09 a 22 de agosto de 2018

Yama të rë tanowei, të pë ã rë hiramonowei / Payëkë hami he horomamotima 
ropaamotima kopemopotima të ha 13 Yanomami pë kopemoma, payëkë hami no 
ihipimopotima siki yuamou.
Yama ki rë kõkamonowei / 21 yama ki hiraoma, 13 Yanomami, Wilderness Medical 
Associate International urihiteri mahu, xomi hikarimorewë he horomarewë, Funai 
urihiteri mahu, ISA urihiteri mahu, napë hama wapamorewë 5 pë kãi kuoma.

Yama ki kõkamou rë piyëonowei: 09 a 23 de setembro de 2018

Yama të rë tanowei, të pë ã rë hiramonowei / Wã hamamotima yama pë takema, 
Horoina urihiteri pë xo yama ki ã rĩya ha wayoni, yama ki rë hunowei tëhë Yaripo ki 
hami.
Yama ki rë hunowei / 39 yama ki huma, 36 Yanomami, EQPA urihiteri pë 3.
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Floriza Yanomami
a xo, Maria 
Yanomami kipi
no uhutipë; ihi
suwë a rë kui 
Yaripo ki heaka 
ha a he waroo rë 
hapamonowei, 
Yanomami të pë 
urihipi no uhutipë 
rë tihetii të 
hami yama ki rë 
hunowei tëhë no 
uhutipë. 

YAMA TË PË RË PUHIIWEI, 
YAMA TË PË HE WAROO XI RË TOTIHITAI
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Ariabú a xapono 
ha Yanomami 

xapori no 
uhutipë.

© MARCOS AMEND, 2017.
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Yama të pë rë puhiiwei, yama të pë he waroo xi rë totihitai noã ha kõmi yama 
ki kõkaoma, kõmi xapono pë ximano pë warokema. Ihi të noã ha yama ki noã 
tayoma Yaripo no pë rë huiwei të hami yama ki kopemai rë kõkamonowei tëhë 

maio de 2016 të kuo tëhë. Yanomami yama të ã takema, napë pë ã rë haiwei naha yama 
të ã kãi takema.

YAMA TË HE RË WAROOWEI TË Ã PATA

Yanomami të pë no nihiamamou katehe të kãi kuaaraheni Paretota u kasi hami 
të pë përihii pëmai hikari yanomami, pei maki no pë hama rë huiwehei të hami, 
Yaripo ki hami, Yanomami pëma ki iha Yaripo hekura pë yahipi hei të koro pata 
roaai rë yaire hami pëma ki wãha pata rë piyëkëmaiwei. 

YAMA TË HE RË WAROOWEI TË PË Ã IHIRUPI

Rurami yama siki rurupou kutaeni yanomami yama kini yama siki no matohipi 
tihetimai totihiataropë.

Urihi nohi pëyëporewë hikari pei maki no pë hama rë huiwehei të hami, yai të pë 
matohipi tĩximai pario kõo rë mai yama të koropraai.

Yanomami yama ki wãha rë hiakaiwei huya pë iha yama të hirai he rë 
yaxuxouwei taomi pei maki mirewë pë iha yama ki wãha rĩya ha wawëtooni 

1

2

3
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pëmai pata të wãha rë hipëamouwei, ei nii yama pë kãi rë waiwei, yama ki rë 
amoamouwei, ei  Yanomami yama ki matohipi yama pë rë taiwei.

Yanomami kamiyë yama ki yaini ei associação të kipi xo, AYRCA, Kumirayoma, 
kipi hiakaowei tëhë hikari pei maki no pë hama rë huiwehei të hami yama të 
koropraai.

4
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Reahu tëhë, 
Ariabú a xapono 
ha patapata no 
uhutipë.

EXI TË HA YAMA 
TË PË PUHII?
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Yaripo ki no pë rë huiwei të hami no ruramipi siki, urihi noamamotima a pata, 
Yanomami pë rë kuaaiwei hiakamopotima. Rurami siki rë yuamouwei yaitawë 
pei kë yo. Hei tëhë hirarewë, he horomarewë, napë përiomi pëni rurami siki rë 

hipëaiwehei (aposentadoria, Bolsa Família, bolsa-alimentação) he yawëo. 2990 Yanomami 
pë rë përiowei pruka pë hõrio. Hei tëhë pë rë hikarimouwei hikarimotima pë no hëa (sipara, 
maxita poamorewë, hãyokoma, ka tixatima), nii pë rë hariiwehei (hapoka, akuri, naxi 
kohĩki pamamotima) wamotima pë rë kui pë no hëa, pë rë miowei, pë rë titipouwehei (yii, 
pesimopotima, watota, mamiki titimopotima) pë no hëa, përamamopotima (bote, motor, 
motor u ki) pë no hëa. Yaripo ki no pë rë huiwei të hami të yai kuprou tëhë 80 Yanomami 
pëni rurami siki yuapehe, ruruporewë pë rë kui, matohi yehiporewë, nii harirewë, payeri, 
motor poko huwëporewë, ara siki ora ha tikërewë, matohi tiyërewë, kopearewë, kama të 
pë urihiteri pë rë kui (800) ihi rurami sikini pë payerimamopë. 

Pë rë hikarimouwei pëni rurami siki yuai makuhei, kõmi xapono urihiteri pëni siki kãi 
yuapehe, Yanomami yama kini yama siki no matohipi tihetimai totihiataropë, inaha 
të ã kuoma AYRCA tëni kõkamotima patapata a rë tanowei tëhë. Xapono urihiteri 
pëni rurami siki kãi yuapehe, napë hama pë rë warokei ihami. AYRCA tëni rurami siki 
tihetimai totihiataropë xapono urihiteri pë topëpehe. Inaha të ã kuoma, pruka të pë 
rë hiraonowei tëhë. 

Yaripo ki no pë rë huiwehei të hami të rë kui urihi nohi pëyërewë kë a. Yaripo ki ha maa 
ma ukërewë pë kuprawë no motahawë, napë pëni, Yanomami pëni maa ma ukëaihe 
yaro. Yanomami të pë urihipi ha maa ma pë ukëmoimi. Parque Nacional Pico da Neblina 
a huxomi hami maa ma pë ukëmoimi. Porakapi wasimotima kipi kuprawë makui, 
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napë përiomi pokopoko – Exército, Polícia Federal, Funai, ICMBio, Ibama - ihi pëni maa 
ma ukërewë pë yai yaxupraimihe. Yanomami pë kãi kuaai, rurami siki rĩya ha yuaheni. 
Huyahuya pë kuaai, suwë pë rë pouwehei, ihirupi pë rë pouwehei, ihi rurami sikini të pë 
rĩya ha iamaheni.Yami pë hikarimou, pei imikini, ai tëhë maa ma ukërewë napë të pë 
matohipi pë yehipouhe. Máquina pëni Yanomami pëni maa ma kãi ukëi hõra taohe.

Pruka Yanomami maa ma ukërewë pë kuprarioma. Huyahuya pë rë kuonowei 
hamamotima kopemamotima yama rë tanowei tëhë 55 pë kuoma. Ihi huyahuya pë rë 
kui 45 maa ma ukëmahe, ai pëni ma ukëi xoaohe. Pë hõri himoma yaro ai katehe të kãi tai 
xi totihitawehe. Maa ma ukëmamotima urihi wãrihĩto tamotima yaro, kama pë kãi wãrio, 
pë wãximio yaro. Pei maki no rë huiwei të yai kuprou ha, maa ma pë ukëi tiraopehe, pë 
totihiataropë, urihi a wãriai maraheni.

Pei maki no pë rë huiwei të hami huyahuya pë hikarimou xi rë totihitahei rurami siki 
rĩya ha yuaheni, no patapi pë rë kuaanowei të kãi huai xi totihitawehe. Hama pë iha pë 
hikarimou xi totihitawë, Yaripo ki ha pë tuo xi totihitawë, patapata pëni të rë taiwehei të 
kãi tai mi hetuo xi totihitawehe. Hekura pë yahipi kãi tai xi totihitawehe, hekura pë nohi 
rë ohotamopouwehei naha, të kãi tai xi totihitawehe,Yaripo pei kë yo hami pë rĩya ha 
huni, pë rĩya ha hiakaoni, pë rĩya ha totihiataroni. Hekura pë rë kui, xapori pë payeri, hehu 
pë ha, pei maki ha pë përia, pë rĩya ha noamaheni. Yaripo ki noamarewë pë ã hiripou 
xi totihitawehe – Yoyoma, Piyawawë – ai hekura pë rë kuprai, Ruwëri, si ahi porewë, mi 
titi porewë, yari ihiraxi porewë, Yariporari, watori porewë, yari porewë, a no wayupi no rë 
motahai, a no kirihiwë,a hiakawë no motahawë yaro, kõmi të pë tuyëi a kuaai tëhë, Wãriwë, 
oru ki tuyëno porewë.
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Huyahuya pë hiramou xi totihitawë patapata pë iha, pei u poko pë wãha huai xi 
totihitawehe, kaukau të pë wãha kãi huai xi totihitawehe, yëtu hami Yaripo yo hami no 
patapi pë rë përianowei hami të pë wãha kãi huai xi totihitawehe, napë hama pë iha të 
pë wãha piyëkëmapehe.
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Yanomami të pë 
urihipi no uhutipë 
rë tihetii të hami 
të pë rë hui 
posipraonowei no 
uhutipë.

PË RË PAYERIMOUWEI, 
HAMAMOTIMA TË PË NO KUTOPË NAHA,  
HAMAMOTIMA TË PË NO RË TETEHOPË NAHA,  
WETI NAHA KUWË HAMA PË NO KUOPË
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Yaripo ki no pë rë huiwehei të hami hama pë kirii rë mai, hehu tuorewë, pë xĩro 
hupë. Pë rë hiakai, Yaripo ki yo rape yaro, 8 të ki titi pë miopë, Yaripo ki tirewë 
(2.995 metros), xapono a rë prare hami a yahatotowë (95 metros), pei u pokopoko 

pëkatuaihe, he yariyari pëkatuapehe. Ihiraxi pë kuaai tao, maa a kei tao, yari a kãi kuaai tao. 

10 hama pë xĩro hupë, mahu ruruporewë, nii hariremi, matohi yehiporewë pë kãi hupë. 
Hama pë teteo tëhë, matohi pë kãi teteo mi hetuopë, kuwë yaro matohi yehiporewë 
pë kãi teteopë. Të pë yehipopehe: nii, miomotima pesi, wamotima pë xo, kama të pë 
matohipI pë kãi. 

Hama pë xo, Yanomami pë xo 25 pë kõkao kuopë. Inaha taeni hama pë rë kui 10 pë 
kuopë. Inaha të kuo tëhë, të pë mio totihiataropë, pë iai totihiataropë, pë rurumopou 
totihiataropë.

Exi të ha 10 hama pë rurumopopë? Horoina u hami pë mi yamou rë pariowei porakapi ara 
siki hami pë mi yamo hëripë. Ara siki rë kui 10 metros siki rapeopë. Motor 40hp. Kuwë yaro 
pë hui totihiataropë, mahu ara siki ha 5 hama pë tikëopë, matohi pë kãi kuopë, motor 
poko huwëporewë a kãi tikëopë ara siki ora ha tikërewë a kãi kuopë.

