PÓLO BASE HAXIU
Região anteriormente considerada como parte de Sururucu, foi considerada um novo
pólo-base a partir do ano de 2003 com a abertura da pista de pouso que garantiu o
acesso direto para Boa Vista. Possui uma população de 639 índios residentes em 16
comunidades. Relevo bastante acidentado, sem rios navegáveis, tornando o acesso
bastante difícil. As comunidades são bastante distantes entre si, sendo o deslocamento
terrestre o único acesso possível através de caminhadas de 15 minutos (maloca Haxi u)
até 07 horas (maloca Koxexinapë). Neste pólo-base ficam lotados 6 auxiliares de
prestando assistência permanente. Os Yanomami desta região falam a língua Yanomae e
algumas comunidades estão em conflito outras da região do Homoxi.

1. Caracterização do Pólo-Base:
Pólo-Base: Haxiú

Estado: RR

Coordenadas Geográficas:

Latitude (N) 2,66778333

Acesso: Avião
(carro – barco – avião – helicóptero)

Município: Alto Alegre

Longitude(W) -63,74336667

Distância da sede do Distrito/Instituição:
01 hora e 50 minutos

Instituição Responsável pela Assistência