Yaripo ki he rë waromouwei 6 tëki titi pë ha miikuni, ihi të mi haruu 8 horas pë ha huroni, 
kõo mi yapaoni, Yaripo ki heaka ĩsitoripi yaro, porukuwë pë upraopë, heaka ha. kõmi 
matohi yehiporewë pë huimi. Yano pë ha pë rë hëiwei nii pë haripehe, pë mixi kãi horupë.
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Yaripo ki heaka hami matohi yehiporewë pë rë huiwei, ai kë pë. Ihi pëni hama ruruporewë 
a xo, hama pë xo pë hui nokaopë. Ruruporewë a rë kui a payerimopë porakapi matohi 
yehiporewë kipi ihami, ihi tëhë hama pë tuo totihiataropë.

PË RË HUIWEI, WETI NAHA KUWË HAMA PË KUOPË, YANOMAMI HIKARIMOREWË  
PË KUOPË?

Hama pë 
rë huiwei

Ruruporewë 
pë rë huiwei

Yaripo ki heaka ha 
matohi yehiporewë 

pë rë huiwei

Nii hariremi 
pë rë huiwei

Matohi 
yehiporewë 
pë rë huiwei

1 1 2 - -

2 1 2 - -

3 1 2 - -

4 1 2 - 1

5 1 2 - 2

6 1 2 - 3

7 1 2 2 4

8 1 2 2 5

9 1 2 2 6

10 1 2 2 7
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Pë rë huiwei, 7, 10 pë kuo tëhë, mahu nii hariremi a kãi hupë, nii hariremi payeri a kãi hupë.

Yama ki hui rë hapamouwei, weti naha kuwë hama pë yai hupë, yama të mii piyëopë, pei 
yo hami wãrihĩto pë rë kuprai pë kãi mimopë. Yaripo ki he xĩro waromou. Mau u pë õkio 
tëhë, pei u hami yama ki hui totihiatarou makui, Yaripo ki yo ãkahi he parohowë yaro, yo 
wãritiwë totihiwë. Ihirama tëhë, pei u hami yama ki mi yamohërii tëhë, të no tetehou, u 
rë repisii hami opisi yama ki hui, ai tëhë ara yama siki xaiai. Ihi tëhë Yaripo ki yo totihitawë, 
yo haxitiwë yaro.

Yaripo ki hami mau u rë õkii, agosto, setembro tëhë, mau u pë yai õki he torewë. Ihirama 
tëhë, janeiro, fevereiro tëhë, mau u pë haxitiwë he torewë.

Mau u pë õkio tëhë, Yaripo ki heaka ha payëkë hami të pë yai taprou, të pë taprou henao 
(06:00 – 9:00), wëyate kãi (16:00 – 19:00).

Yaripo ki heaka ha yama ki miomi, të no wayupi yaro.

Yama ki rë huiwei 10 tëki titi yama ki mio, pei yo hami 8, pei u hami 2.
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Ruruporewë pëni
Yaripo heaka 
hami hama pë rë 
rurupouwehei pë 
reahumou mi rë 
hetuowei.

XAPONO URIHITERI PË HA
MIMORINI, HUYA PË, PROWËPROWË PË, ROHOTE PË HA 
MIMORINI, SUWË PË, WÃRO PË HA MIMORINI TË PË RË 
NOSIEMOUWEI NAHA XAPONO HAMI TË PË RË TAMOUWEI
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Hamamotima kopemamotima yama rë kopeprarionowei, të pë rë tamouwei yama 
të pë wãhimakema; weti pëni të pë tapehe, weti pë Yaripo ki hami hama napë pë 
kãi hui nokaopë. Ruruporewë, matohi yehiporewë, Yaripo ki heaka hami matohi 

yehiporewë, motor poko huwëporewë, ara siki ora ha tikërewë, nii hariremi, hama pë rë 
warokei weti Yanomami pë wano tayopë, wii ruraremi, nosiemorewë. Weti naha kuwë 
tamorewë pë kupropë, weti pë wãha kuopë, kõmi xapono yama pë ha mirini, kõmi xapono 
urihiteri maxi yama pë ha mirini, pruka yama pë rĩya ha topërini.

Tamorewë pë kuaai rë taprouwei naha yama të wãhimakema, huya pë xo, prowëprowë 
pë xo, prowëhëwë pë xo, rohote pë xo yama pë ha mirini, suwë pë xo, wãro pë xo yama 
pë ha mirini. AYRCA të rë kuini hikarimorewë pë rë kuaaiwei të pë nosiemapë, papeo pë 
ha të kãi kuaapë, ihi të kãi noa tayopë napë pë iha, napë pë hui xi rë totihitai pë iha, xomi 
urihiteri urihi të pë mirewë hamamotima nahi teri pë iha kãi.

TË PË RË TAMOUWEI YANOMAMI HIKARIMOREWË PË IHA

RURUPOREWË

Weti naha ruruporewë a kuaai totihiataropë?
Ihini Yaripo yo tai hititiwë; a hiakawë, a kãi temi totihiwë; të pë nosiemai tao; Yaripo 
ki ha no patapi pëni të rë tanowehei të kãi tai hititiwë; pokopoko u pë wãha rë kui, 
kaukau pë wãha rë kui, pei yo hami të pë wãha rë kui, ihi kõmi të pë wãha tai hititiwë; 
të pë he horomai hapamou tao; të pë kõamai tao; a puhi xĩro toprarou, a nasimou 
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tao; a huxutou tao rë mai, a wãrixiai tao rë mai; napë pë ã rë haiwei naha a wã kãi hai; 
ai të pë ã rë haiwei naha a wã kãi hai.

Weti naha ruruporewëni të pë tihetipou totihitao kuaapë?
Pë rë huiwei napë hama a xĩro tietipou totihitaopë, a hui pario taomi; hama matohipi 
pë yehimapou totihitaopë matohi yehiporewë pë iha; pë rë huiwei matohi yehiporewë 
pëni kãi të kopeprai pariohe; matohi yehiporewë pë nohi ohotapou totihitaopë; hama 
a yimikamai hititiopë; hama pë xo, matohi yehiporewë pë xo pë ã wayomai tao; matohi 
yehiporewë pë iha hama pë nohi ohotamapou totihitaopë; hama pë yahatuamai 
maopehe; të pë rë huiwei naha të pë xĩro nosiemapë, pë hui posiprao rë henaowei, pë 
hui rë tiraowei, pë rë miore hami. 

Weti naha kuwë ruruporewë pë hupë, weti naha kuwë pë kuopë mahu a xapono ha?
Horoina urihiteri porakapi, Ariabú urihiteri porakapi. Kama pë wãha: Tomé, Agenor, 
Edvaldo, Agostinho. Nazaré urihiteri pë xo, Maiá urihiteri pë xo të pë rurupou 
pexiomihe, Yaripo ki yo hami kama pë xaponopi payëkëwë yaro. Ihi makui pë 
kãi hiramou mi hetuo, urihi hami hamamotima të rë kuaaiwei naha të huai xi 
totihitawehe, waiha kama të pë xaponopi hami të rĩya ha kãi taheni. 

Suwë pëni hama pë kãi rurupopehe?
Hapa suwë pëni hama pë rurupoimihe, Yaripo ki yo hami pë hui taomi yaro. 
Yanomami suwë pë hiakawë, inaha taeni waiha ruruporemi pë kãi kupropë, pei yo 
tai hititiohe tëhë, kõmi të pë ha huariheni.
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MATOHI YEHIPOREWË

Weti naha matohi yehiporewë a kuaai totihiataropë?
Hama pë ã wayomai totihitao; pë xĩro tietiprai; pë yahatuai taomi; pë napëmai taomi; 
pei yo tai hititiwë; ruruporewë a wã xĩro huai tao; wãritiwë a wã hai taomi; a xĩro 
ohotamou; hama pë rurupou totihiataropë pei yo hami; hama të pë matohipi xĩro 
yehipou totihitao; he usukuwë matohi të pë xĩro paxiprai tao; hama pë xĩro payeriprai; 
matohi yehiporewë tutetute pë xĩro yimikamai; yami a hui taomi; a no tetehou rë 
mai; hama pë kuaai totihitao xĩro mii; ai pë iha a xĩro kuaai nokao; nii pë tihetiai 
totihitao, ai Yanomami pë iha, hama pë iha kãi; a ni xĩro rio, a iai pario taomi.

Weti naha kuwë matohi yehiporewë pë hupë, weti naha kuwë pë kuopë mahu a 
xapono ha?

Matohi yehiporewë pë rë kui 35 pë kuopë, Horoina urihiteri pë 13, Ariabú urihiteri pë 
13, Maiá urihiteri pë 3, Inambu urihiteri pë 3, Ayari urihiteri pë 3. Matohi yehiporewë pë 
wãha kua waikia: Alessandro (Maiá), Amâncio, Ari (Marfio), Aurino (Nazaré), Celso, Charles 
(Maiá), Cristiano (Maiá), Demétrio, Edvaldo (Maiá), Epitácio, Esmeraldino, Evandro, 
Francinei (Maiá), Francisco, João Bosco, Jucelino, Leonardo (Ayari), Linhares (Nazaré), 
Lucivaldo, Magno, Olimpio (Inambu), Orlandino, Paulo César, Renê, Rivaldo, Ronilson 
(Nazaré), Salvador, Sidelmo, Silvio, Valdemar, Valdenisio, Valderi, Vanderlei, Zonilson.

Matohi yehiporemi pë kuopë?
Ruruporemi pë noã ha yama ki ã rë hupërei naha, yama ki ã huo kõo, matohi 
yehiporemi pë noã ha.
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NII HARIREMI. NII HARIREMI PAYERI

Weti naha nii hariremi a xo, nii hariremi payeri a xo ki kuaai totihiataropipë?
Kai axo tai tao, nii harii tao, hama pë puhi rĩya ha topraromani, pruka pë iha nii harii 
tao, nii pë kopeprai tao; nii harii nahi taomi; nii pë no watëmai haio rë mai; a puhi xĩro 
toprarou; nii yaitawë pë harii rë taowei; Yanomami pëni nii pë rë wanowehei të pë 
harii rë taowei; a rë aumouwei; xamixami të hami nii pë harii rë mai. 

Weti naha kuwë nii hariremi pë xo, nii hariremi payeri pë xo pë kuopë?
Nii hariremi pë rë kui, 5 pë kuopë: Floriza, Lucilene, Celina, Luiza, Marinete – nii hariremi 
payeri 5 pë kãi kuopë:  Maria de Jesus, Natália, Margarida Teixeira, Jucicleide, Marineide.

HOROINA  YANO A HA NII HARIREMI (Hapa pë rë miowei hami)

Weti naha nii hariremi a kuaai totihiatarou?
A nasiai rë mai, a no tetehou rë mai, a no tetehou tao rë mai, napë të pë ni harii tao, 
Yanomami të pë ni harii kãi tao, a aumou rë taowei; xamixami të hami nii pë harii tao 
rë mai; napë të pë nii harimotima u ki tai, nii harimotima a ha nii harii tao, kai wakë 
tai tao. Kai axo tai tao.

Weti naha kuwë nii hariremi pë kuopë?
Horoina urihiteriyoma pë xo, Ariabú urihiteriyoma pë xo pë kuopë, 11 pë kuopë: 
1) Zoraide, 2) Vânia, 3) Neide, 4) Lurdinha, 5) Laudicéia, 6) Estrelina, 7) Renata, 8) Geni, 
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9) Rosa Maria, 10) Tatiana 11) Maura. Porakapi nii hariremi kipini hama të pë ni xĩro 
haripipë.

MOTOR POKO HUWËPOREWË

Weti naha motor poko huwëporewë a kuaai totihiatarou?
Motor poko huwëpou tao, matohi xĩro mii pario, motor u ki iha óleo u ki 2 Tempos 
hexino kãi mii tao, motor a tapou totihitawë, motor a xi kãi toprai tao, watota mixi 
tuamai rë mai titimapou napë pë iha, Paretota u tai hititiwë, Ya-Mirim u kãi, Ya-
Grande u kãi, Horoina u kãi. Pë rë huiwei no pë kãi tai, napë të pë ẽpena u ki koai rë 
mai, wã wayou tao, pë rë huiwei napë pë xĩro yimikamai, të pë he horomai hapamou 
tao, të pë kõamai tao.

Weti naha kuwë motor poko huwëporewë pë kuopë?
Horoina urihiteri porakapi, Ariabú urihiteri porakapi, inaha taeni 4 motor poko 
huwëporewë pë kuopë: Acrízio, Franciano, Messias e Misael.

Motor poko huwëporemi pë kuopë?
Ma, kuo mai kë të, suwë pëni motor poko huwëpou pexiomihe yaro.
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ARA SIKI ORA HA TIKËREWË

Weti naha motor poko huwëporewë a kuaai tothiatarou?
Motor poko huwëporewë a xĩro tietimapë, motor a yehipou mohi rë mai, ara siki xaiai 
mohi rë mai, matohi pë mii mohi rë mai, watota mixi tuamai rë mai titimapou napë 
pë iha, Paretota u tai hititiwë, Ya-Mirim u kãi, Ya-Grande u kãi, Horoina u kãi, të pë he 
horomai hapamou tao, të pë kõamai tao, ẽpena u ki koai rë mai.

Weti naha ara siki ora ha tikërewë pë kuopë?
Horoina urihiteri porakapi, Ariabú urihiteri porakapi, inaha taeni 4 ara siki ora ha 
tikërewë pë kuopë: Ercílio, Inácio Braga Lopes, João Milton, Leandro.

Ara siki ora ha tikëremi pë kãi kuopë?
Ma, pë kuo mai kë të, suwë pë kuaai pexiomihe yaro.

WII RURAREMI

Wetini suwë pëni të pë rë tiyëiwehei të kopeprapë?
Suwë pë kõkamotima tëni, Kumirayoma, AYRCA xo kipi hikarimou mi hetuopë.
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HAMA PË RË KÕPROUWEI, WANO TAYOREWË 

Weti pë wano tayopë, hama pë rë kõprouwei?
Patapata pë.

Weti naha patapata a kuaai totihiataropë?
A puhi xĩro toprarou, a temi, no patapi pë rë kuaanowei të wãha no wayoai tao, he 
horomamotima urihiterimi pë kãi tai, a xaporimou tao,hekura pë rë wãritii pë yaxuprai 
tao, hama pë kõprou tëhë, Yaripo ki yo hami pë hui tëhë, hama pë yimikamai pë 
kuaai totihitataropë. Makui, xapori pëni të rë taiwehei kõmi të wãhimaimihe.

Weti naha kuwë patapata pë kuopë?
Xapono pë rë kutare naha, patapata pë yaimou (Ariabú, Horoina, Nazaré, Inambu, 
Maiá, Ayari). Hapa Horoina xapori pë xo, Ariabú xapori pë xo pë kuaapë, kama pë 
xaponopi ahetewë yaro.

Mahu a xapono ha weti naha kuwë patapata pë hupë?
Hama pë kõprou tëhë, 4 patapata pë wano xĩro tayopë. Patapata pë wano tayou 
notinotimopë , hama pë rë kõprouwei naha, inaha taeni yakumi kõmi pë kuaapë.
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urihipi no uhutipë 
rë tihetii të hami 
yano no uhutipë.

PAYERI PË KUAAI MI RË
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HETUOWEI, TË PË RË TAMOUWEI KAMA PË IHA
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Hamamotima kopemamotima yama rë yãprarenowei tëhë, payeri pë ã hama, kama 
pëni të tai xi rë totihitahei naha. Hei tëhë pë hikarimou mi rë hetuowei: Funai, 
ICMBio, Exército, Secretaria Municipal de Turismo de São Gabriel da Cachoeira 

(xomi urihiteri urihi të pë mirewë hamamotima nahi, São Gabriel da Cachoeira ha), ISA. 

Ai xomi urihiteri urihi të pë mirewë hamamotima nahi pë kõkaopë, Yaripo ki hamamotima 
kopemamotima wã huapehe, pë wano nakoimi Funai iha, ICMBio iha. Funai a xĩro kuopë, 
papeo si (contrato) rë taamouwei, Funai, ICMBio kipi xĩro warimopipë.

Instrução Normativa n°3 da Funai de junho de 2015 si ki ã rë kuuwei naha, PAYERI PË RË 
TAIWEHEI TË Ã ONI të ha wãha xĩro taapehe (koro ha si ki kua, ANEXO I).

PAYERI PË IHA TË PË RË TAMOUWEI

FUNAI

 Yaripo ki hamamotima kopemamotima rë totihiapraiwei naha xĩro yuapë, xĩro 
rurupopë;

 Hama pë rukëi rë rëmouwei, Funai tëni, ICMBio tëni mahu papeo siki tai mi hetuopë;
 Yanomami të pë urihipi rë rëmouwei naha kõmi napë përiomi pokopoko pëni 

(ICMBio, Exército, Polícia Federal e Ibama) të kopeprapehe; napë urihi të pë mirewë 
hamamotima nahi pë hikarimou mi hetuo xi rë totihitahei Funai tëni papeo si pë 
rurupopehe.
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ICMBIO

 Urihi noamamotima kopemamotima yãpramou tëhë, ICMBio a nosiemopë 
(urihiterimi wãha yãprano, urihiterimi pë rë toamouwei, no xi imamopotima 
kopemamotima, pei yo hami pë rë huiwei rëmotima, yapëkamamotima rëmotima);

 Hama pë rukëi rë rëmouwei, Funai tëni, ICMBio tëni mahu papeo si ki tai mi 
hetuopipë;

 Yanomami të pë urihipi rë rëmouwei naha kõmi përiomi napë pokopoko pëni (Funai, 
Exército, Polícia Federal, Ibama) të kopeprapehe.

EXÉRCITO

 Të pë he horomamou rë hapamouwei të ha ruruporewë pë xo, matohi yehiporewë 
pë xo kopemapë;

 Pei u ka pë ha rëmoporewë pë iha xo të pë karëi rë totihitai hiramomapë;
 Napë hama pë wãritiprouwei kõamamotima kopemapë; Yanomami të pë urihipi rë 

rëmouwei naha kõmi përiomi napë pokopoko pëni (ICMBio, Funai, Polícia Federal, 
Ibama) të kopeprapehe.

SEMATUR/SGC4 

 Conselho Municipal de Turismo të huxomi hami AYRCA a rukëmapë, Yanomami të 

4. Janeiro de 2017 
të kuo tëhë, São 
Gabriel da Cachoeira 
ha prefeito a 
tuteprarioma. 
Kama iha yama ki 
rimimou kõopë, 
hapa prefeito a rë 
kuonowei iha yama 
ki rë rimimonowei 
naha. Ihini Yaripo 
ki hamamotima 
kopemamotima a ha 
totihiararini.
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pë ã hirimopë xomi urihiteri urihi të pë mirewë të rë tamouwei të noã ha;
 Sebrae tamotima hiramotima të ha Yaripo ki hamamotima kopemamotima 

nosiemorewë a rukëmapë;
 Amazonastur iha rurami siki nakatii kõo Yaripo ki hamamotima kopemamotima rĩya 

ha payerimani.

ISA

 AYRCA a kopemapë Yaripo ki hamamotima tamamotima a hirapë, ruruporewë, 
matohi yehiporewë, nii hariremi të pë kãi kopemamopë.

 Rurami siki taepë, kõapë, hapa matohi të pë rë puhiiwehei të pë rĩya ha yuaheni;
 Të rë kuaaiwei naha të mipë të xi rĩya ha toprani, napë të pë yahipi hami hikarimotima 

pë rë kuprai të pë xi rĩya ha totihiataromani; napë përiomi pokopoko pë iha wã wayou 
hiakaai,të pë kuaai mi hetuo hiakaai.
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YARIPO KI HAMI TUOTIMA TAMOTIMA
Hama pë iha të pë rë tamouwei: Yaripo ki tuotima

1o dia   São Gabriel da Cachoeira ha pë kuopë, Horoina yano hami pë hupë

 São Gabriel da Cachoeira, Frente-Sul pei u ka hami pë hui pariopë, Ya-Mirim 
pei u poko hami, carro 4x4 a hami, pei yo no makatahupi hami, 88km. 

 Motor a hami pë hui piyëo, 6 horas pë no tetehopë, Ya-Mirim u hami pë mi 
wërë hërii pariopë, Ya-Grande pei u poko rë pape hami, ihi u ora hami pë mi 
wërë hërii piyëopë, Paretota u hami pë mi yamou piyëopë, Horoina u ihete rë 
pape hami, ihi Horoina u hami pë mi yamo hërii piyëopë, roperope Horoina 
yano hami pë he waropë.

 Ihi yano a ha patapata kipi wano tayopipë hama pë iha. Yaripo ki no patapi 
wãha no wayoapipë. Nii katehe pë kãi wapehe, Yanomami nii hariremi pëni 
yanomami ni pë haripehe, hama pë rĩya ha iamaheni.

2o dia  Ihi tëki titi rë kure ha, Irokae yano hami pë hui piyëopë.

 Paretota u hami pë mi yamopë, 2 horas pë no tetehopë, Irokae u ihete rë pape 
hami pë he tatopë. Ihare pei yo pëtou.
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 Irokae u ihete hami, Irokae pora a hami pë hui piyëopë. Pë no rë tetehoi, 
2:30 horas. Ihi pora a hami pë mio kõopë.

3o dia  Ihi tëki titi rë kure ha, Wakata hi pë no hehupi yano hami pë he waroo piyëopë

 Wakata hi pë no hehupi hami pë rë huiwei, 8 horas pë ha hayuikuni, pë 
he waropë. Ihare pë mio kõopë.

4o dia  Ihi tëki titi rë kure ha, Wakata hi pë no hehupi yano hami, Maa maxi yano 
hami pë hui piyëopë

 Wakata hi pë no hehupi hami pë hui piyëopë, 5 horas pë ha hayuikuni, 
Maa maxi yano hami pë he waropë. Ihare pë mio kõopë. 

5o dia  Ihi tëki titi rë kure ha, Maa maxi hami, Makatahu yano hami pë miopë

 Yaripo ki kõte hami pë hui piyëopë, Makatahu yano hami pë rë huiwei 8 
horas pë no tetehopë. Ihare pë mio kõopë.

6o dia  Ihi tëki titi rë kure ha, Yaripo ki heaka hami pë he waropë.

 Yaripo ki heaka hami pë tuopë, pë timii mi yapaopë, pë timii mi rë 
yapaowei 8 horas pë no tetehopë.
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7o dia  Ihi tëki nosi rë kure ha, Makatahu yano hami, Wakata hi pë no hehupi yano hami 
pë he waropë

 Yaripo ki he kõte yano hami pë rë kõowei, Wakata hi pë no hehupi yano 
hami pë he waropë.

8o dia  Ihi tëki nosi rë kure ha, Wakata hi pë no hehupi yano hami, Irokae yano hami pë 
he waropë

 Wakata hi pë no hehupi yano hami, Irokae yano hami pë he waropë.

9o dia  Ihi tëki nosi rë kure tëhë, Irokae yano hami, Horoina yano hami

 Cauaburis u rë pape hami pë hupë, ihi u hami pë mi wërë hëripë, Horoina 
yano hami pë he tatopë.

 Ihi tëhë, Kumirayoma suwë pëni pë rë tiyëiwehei hama pëni pë yuapehe. 
Yanomami nii hariremi pëni Yanomami të pë nipini hama pë topëpehe.

 Horoina yano hami, São Gabriel da Cachoeira hami

 Frente-Sul u ka hami pë mi wërë hëripë, São Gabriel da Cachoeira hami pë 
hui piyëopë, pei yo hami, carro a hami.

10o dia
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HAMA PË RË PËRAMOUWEI,

10

©
 M

A
R

CO
S 

W
ES

LE
Y/

IS
A

, 2
0

16

Kamiyë yama 
ki urihipi no 
uhutipë rë tihetii 
të hami yama ki rë 
hunowei yano no 
uhutipë.
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São Gabriel da Cachoeira hami hama pë rë huimi, avião a hami, barco a hami, 
xomi urihiteri urihi të pë mirewë hamamotima nahi pëni të kopeaihe, hama pëni 
të kopeaihe,pë rë miowei, São Gabriel hami, 88 km pë rë përamouwei Frente-Sul 

pei u ka hami, Ya-Mirim u pokopoko hami, ihi pëni përamorewë pë taeihe (“toyoteiro” 
pë wãha kua). Ihare Yanomami pëni hama pë rurupou posi praohe, pë përamou posi 
praa, Yanomami pë ara siki pë hami, Yaripo ki yo hami pë rë përamou hëriiwei. Ihi tëhë 
përamotima, miotima, nii, ruruporewë inaha të pë no titia waikia.

Hama pë rë payerimouwei, xomi urihiteri urihi të pë mirewë hamamotima nahi pë rë 
payerimouwei, hama pë rë kõprouwei São Gabriel da Cachoeira hami,Frente-Sul pei u 
ka hami, AYRCA tëni onioni ximapehe. Avião teri pë wãha taapehe, barco teri pë wãha 
taapehe, São Gabriel da Cachoeira/Manaus/São Gabriel da Cachoeira pë rë huiwei, 
miotima nahi pë rë kuprai, iamatima pë rë kuprai São Gabriel da Cachoeira hami pë 
wãha taapehe, përamorewë (« toyoteiro ») pë wãha kãi taapehe, Frente-Sul u ka hami pë 
rë huiwei.

Yanomami pëni nii pë yehipopehe, miotima matohi pë kãi yehipopehe, nii harimotima 
matohi pë kãi yehipopehe. Hama pë rë kuini kama matohipi pë yehipopehe, mau u kãi 
(pei yo hami u hikeamou), yii kãi, ukuxi yaxupramotima kãi.

Ruruporewëni 35kg pë yehipopë, matohi yehiporewëni kama matohipi 10 kg pë yehipopë, 
ai 25kg pë kãi yehipopë.

Hama pëni pruka matohi pë pouhe tëhë ai matohi yehiporewë iha ai 25kg a yehimapë. 



59

10.1) Përamotima

Pei u hami hama pë rë huiwei porakapi ara siki (voadeira) raperape (10m) kuopipë, motor 
40hp xatiopë. Pë rë tikëowei 10 pë kuopë, AYRCA tëni ara siki kipi pou waikio, motor kipi 
kãi, 10 watota mixi tuomai rë mai kãi.

Mahu ara siki hami mahu motor poko huwëporewë a kuopë, mahu ara siki ora tikërewë 
a kãi kuopë.Yanomami puhi taotao kipi kuopipë, parawa u tai hititipiwë, hamamotima 
kopemamotima yama a yãprai rë kõkamonowei tëhë (março de 2017), pruka pë mi tari ha 
kipi yaimopima.  

Hama pëni yëmotima pehi kãi mahiai xi totihitaohe tëhë, yëmotima pehi mahiai 
pëtaopehe. Horoina hami yëmotima pehi pë itou tao, Exército tëni (5o Pelotão de 
Fronteira do Exército) pei yo pou waikiwë. Ihirama tëhë, hama pë yëi totihitaopë, parawa 
u haxitiwë totihiwë yaro. Kama pë puhi taopë. 

10.2) Miotima

Pë rë miowei, yahi kuami. He yohoamotima (7 x4m) 4 pë yuamou hëripë. Pë tirepopehe, 
2m. Hii hi pë tëiamopë, yii pë rĩya ha õkamaheni. He yohoamamotima pepire hami 5 yii pë 
õkamopë. Ai he yohoamamotima a kãi kuopë, nii pë rë harimouwei hami. Napë të pë nii 
harimotima kipi kuopipë, nii harimotima u ki pehi kipi kãi kuopipë. 
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Yano hiakao rë mai të totihitawë. Hama pë hui rë tiraowei hami pë mio xi totihitao tëhë 
pë mio pë rë. Yanomami pëni, urihi hami pë rë huiwei, inaha të xĩro taihe. Të tai hititiwehe.  

Hama a xi rë ëyëiwei, inaha pë xi ëyëi kuaapë: ka ha takini, a xi ëyëpë, kama xi sipoapë. Pë rë 
miowei hami, pei yo ĩsitoripi kuopë, hama pë xi rë ëyëiwei hami. Mahu pei yo hami suwë pë 
xi ëyëi mi xĩro hupë, ai pei yo hami wãro pë xi ëyëi mi xĩro hupë. Hama pëni ka tatima a wai 
xĩro tapopehe, ka rĩya ha tamakini, xi rĩya ha sipoamaheni.

10.3) Suwë pëni të pë rë tiyëiwehei ruramamotima

Suwë pëni të pë rë tiyëiwehei hama pëni pë tëa hërii xi rë totihitahei, Yaripo ki hami pë 
ha huroni, Horoina hami pë ha kõikuni, të pë tëapehe. Suwë kõkamotima Kumirayoma 
tëni të pë rurapehe. 2015 a raxa kuo tëhë Kumirayoma a këprarioma, të pë rë tiyëmouwei 
të pë rĩya ha hiakaponi. 

Të pë rë tiyëmouwei të pë yai hiakawë. Suwë pëni të pë tiyëihe, urihiterimi pëni 
- masimasima pëni, hii te hi sini, hii hi nasiki pëni, himohimo pëni, pei mo pëni pë 
wakëamaihe, pë ĩximaihe. Të pë tiyëmou rë yaitai naha, onioni pë rë yaitai naha, 
pë taprou rë yaitai naha, kõmi pë yaitawë. Inaha tiyëno pë kuprawë: xoto he (he pë 
ximorewë, he pë yahatotowë), nii pë keamou, matohi ĩsitoripi pë kãi keamou, wii (pë 
ximorewë, pë tirewë), kete pë rë hokëaiwehei pë keaihe, mora, wao, yõtoxiema, yokaro, 
warama, parikama pë rë kure naha, hikariterimi, kai axo kãi keamou, motorohima (he 
yoroa), yorehi si (yehimopotima).
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Wãro pë kãi kuaai tao, kama pëni ai të pë tai taohe. Xoati wãro pëni ai të pë kãi tai taohe, 
xamaxi a rë yehimopouwei, too totoni, komixi hena pëni pë tamou. Hutehute pë yai 
yehimapouhe. Inaha xomi xamaxi pëni matohi pë yehimopopë Yaripo ki hami pë rë huiwei.

10.4) Nii

Yaripo ki xo, Yanomami pë rë kuaaiwei naha, ihi kipini hama pë huimapii, kuwë yaro 
Yanomami të pë ni rë totihitai naha të kãi wãhimai. Yanomami pëni nii pë rë waiwehei, 
hikariterimi pë waihe, kuwë yaro hama pë rë topëiwehei, nii pëni, nii totihitawë, yaitawë 
pëni pë topëpehe, nii pë rĩya ha totihitaarariheni, pë rĩya ha pëtiamaheni. Nii pëni, 
Yanomami tanoni hama yama pë puhi rĩya ha topraromani, Yanomami pëni të pë rë Yaripo ki xokei 

hami urihi a rë 
taprouwei naha.

© VANESSA MARINO, 2020
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taowehei, nii pë rë waiwehei, napë pëni nii pë rë hariiwehei naha, nii pë rë waiwehei 
pë kãi nikereopë, nii pë rë yuamouwei, pë rë tamopouwei, pë rë përamouwei, pë rë 
harimouwei yama të pë kopeprai totihitaopë. Nii hariremi yama pë yaia waikirema, nii 
pë harii totihitaohe yaro, hikariterimi, urihiterimi pë xĩro wamapë, hama pëni pë wapai 
xi totihitaopehe.

Yanomami suwë pë xĩro kuaai nii pë ha, urihiterimi pë tai hititiwehe, hikariterimi pë 
kãi tai hititiwehe, kete, himohimo pë, wamotima pë no ihipipou hititiwehe, pë rë 
keamouwei, pë rë harimouwei, pë rë tehiamouwei, të tai hititiwehe. Të tai hititiwehe 
yaro, pë kãi kuaai xe keyohowë yaro, porakapi suwë kipi xĩro hupipë, nii pë rĩya ha 
haripirini.

Nii pë rë kui yanomami të pë hikaripi tëka hami pë rë yuamouwei pë no koamamou, 
kuwë yaro Yanomami pëni rurami siki peheri yuapehe, napë të pë yahipi hami nii 
pë mori rë yuamouwei, Yanomami pëni nii pë ha hipëkiheni, ihi rurami siki yuapehe. 
AYRCA tëni nii pë rë yuamouwei pë mipë, nii pë rë peherii të pë mipë, hama pë rĩya 
ha iamani.

Nii pë wamou rë yaimouwei, Yanomami suwë pë xo, wãro pë xo ihi pëni pë yairemahe, 
ai napë a kãi nikereoma, nii harirewë, Salomão de Aquino a  wãha kua, São Gabriel da 
Cachoeira urihiteri, Conde ai a wãha kua. Nii pë rë yaimouwei pë kopeprai pariohe, pë 
rë harimouwei të kãi kopeprai pariohe, urihiterimi pë rë rarouwei naha, hikariterimi pë 
rë rarouwei naha.
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Napë të pë iha nii pë rë kuprai, të pë xĩro hãropraihe, kuwë yaro nii pesi pë peheri 
kuprawë,  Yanomami të pë ni rë kui, nii pesi pë kuproimi. Kuwë yaro, kanosi pë kuo mai 
kë të, xapono hami, Yaripo ki yo hami.

Ihi makui, hapa napë të pë ni peheri yuamopë, hama pë rĩya ha iamaheni. Opisi 
Yanomami të pë ni hexiopë, hikariterimi pë rë peherii naha. Waiha wamotima porakapi 
kuopipë, yaro wai rë mahei pë iha, ai suhe u pë koai rë mahei pë iha.

Yama ki rë kõkamonowei, março de 2017 kuo tëhë, nii pë rë yaimouwei yama të 
kopeprarema. Hama pë rë huiwei të wapapehe, të rë wapaiwehei naha, të totihitaaprai 
rë mahei naha, yama të yaitamapë. Hehu pë hami pë rë tuowei, pë rë iaiwei naha nii 
puhi taoremini të tai hititiwë, inaha taeni nii miremini Yaripo ki hami hama pë rë 
huiwei pëni të pë rë waiwehei të mipë. 
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TËKI TITI RË HAPAMOUWEI

Wëyate wamotima Irokae pei u ka hami: wãima, granola, naxi hĩki 
Mi titi ha pë rë wamouwei, Irokae yano hami: arroz, feijão, kakara hãrikihãriki, macarrão, 
cenoura hirikahirika xo repolho hexia, kete u ki, café, goiabada.

HENAHA

Harika – Irokae yano hami: café com leite, ohina, hukomo, ramano hĩki amo, manteiga; 
kakara nate ki hãrikihãriki, bacon, queijo
Mixi horumatima: kakara, naxi hĩ ki hãrikihãriki, kete u ki
Mi titi ha wamotima – Wakata hi pë no hehupi yano hami: arroz, feijão, xama maxi, 
sĩkomi, cenoura xo, beterraba hirikahirika hexino, kete (doce de leite)

HENAHA

Harika - Wakata hi pë no hehupi yano hami: café e leite, naxi koki tuatua, ramano hĩ ki 
amo, queijo, manteiga, kurata u ki
Mixi horumatima, motoka xatio tëhë: paçoca, tate, kete u ki,  
Mi titi ha - Maa maxi yano hami: arroz e feijão, macarrão, cenoura xo, beterraba 
hirikahirika hexino, kakara hãrikihãriki, sĩkomi, kete u ki, goiabada
Mi titi ha: ĩxiĩxirimi u ki, pohoroa hĩ u ki
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HENAHA 

Harika – Maa maxi yano hami: ĩxiĩxirimi u ki, ramano hĩki amo, kapiromi ripiripi, kurata 
hãrikihãriki 
Mixi horumatima, motoka xatio tëhë: wito mo pë, uva passa, paçoca, kete u ki
Mi titi ha – Yaripo ki he kõte yano hami: arroz, feijão, macarrão, calabresa yaayaa, cenoura 
xo, beterraba hirikahirika hexino, kete u ki, doce de leite, goiabada
Waiha mi titi ha: maroha mujeca, ixiixirimi u ki

HENAHA

Harika – Yaripo ki heaka hami pë hupë: ĩxiĩxirimi u ki, leite, ramano hĩki amo u ki, aveia u 
ki, ihi kipi yaimopipë pruka pë ihami, kakara nate ki hãrikihãriki, bacon
Yaripo heaka hami wamotima: paçoca, tate, kete u ki, pohoroa hĩ yopiyopi u ki
Mi titi ha: Yaripo ki he kõte yano hami: arroz, feijão, macarrão, xama maxi yãhi, repolho 
xo, cenoura hirikahirika xo hexino, goiabada, doce de leite
Waiha mi titi ha: ĩxiĩxirimi u ki, pohoroa hĩ yopiyopi u ki

HENAHA 

Harika – Makatahu yano hami: ĩxiĩxirimi u ki, leite, hukomo, ramano hĩki amo, queijo 
coalho, salame
Wamotima motoka xatio tëhë: paçoca, kete u ki
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Mi titi ha – Irokae tutetute yano hami: mujeca, arroz calabresa tehia, feijão, doce de leite

HENAHA

Harika - Wakata hi pë no hehupi yano hami: ĩxiĩxirimi u ki, leite, kurata u ki, aveia u ki, 
ramano hĩ ki amo, queijo, kakara nate ki hãrikihãriki, bacon tehia
Wamotima, motoka xatio tëhë: biscoito salgado, salame, kete u ki
Mi titi ha – Irokae yano hami: arroz, feijão, macarrão, xama maxi yãhi, sĩkomi, kete u ki, 
goiabada

HENAHA

Harika – Irokae yano hami: ĩxiĩxirimi u ki, leite, ramano hĩ ki amo, queijo, salame
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RURAMI SIKI 

11

YUAMOTIMA kopemamotima
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Pei yo hami 
Yaripo ki rë 
taprouwei.

© LUCAS LIMA/ISA, 2017
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Rurami siki yuamotima kopematima yama a tai tëhë, kõmi rurami siki rë wamouwei, 
matohi pë rë wãriowei, tutetute pë rë yuamouwei, xapono pei të no yama pë 
wãhimakema. Kõmi ihi të pë rë kui, yama pë kõkamakema.

2017 a raxa kuo tëhë ihi rurami siki yuamotima kopemamotima  yama a taprarema. Hei 
tëhë Yanomami pëni të pë nakai rë hërinowehei, hikarimotima pë rë totihiatarouwei, 
yama të pë no yaitaprarema. Kuwë yaro pei të pë no rë wawëtoi ihi siki ha të pë no rë 
kuprai naha pei kë yo. Pei të pë no yaitapropë hamamotima kopemamotima a yai tamou 
posiprao tëhë.

Xapono pei të no rë kui, mahu hamani 700 reais pë hipëpë. ihi sikini të rë tamouwei, 
AYRCA kõkamotima patapata a tai tëhë, pruka Yanomami pëni të pë rë puhiiwehei pë 
puhi taopë.

Yanomami pë no rë kõamouwei pruka yama ki puhi ha taroni, tabela 1 të ha të pë no 
wãwëtowë.

Rurami siki yuamotima rë kopemonowei, Marcos Amendni të rurupoma, março de 2017 
tëhë a kuoma. Tabela yama a taprarema, pei të pë no yai wawëamarema. Hama pë iha të 
yai mimou wawëtowë. Weti naha kuwë hama pë kuopë (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), weti tëhë 
(ihirama tëhë, mau u õkio tëhë), matohi yehiporewë pë rë hikarimouwei pë he toreopë, 
inaha hama pë hui xi rë totihitahei pëni ã ha huariheni, pei të no wawëtoopë.

Ihirama tëhë, të no tirewë. Mau u haxitiwë, kuwë yaro, mau u hami pë rë huiwei, opisi pë 
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hui, motor u ki peheri ĩxii, motor a wãrio sii hehewë. Ihi të rë kui, tabela 2 të ha të mimou.

Mau u õkio tëhë, 10 hama pë rë huiwei pei të no tabela 7 të ha të mimou

Hamamotima kopemamotima të no huxomi ha, São Gabriel hami, nosiemorewë, kama 
payeri, motor u ki xo, nii pë xo, ihi kipini të pë kõai mi hui pariopipehe. Ihi të kui 3 të ki titi 
kipi no tetehopipë.

Hamamotima kopemotima të no taprou, tabela 8, 9, 10 të pë ha, 10 hama pë rë huiwei, 
mau u õkio tëhë.
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Tamotima Mahu të ki titi të no Kõmi hamamotima të no

Hamamotima nosiemorewë R$200.00 R$600.00

Payeri R$100.00 R$200.00

Ruruporewë R$187.50 R$1,500.00

Heaka hami matohi yehiporewë R$150.00 R$1,200.00

Matohi yehiporewë R$125.00 R$1,000.00

Horoina yano nii hariremi R$125.00 R$1,000.00

Nii hariremi payeri R$150.00 R$300.00

Motor poko huwëporewë R$150.00 R$600.00

Ara siki ora ha tikërewë R$75.00 R$300.00

Wano tayorewë R$200.00 R$200.00

Huno Huno të no rë tetehoi

Frente-Sul > Horoina yano – u haxitio tëhë  7.00 

Frente-Sul > Horoina yano – u õkio tëhë  5.00 

Horoina yano – Pei yo rë posipraowei hami – u haxitio tëhë  3.00 

Horoina yano – Pei yo rë posipraowei hami – u õkio tëhë  2.00 

Horoina – Horoina yano – u haxitio tëhë  0.17 

Horoina – Horoina yano – u õkio tëhë  0.17 

Xapono Horoina – Frente-Sul – u haxitio tëhë  7.00 

Xapono Horoina – Frente-Sul – u õkio tëhë  5.00 

Tabela 1. Yanomami pë no rë kõamamouwei naha

Tabela 2. Huno të no rë tetehoi
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Exi të noã ha / Exi e të no

Weti naha kuwë hama pë kuopë 
/ 10

Të ki titi no rë tetehoi / 8

Weti tëhë / Mau u õkio tëhë

Nii / 10

Nii yaitawë / 0

Huno të seguro / Ma

Matohi yehiporewë he rë toroi / 0

Xapono të no / Awei

Nosiemorewë  no rë 
kõamamouwei / Awei 

Kõmi të no: R$ 39,291.81 

Exi të noã ha / Exi e të no

Weti naha kuwë hama pë kuopë 
/ 8

Të ki titi no rë tetehoi / 8

Weti tëhë / Mau u haxitio tëhë

Nii / 8

Nii yaitawë / 0

Huno të seguro / Ma

Matohi yehiporewë he rë toroi / 2

Xapono të no / Awei

Nosiemorewë  no rë 
kõamamouwei / Awei 

Kõmi të no: R$ 37,911.29

Exi të noã ha / Exi e të no

Weti naha kuwë hama pë kuopë 
/ 2

Të ki titi no rë tetehoi / 8

Weti tëhë / Mau u õkio tëhë

Nii / 2

Nii yaitawë / 0

Huno të seguro / Ma

Matohi yehiporewë he rë toroi / 0

Xapono të no / Awei

Nosiemorewë  no rë 
kõamamouwei / Awei 

Kõmi të no: R$ 16,639.68 

Tabela 3. Të rë kuprai naha 1 Tabela 4. Të rë kuprai naha 2 Tabela 5. Të rë kuprai naha 3



73

Exi të noã ha / Exi e të no

Weti naha kuwë hama pë kuopë 
/ 10

Të ki titi no rë tetehoi / 8

Weti tëhë / Mau u haxitio tëhë

Nii / 8

Nii yaitawë / 0

Huno të seguro / Ma

Matohi yehiporewë he rë toroi / 0

Xapono të no / Awei

Nosiemorewë  no rë 
kõamamouwei / Awei 

Kõmi të no: R$ 40,763.49 

Tabela 6. Të rë kuprai naha 4

Exi të noã ha Exi e të no (R$) %

Yanomami  14,500.00 36.9%

Nii  10,976.00 27.9%

Pei u hami përamotima  4,353.87 11.1%

Tamou kopemorewë  2,003.00 5.1%

Ai të pë no  826.00 2.1%

Xapono të no  5,000.00 12.7%

Ai të pë xomi rë kuprai, yama ki 
puhi tao rë mai  1,632.94 4.2%

Kõmi të no  39,291.81 100%

Tabela 7. Resumo da operação
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Tabela 8. Kõmi hamamotima të no rë kõamamouwei, 10 hama pë kuo tëhë, mau u õkio tëhë

Exi të noã ha Tamotima Mahu a ha

Weti 
naha 

kuwë të 
kuopë

Pei të no, 
mahu a ha

Ihi të ha, 
kõmi pei 

të no

Pei të no 
atahu

Hapa Yanomami pë hui rë pariowei São Gabriel da Cachoeira hami

Nosiemorewë Hikarimorewë Mahu të ki titi ha  3.00  200.00  600.00 1.5%

Hamamotima payeri Hikarimorewë Mahu të ki titi ha  2.00  100.00  200.00 0.5%

Maturacá > Frente-Sul – u 
õkio tëhë Përamotima

Weti naha peripo 
uxi motoka no rë 

tetehoi
 10.00  112.60  1,126.00 2.9%

Motor u ki Përamotima Litros  100.00  4.65  465.00 1.2%

Óleo u ki Përamotima Litros  1.00  18.00  18.00 0.0%

Matohi yehiporewë të pë ni Nii Mahu të ki titi ha  4.00  50.00  200.00 0.5%

São Gabriel pë rë hëkei Rurami siki rë 
hipëmouwei Hutima  2.00  260.00  520.00 1.3%

Taxi matohi përarewë Përamotima 
payeri Hutima  2.00  500.00  1,000.00 2.5%

Ai kë të Ai kë të R$  -    -    -   0.0%

Hui pariotima të no  4,129.00 10.5%
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Exi të noã ha Tamotima Mahu a ha

Weti 
naha 

kuwë të 
kuopë

Pei të no, 
mahu a ha

Ihi të ha, 
kõmi pei 

të no

Pei të no 
atahu

Hamamotima hutima

Motor poko huwëporewë Hikarimotima Mahu të ki titi ha  8.00  150.00  1,200.00 3.1%

Nii hariremi Hikarimotima Mahu të ki titi ha  4.00  150.00  600.00 1.5%

Ruruporewë Hikarimotima Mahu të ki titi ha  8.00  187.50  1,500.00 3.8%
Yaripo ki heaka hami 
matohi yehiporewë Hikarimotima Mahu të ki titi ha  16.00  150.00  2,400.00 6.1%

Wano tayorewë Hikarimotima Mahu të ki titi ha  2.00  200.00  400.00 1.0%

Ara siki ora ha tikërewë Hikarimotima Mahu të ki titi ha  8.00  75.00  600.00 1.5%

Matohi yehiporewë Hikarimotima Mahu të ki titi ha  56.00  125.00  7,000.00 17,8ˆ%
Pë mi rë yamouwei pë wai 
rë iaiwei Wamotima Mahu a ha  24.00  10.00  240.00 0.6%

Pë mi rë yamouwei pë pata 
rë iaiwei Wamotima Mahu a ha  24.00  15.00  360.00 0.9%

Harika pë rë iaiwei Wamotima Mahu a ha  168.00  12.00  2,016.00 5.1%

Pei yo hami pë wai rë iaiwei Wamotima Mahu a ha  168.00  10.00  1,680.00 4.3%
Horoina yano hami pë pata 
rë iaiwei, mi titi ha Wamotima Mahu a ha  168.00  25.00  4,200.00 10.7%

Pei yo hami pë wai rë iaiwei Wamotima Mahu a ha  20.00  30.00  600.00 1.5%
Pei yo hami pë pata rë 
iaiwei Alimentação Unidade  336.00  5.00  1,680.00 4.3%
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Exi të noã ha Tamotima Mahu a ha

Weti 
naha 

kuwë të 
kuopë

Pei të no, 
mahu a ha

Ihi të ha, 
kõmi pei 

të no

Pei të no 
atahu

Frente-Sul > Horoina yano – 
u õkio tëhë Përamotima Horas  20.00  112.60  2,252.00 5.7%

Horoina yano>pei yo rë 
posiprare hami Përamotima Horas  8.00  112.60  900.80 2.3%

Xapono Horoina > Horoina 
yano – u õkio tëhë Përamotima Horas  0.67  112.60  75.07 0.2%

Horoina yano hami 
përiamotima Miotima Mahu të ki titi ha  20.00  30.00  600.00 1.5%

Pei xii huxurewë Payerimatima Horas  8.00  28.25  226.00 0.6%

Hamamotima hutima të no  28,529.87 72.6%

Ai të pë no

Xapono topëmotima
Yanomami pë 

iha rurami siki rë 
yuamouwei

Mahu a ha  10.00  500.00  5,000.00 12.7%

Të pë xomi rë kuprai, yama 
ki puhi taonomi

Rurami siki rë 
rukëiwei % 5.00%  32,658.87  1,632.94 4.2%

Kõmi ai të pë no rë kõamamouwei  6,632.94 16.9%

Kõmi të pë no kõkao  39,291.81 100%
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Opota kë ki.
© VANESSA MARINO, 2020

Hama mahuni të no rë koamaiwei  R$ 3,929.18 
Kõmi Yanomami pë no rë 

koamamouwei  R$ 14,500.00 

Xapono topëmotima R$ 5,000.00 

Ara si ki ha pë no rë tetehoi  38.67  horas

Matohi pë tëamou rë hëriiwei R$ 560.67 

Wamotima R$ 10,776.00 

Motor u ki R$ 3,701.40 

Óleo u ki R$ 574.80 
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Tabela 9. Xoati pei të pë no rë kuprai  

Pei të pë wãha Tamotima Mahu a ha Pei të no

Motor u ki Humotima u ki Litros 4.65

Motor tapitapi u ki 2 Tempos Motor tapitapi u ki Litros 14

Motor tapitapi u ki 90 Motor tapitapi u ki Litros 18

Maturacá yano ha përiamotima Miotima Mahu të ki titi ha 30

Nosiemorewë Hikarimotima Mahu të ki titi ha 200

Motor poko huwëporewë Hikarimotima Mahu të ki titi ha 150

Nii hariremi Hikarimotima Mahu të ki titi ha 150

Ruruporewë Hikarimotima Mahu të ki titi ha 187.5

Yaripo ki heaka ha matohi yehiporewë Hikarimotima Mahu të ki titi ha 150

Wano tayorewë Hikarimotima Mahu të ki titi ha 200

Ara siki ora ha tikërewë Hikarimotima Mahu të ki titi ha 75

Matohi yehiporewë Hikarimotima Mahu të ki titi ha 125

Matohi yehiporewë ai Hikarimotima Mahu të ki titi ha 100

Hamamotima hutima payeri Hikarimotima Mahu të ki titi ha 150

Mi yamopë pë rë wai iaiwei Wamotima Mahu a ha 10

Mi yamopë pë pata rë iaiwei Wamotima Mahu a ha 15

Hamamotima hutima harika pë rë iaiwei Wamotima Mahu a ha 12

Pei yo hami pë wai rë iaiwei Wamotima Mahu a ha 10
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Pei të pë wãha Tamotima Mahu a ha Pei të no
Pei yo hami pë wai rë iaiwei Wamotima Mahu a ha 25

Horoina yano pë rë iaiwei, mi titi ha Wamotima Mahu a ha 30

Pei yo hami pë wai rë iaiwei Wamotima Mahu a ha 5

Matohi yehiporewë të pë ni Wamotima Mahu të ki titi ha 50

Hutima seguro Payerimatima Mahu hama iha 200

Përamotima – mau u haxitio tëhë Payerimatima Hutima 300

Përamotima – mau u õkio tëhë Payerimatima Hutima 350

Xapono topëmotima Rurami siki rë 
yuamouwei Mahu hamani 500

SGC hami rurami siki rë hipëmouwei Rurami siki hipëmatima Hutima 260

Karëmotima pehi 10m Wãritiprono Hutima  - 

Motor 40hp 2T Wãritiprono Hutima 95.4

Motor 40hp 4T Wãritiprono Hutima 82.8

Pei xii wã huxurewë Wãritiprono Hora 22.5

Karëmotima pehi 10m Mahimopotima Hora 7.5

Motor 40hp 2T Mahimopotima Hora 7

Motor 40hp 4T Mahimopotima Hora 7

Pei xii wã huxurewë Mahimopotima Hora 5
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Tabela 10. Matohi të pë no

Tamotima/matohi Mahu a ha Karëmotima 
10m

Motor 40hp 
2T

Motor 40hp 
4T

Pei xii wã 
huxurewë

Tuteo tëhë R$ 15,000.00 14,000.00 14,000.00 10,000.00

Të no rë tetehoi naha horas 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

Të no rë xeexeeprai % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Të rë hoteprouwei të no R$/hora 3 2.8 2.8 2

Katehe pomotima %PA 150.00% 150.00% 150.00% 150.00%

Kateheai tëhë R$/hora 4.5 4.2 4.2 3

Motor u ki ĩxino Litros/hora  - 18 18 5

Motor u ki R$/hora  - 81 81 22.5

Motor tapitapi u ki 2T rë ĩxii Litros/hora  - 0.9  -  - 

Motor tapitapi u ki 2T R$/hora  - 12.6  -  - 

Motor tapitapi u ki 90 ĩxino Litros/hora  - 0.1 0.1  - 

Motor tapitapi u ki 90 R$/hora  - 1.8 1.8  - 

Matohi mahimopotima R$/hora 7.5 7 7 5

Wãritiprotima R$/hora  - 95.4 82.8 22.5

Kõmi të pë no kõkao R$/hora 7.5 102.4 89.8 27.5
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Hariri pë rë payëkëi të pë he horomamou rë hapamouwei, pë rë kõamamouwei 
të noã ha yama ki kopemoma, Horoina hami, 9 de agosto de 2018 të kuo tëhë, 
yama ki kopemou posiprakema, dia 22 de agosto të kuo tëhë, yama ki kopemou 

maprarioma. Samantha Chu, Wilderness Medical Associate International urihiteriyoma iha 
yama ki hiramoma. Dea Teresa de Almeida Torres – CRM SP 55187 – ihi hiraremi kãi kuoma.

Hapa yama ki rë kopemonowei, AYRCA e nahi ha, yama ki kuoma, 3 të ki titi ha. Yaripo 
ki hami yama ki rë hunowei, yama ki kopemou piyëoma, 8 të ki titi yama ki kopemou no 
tetehoma, wëyate, yama ki he horomamou horemoma. 13 Yanomami pë kopemoma:

1. Agenor Rodrigues Teixeira
2. Celso Lopes Goes
3. Esperaldino Campos
4. João Bosco Vilela
5. Luiza Lima Goes
6. Marineide Ramos Braga
7. Orlandino Goes Lopes
8. Paulo Cesar Lopes Assis
9. René
10. Sidelmo da Silva Lopes
11. Tomé Fonseca
12. Valdenir da Silva Braga
13. Zonilson da Silva Marcelino
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Të pë rë hiranowehei: hariri a rë mimouwei naha, hariri pë rë temipouwei naha, kamiyë 
yama ki huxomi hami të pë rë mimou hapamouwei naha, ka rë kuprouwei, pei yãhi rë 
wãritiprouwei, pei ũ ki rë waritiprouwei, ũ ki rë keprouwei pehi, wara si pë rë kui, ĩxino, 
hariri rë tireamouwei, yaitamouwei, të pë rë wãritiamaiwehei, yari xii, mixi tuo, oru ki 
tuyëno, ai wãritiwë të pë xĩro rë kuprai, he horomarewë të pë rë nosiemouwei naha, inaha 
yama ki kopemoma.

Yaripo ki timii 
tëhë të rë 
taprouwei.

© MARCOS WESLEY/ISA, 2018
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Yama të yai tama, yama ki  yai kuaama. Napë pëni të pë rë taiwehei, Yanomami yama kini  
yama të pë rë taiwei yama ki ã xĩro wayoma, inaha taeni yama ki he usukuoma, Yanomami 
pëni të pë he rë horomaiwehei naha të pë kãi mimoma.

Hariri a yai kuo tëhë, hama a yai wãritiprou tëhë, Yanomami pë mohotio mai kë të. Hariri a 
përapehe surara pë ihami, 5o Pelotão Especial de Fronteira do Exército të ihami, Horoina 
hami pë rë përirati. Ihare surara he horomarewëni hariri a mipë. A yai wãritiprou tëhë a 
ximapë Manaus hami yërewë pehi a hami. Yërewë a itopë, surara pë e yo hami.

Të no tirewë makui, inaha të kãi kuprou, Manaus hami helicóptero të rë nakamouwei, 
hariri payëkë hami a kua ha. Helicóptero të rë nakamouwei, hama pëni të no kõamapehe. 
Hama pëni seguro a hapa yuai tëhë , ihi seguroni të no koamapë.

Yaripo ki yo no wayupi, yo no rë wayupii naha hama pë yimikamamou pario. Të no ihipiai 
pariohe, kuwë yaro papeo si ki (Anexo 1) ha wã taapë. Wãritiwë të kuprou tëhë kama pë 
iha, AYRCA iha pë no yuo puhio maopehe, AYRCA, Funai, ICMBio pë noã ha pë nakimou 
maopë. Hapa seguro a yuai pariopehe, he horomarewë iha pë mimou pariopë, pë rë 
hiakai naha he horomarewëni të wãhimapë. 
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HAMA PË KUAAI
TOTIHIATAROPË TË Ã ONI. NAPË TË PË EPENA U PË XO, 
XI WÃRIMATIMA PË XO PË RUKËI MAOPË
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Hamamotima kopemopotima yama a tai tëhë, maio de 2016 të kuo tëhë, hama pë 
kuaai totihiataropë yama të ã oni yãprarema. Hama pë iha hei onioni rë kui oni 
ximamou pariopë internet të hami, Tamotima të ã huxomi hami të kuopë. Hama 

pëni të mipehe, wãha taapehe. São Gabriel hami pë kõprou tëhë, AYRCA nosiemorewë 
iha si ki kõamapehe. Ihini, AYRCA nosiemorewë hutima të noã ha hama pë yimikamapë. 
Ihini Funai të xo, ICMBio të xo kipi yimikamapipë, hama pë rë huiwei pë noã ha. Ihi kipini 
wanowano pë kopeprapipë, ai wanowano pë hipëapipë hama pë iha.

Napë të pë ẽpena u pë rukëi maopë, xi wãrimatima pë rukëi maopë Yanomami të pë 
urihipi hami yama të ã oni kãi taprarema.

HAMA PË KUAAI TOTIHIATAROPË 

 Yanomami pë rë kuaaiwei naha, pë rë pehetiapraiwehei, xĩro taamotiiwei, ya të pë 
nohi ohotapopë;

 Ipa documento ya xĩro popë, ya no uhutipë rë xatiawei, ya rë rukëiwei Yanomami të 
pë urihipi hami ipa papeo ya si ki xĩro popë; 

 Yanomami pë ihami ya përio mai kë të, xomi hami ya hayuo mai kë të, xomi hami ya 
hui mai kë të, hamamotima kopemopotima tëni pei yo pë rë wãhimaiwei hami ya 
xĩro hupë;
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 Yanomami të pë urihipi hami të pë rë kuprai, himohimo, kaukau, pei mo pë, maa ma 
ya pë tëai hërii mai kë të; ya rë huiwei, kõmi kanosi ya pë tëa hëripë;

 Ya rami hui mai kë të, ya marohamou mai kë të, urihiterimi ya pë tëa hërii mai kë të;

 Napë të pë ẽpena ya u ki pou mai kë të, ya u ki koai mai kë të, xi wãrimatima ya pou 
mai kë të, ya koai mai kë të; mokawa ya pou mai kë të;

 Taemotima, warimotima ya tai mai kë të, Yanomami pëni të pë rë pehetiapraiwehei 
ya pë yaitaprai wapëo mai kë të, ya pë xomi hirai mai kë të, ya pë xomi topëi mai kë 
të, wanowano ya pë yãprai mai kë të, hamamotima kopemopotima të huxomi hami 
të ã rë kuo rë mai ya të tai mai kë të;

 Yanomami pëni matohi pë rë taiwehei, pei ũ rë kure ha, pei naki rë kure ha, pei si rë 
kure ha, ya pë yuai mai kë të;

 No hëripi rë mai aumamotima ya xĩro tëahëripë, coco aumotima ya xĩro yuapë.

NAPË TË PË ẼPENA U PË RUKËI MAOPË, XI WÃRIMATIMA PË RUKËI MAOPË

 Hama pë kuaai totihiataropë yama të ã oni rë ximapërei internet të hami, yama oni 
wãhëmai kõopë, hapa hama pë he waroo tëhë, hama të pë yanopi hami;
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 Hamani napë të pë ẽpena u ki koai taprou ha, xi wãrimatima koai taprou ha, yama a 
wãha tapë. Inaha a kuaai kõo ha, Funai, ICMBio yama pë yimikamapë;

 Hama a yai porepio tëhë, ai të pë yai rë yapikamaiwei, yama a he tatomapë.

Hamamotima kopemopotima të huxomi hami të ã kua waikia: xapono pë hami hama pë 
hamamou mai kë të.



89

©
 M

A
R

CO
S 

W
ES

LE
Y/

IS
A

, 2
0

16

Yaripo ki yo 
rë  rëmouwei 
naha ICMBio 
urihiteriyomani 
Yanomami pë rë 
yimikamaiwei no 
uhutipë.

KANOSI PË RË HIAKAI 
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 Puhi kurani, yama të pë tëai rë hëriiwei, yama ki rë kõowei kanosi pë rë kuprai yama 
pë poimapë;

 Kanosi pë paxihimopë: kanosi pë rë tarei, kanosi pë tareai rë mai, kanosi pë no rë 
hëripiwei;

 He horomamotima yama pehi poimapë, Horoina hami he horomamotima nahi ha 
ihi kanosi yama pë taapë;

 Kõmi yano pë hami kanosi pë hiraopë. Pei yo hami plástico pehi pë ha kanosi pë 
keopë. Yama ki kõokõo tëhë matohi yehiporewë pëni pë poimapehe;

FOTOS ©GUILHERME GNIPPER /FUNAI, 2016

Yaripo ki hami 
kaukau pë 
rë kuprai no 
uhutipë.
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 Yakumi, xoati kanosi pë toamopë, pei yo hami, yano pë hami;

 Hama pë kõo hërii tëhë kanosi pë kãi poimapehe Yanomami të pë urihipi hami 
a taaihe tëhë, keotima katehe pë hami kanosi pë keamapehe, rĩ hitari hai rë mai, 
përamorewë pëni ihi kanosi pë poimapehe, napë të pë yahipi hami;

 Nii xeexee pë sipoapehe, yano pë payëkë hami, xapono pë payëkë hami, yaro pë rë 
waiterii pë rĩya ha huimai maoheni, hama pë iha pë no rë wayupii;

 Hama pë kuaai totihiataropë si ki ha ihi nosiemotima pë titiopë;

 Warapa koxiki yaita hami pë kuopë, pei u hai maopë, São Gabriel da Cachoeira hami 
ICMBio e nahi hami koxiki pë përamopë;

 Yanomami pëni rurami siki rë yuaiwehei ihi sikini matohi pë xo, nii pë xo, pë peheri 
yuapehe, kuwë yaro kanosi pë peheri hiraopë, xapono hami. Inaha taeni Yanomami 
pë hiramopë kanosi pë noã ha, waiha kanosi pë hoyamou rë tamamouwei të noã ha 
pë kuaapë;

 Frente-Sul të hami kanosi pë rë hiraowei, xaponoteri pë puhi taopë, urihi noamatima 
të noã ha ha hiramoni, kanosi pë rë tamamouwei të noã ha pë puhi taopë. AYRCA 
tëni a payerimamopë São Gabriel da Cachoeira përiomi pë iha, Frente-Sul hami 
kanosi pë rë hiraowei të noã ha.

 Urihi noamamotima hiramotima Yanomami hirarewë pëni hiramotima nahi huxomi 
hami kãi hirai mi hetuopehe.
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tamamotima rë rëmouwei pei kë yo
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GPS tëni pei yo 
mimotima no 

uhutipë.
© MARCOS WESLEY/ISA, 2016
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Hamamotima tamamotima rë mimouwei Yanomami ruruporewë a xo, matohi 
yehiporewë pë xo, ihi pëni të pë xĩro mipehe, të pë rë tapraiwehei të pë wãha 
no wayoapehe, celular maxi a hami të pë xĩro rukëmapehe ODK të hami (Open 

Data Kit). ODK të ha wanowano pë rukëmou, pë kãi ximamou, internet të kuo rë mai 
makui. Papeo si pë ha wanowano pë yãpramou maprarioma. No uhutipë pë kãi yuamou, 
ximamou, wã kãi toamou, wã kãi ximamou.

Hei tëhë warimotima a totihiatarou, ISA urihiteri pëni a kopema hëriihe, ICMBio teri pëni 
të mii pariopehe, të pë kãi yimikamapehe, të pë kãi hirapehe, urihi a rë mimouwei naha, 
a rë noamamouwei naha. Kuikë warimotima pë rë kure, Hamamotima kopemamotima 
yama a taprai tëhë, yama ki rë kõkamonowei tëhë, ihi tëhë yama pë taprarema.

Porakapi huyahuya kipi kopemoma ODK të noã ha, dezembro de 2015 të kuo tëhë, 
Porto Velho hami/RO. Napë pëni të pë rë tietimanowehei: Natura, Fundação Palmares, 
Funai. Google teri pëni porakapi smartphones kipini Yanomami kipi topëpima. Kipi rë 
kopemonowei hamamotima kopemamotima tamotima të yai kuprarioma, Yaripo ki hami 
yama ki rë hunowei julho de 2016 të kuo tëhë. Wanowano pë rë rukëmouwei, ODK të ha:

 Hama pë, ruruporewë pë, matohi yehiporewë pë, weti naha kuwë pë rë kure; 
Yanomami pë rë huiwei të pë wãha, kama pë xaponopi wãha kãi; Maa a rë keiwei, të 
rë watorimouwei, të rë yopii, ei të pë rë kui të pë kãi rukëmopë;

 Hamani të rë totihitaararenowei, të rë wãritiararenowei;

 Yanomami pë puhi rë tararenowehei Yaripo ki hamamotima të noã ha, të pë rë 
totihiaprarenowehei, të pë rë wãritiaprarenowehei;
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 Kõmi yapëkamamotima pë rë kuprarionowei;

 Xapono urihiteri pë iha yapëkamamotima pë rë kuprarionowei, rurami siki rë 
yuamonowei...

 Yanomami pë rë kuaaiwei yapëkamamotima pë rë kuprarionowei;

 Yaripo ki hami maa ma ukërewë pë kuaai rë tararenowehei;

 Urihi yapëkamamotima: taerewë pë warimopë, urihi a rë mimouwei kopemamotima 
pruka të kopemapehe, Yanomami të kopemai mi hetuopehe;

 Yaro pë rë taprouwei, pei yo ki rë taprouwei, pei yo ka pë rë kuprai, të pë no rë wayupii, 
pei yo rë katikamonowei...

 Matohi pë totihitawë rë taprouwei: masita, ihira, yano, motores, voadeiras, etc

 Pei yo hami nii pë rë wamonowei, wamotima të pë wãha, weti tëhë pë wamou? Pei 
yo hami kanosi pë rë pranowei, ihi kanosi pë toamopë; të pë rë wasimouwei;

 Inaha ruruporewëni wanowano pë yuahëripë, AYRCA yãprarewë a yimikamai piyëopë;

 Hamamotima a maprou tëhë, hama pë xĩro mimopë;

 Mahu raxa a ha, kõmi të pë mimopë.
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PUHI TAOREWË  
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Yaripo ki 
tamamotima 
huya pë.

KOPEMOTIMA PEI KË YO
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Yaripo ki heaka 
hami Yanomami 

të pë mii pario 
mi hui rë 

hapamonowei.
© LUCAS LIMA/ISA, 2017
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Hamamotima kopemotima a totihiataropë, Yanomami pë kopemou haikio ha. 
AYRCA a përiamimopë, ihini a taamapë, AMYK xo, Yanomami pë rë hikarimouwei, 
ruruporewë pë, matohi yehiporewë pë, motor poko huwëporewë pë, ara siki ora ha 

tikërewë pë, nii hariremi pë, nosiemorewë, ihi kutare naha pë xo.

Papeo si pë rë tamouwei, rurami siki rë tamamouwei, Ayrca nosiemorewë pë kopemopë, 
mahu a raxa ha 4 hiramotima pë kupropë. ISA urihiteri pëni pë kopemapehe. ISA tëni 
kopemorewë puhi taotao a taapë São Gabriel hami, ihini Yanomami pë xĩro kopemapë. 
São Gabriel hami a përiopë, hamamotima kopemotima a xĩro rurupopë, porakapi raxa a 
taapë São Gabriel hami.

Surara pëni Yanomami Yaripo ki hami pë rë huiwei pë kãi payeriprapehe, pë kãi hirapehe. 
Payeri yehimopotima, tamotima të ã rë kure naha (páginas 47 a 50) surara pëni hariri 
hapa pë he rë horomamouwei, motor pë tapou rë totihitai naha të kãi hirapehe. 

ODK të rë tamouwei naha, ISA urihiteri pëni Yanomami pë hirahëripehe, Google urihiteri 
pë xo, manaxi.

Kopemamotima pei yo rë kuprai: xomi urihi pë hami inaha xomi hamamotima kopemotima 
xapono urihiteri pë kuaai mi rë hetuowei pë kuprawë, pë kãi hamamou. Yanomami pë kãi 
hamamou tëhë, pë puhi taopë. Venezuela a urihi hami ai a kua, Monte Roraima, Panamá a 
urihi hami ai a kua, Comarca Kuma Yala. Yanomami maxi pë xĩro kuaai.  
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Ai si pë rë kõkamouwei 
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ANEXO III
Payeri tamotima të ã oni

Kamiyë,     , CPF/CNPJ no    , puhi 
taorewë iha pei ya wãha taai, ya rĩya ha tietimani,    Yanomami të 
pë urihipi    , inaha ya të yai tapë:

1. Yanomami pëni të pë rë taiwehei, kama të pë xĩro taamotiiwei, të pë rë pehetiapraiwehei, 
no patapi pë huamotima, ya të pë nohi ohotapopë, Constituição de 1988 (arts. 231, 
232), nosiemotima n°6.001/73 (Estatuto do Índio), Convenção 169, OIT – Organização 
Internacional do Trabalho (Brasil përiomi pëni të no ihipipomahe, Decreto n° 5.051/2004) 
të pë ã rë kuuwei naha ya pë ã huapë.

2. Nosiemotima 9.610/98 (tarewë noamamotima) të ã rë kuuwei naha, Portaria 177/06/
Funai (tarewë noamamotima, Yanomami no uhutipë noamarewë), FUNAI nosiemotima, 
hamamotima tamamotima)  ya pë ã huapë;

3. Ipa urihiteri pëni kama pë documentopi kama pë no uhutipë rë xatire, xĩro popehe, 
hamamotima a kuprou tëhë;

4. Yanomami pë xo, hama pë xo pë xĩro kopemamopë kamiyë yama ki iha, hamamotima 
tamamotima pë totihiataropë;
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5. Yanomami pë rë kuaaiwei të xo, Yanomami pë rë përiaiwei të xo, kama të pë urihipi 
hami pë rë kuaaiwei të xo, urihiterimi pë rë toaiwehei të xo, ya pë nohi xĩro ohotapopë;

6. Yanomami yamini tamotima yama a nohi ohotapopë, Yanomami pë puhi rë kuuwei, të 
pë rë taiwehei, hamamotima kopemamotima tëni hipëaiwei Yanomami pë ihami; 

7.  Hamamotima tamamotima të rë yaitai naha noã ha hama yama pë yimikamapë, 
Yanomami pë napë ximiamotimapi yama pë nohi rĩya ha ohotamoponi;

8.  Yanomami të pë urihipi hami wasimotima pë ã huai rë mahei, Funai, ai përiomi yama pë 
yimikamapë;

9.  Yanomami pë ihami të rë kuprai xo, ihi puhi hãtukuwë pë xo, yama të pë xĩro noamapë; 

10. Funai tëni Hamamotima kopemamotima no rë ihipipouwei naha yama a tamamopë 
mipë.

YA PUHI TAO RË WAIKI:

1. Hamamotima kopemamotima ã rë kuuwei naha, përiamotima yaitawë, hayuno 
yaitawë pë kuami;

2.  Kanosi pë rë kuprai pë poimamopë, ai pë toamoimi;
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3.  Të pë rë wasimouwei: rami hui, marohamou, urihiterimi pë rë toamouwei, kete pë rë 
toamouwei, nosiemotima si pëni të pë rë wasiiwehei yami Yanomami pë wasimoimi; 

4. Yanomami pëni të ha totihiaarariheni, ihi tëhë no uhutipë pë rë toamonowei, pë 
piyëkëmomaihe, no uhutipë ruramoimi, nosiemotima si pë rë kua xoare pë rë kuuwei 
naha;

5.  Yanomami pëni të wasii maohe tëhë, Yanomami pëni të pë rë taiwehei wã toamou, ihi 
tëhë no uhutipë toamopë, nosiemotima si pë rë kua xoare pë rë kuuwei naha;

6. Napë të pë ẽpena u ki xo, xi warimatima pë xo pë rukëmoimi, pë pomoimi, pë koamoimi, 
xoati Yanomami pëni pë rë koaiwehei pë mahu koamou, pë xomi koamoimi;

7. Yanomami të pë urihipi hami mokawa pë pomoimi;

8. Taemotima, warimotima ya tai mai kë të, Yanomami pëni të pë rë pehetiapraiwehei ya 
pë yaitapramai wapëo mai kë të, ya pë xomi hirai mai kë të, ya pë xomi topëi mai kë të, 
wanowano ya pë yãprai mai kë të, hamamotima kopemopotima të huxomi hami të kua 
rë mai ya të tai mai kë të;

9. Hamamotima a maprou xoaopë, napë nosiemorewë pë yimikamamou rë mai, inaha 
të kuprou tëhë:

I. Yanomami të pë napë ximiamotima wã huai maohe tëhë;
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II. Urihi a noã ha të pë xëyou ha, Yanomami yami pë xëyou ha;
III. Napë përiomi pokopoko urihiteri pë kuaai totihitao mao tëhë;
IV. Hama pë iha, Yanomami pë iha, të no wayupiprou ha;
V.  Napë pë xomi rë rukërayonowei yaxupramou ha;
VI. Hamamotima pei yo hami Yanomami pëni napë pë tai rë mahei pë taprou ha;
VII. Urihi wãrihĩto pë kuprou ha, napë të pë hamamou tëhë;
VIII. Hamamotima kopemamotima wã huai maohe ha.

10. Xapono urihiteri pëni hamamotima a mapramai xi totihitao tëhë, hamamotima a 
maprou pëtaopë;

11. Puhi taorewëni të tai mao tëhë, kama payerini të tai mao tëhë, hamamotima 
kopemamotima të ã rë kuuwei naha ã wã huai maohe tëhë, Yanomami të pë napë 
ximiamotima pë ã huai maohe tëhë, urihi hami wãrihito kuprou ha, tamotima të õnini 
të pë rë wãhëmaiwei të kuprou ha, Funai nosiemotima të ã onini të rë wãhëmaiwei të 
kuprou ha, hamamotima kopemamotima të kuproimi, hama pë rukëi mai kë të;

12.  He horomarewëni hama a hariri himai rë mai të ã oni, xawara hipërewë a himai rë mai 
të ã oni,  xawara yaxupratima hĩitima papeo si ki rë kui, Funai tëni si pë nakai tëhë, si pë 
wawëtoomou;

13. Yanomami pëni napë pë tai rë mahei pë taprou ha, noamamotima taamamopë, 
CGIIRC a wã hai ha, urihi a hami Yanomami pë rë kuprai noamarewë urihiteri pë ã hai ha;
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14. Yanomami të pë urihipi xo, urihi nohi rëporewë kipi herurupio tëhë, kama kipi tamotima 
wã huamopipë;

15. Hamamotima tamotima tëni napë përiomi tamamotima yapëkamai mai kë të; 

16.  Taemotima, warimotima tai xi rë totihitai, Yanomami pëni të pë rë pehetiapraiwehei 
yaitaprai wapëo xi rë totihitai, pë xomi topëi xi rë totihitai, wanowano yãprai xi rë totihitai, 
hamamotima kopemamotima të huxomi hami të ã rë kuuwei rë mai Funai të iha 
rukëmamotima yaitawë si ki nakamou;

17. Funai të nohi rëmou, hamamotima tëhë të pë rë tamouwei, wãritiwë të kuprou tëhë 
Funai iha ya nakimoimi.

Funai nosiemotima no 11.771, 17 de setembro de 2008, urihi nosiemotima, hikarimotima 
nosiemotima pë kãi mimou, Yanomami pë rë yaitai ha.

__________________________________________               ____________________________ 
(Pei të wãha rë kuowei ha? exi të mi haru ha?) (pei wa wãha oni)
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ANEXO IV
Të no wayupi no ihipimopotima të ã oni

Kamiyë,___________________________________, CPF no ______________________, tëki ha 
ya rë keprarionowei, tamotima pë no rë wayupii Horoina urihi hami, Yanomami të pë urihipi 
hami ya rë huiwei, _______ 20____, ya pë ã hiripou.Wãritiwë të kuprou ha, AYRCA iha, Funai 
iha, ICMBio iha, ai payeri pë kuaai mi rë hetuowei pë iha ya wano nakou mai kë të.

Yaripo ki yo payëkëwë, pei yo kãi wãritiwë, kuwë yaro hariri a rë kõamamouwei helicóptero 
a hami të paimi. Helicóptero a hami ya kõamamou he yatio ha kamiyëni ya të no koamapë, 
Manaus hami a rë huimaiwei.

MOYAWË TË TA MI!

Ya të tai rë waiki:

Urihi hami wãritiwë pruka pë kuprawë: mau u rë ximoremouwei, si ahi, yopiyopi kuprou 
nokao tëhë, mixi tuo tëhë, maa ma pë rë takei, oru ki kãi kua, ira, hama a puhi moyawëopë;

Urihi a payëkëwë yaro matohi katehe pë tëamohërii, matohi yapëkamou rë mai pë xĩro 
tëamohërii. Prahai hami hei a urihi praa yaro, kõamamorewë ahete hami pë kuami, roperope 
kõamamorewë pë kuprawëmi. Hama a hui xi rë totihitai, a puhi tao pariopë.
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TË PË RË WASIMOUWEI:

1. Wã nakinaki, komii, ikari kuaai, yaro wa pë yapëkamai maopë;

2. Mokawa;

3. Kanosi pë hoyamou pei yo hami, yano pë hami. Hama pë iha kanosi pë rë kuprai, posi 
aumotima si pë kãi, hama pëni ihi kanosi toaihe, poimaihe;

4. Kaukau, horehore, pei mo pë, maa maxi pë toamou;

5.  Wa të pë wãha taai, maa ma pë ha, hii te hi pë ha, yahi pë ha, onioni hi pë ha, ai të pë 
ha Yanomami pëni të pë rë tapouwehei;

6. Rami hui, yaro tëai, yaro hamiamai, yaro xomi rërëamai;

7. Urihi nohi rëporewë hami xi warimatima koai.

PUHI TAO RË WAIKI_____________________________________________ (pei wa wãha oni)







Associação Yanomami 
do Rio Cauaburis e 
Afl uentes

Associação das 
Mulheres Yanomami 
Kumirayoma




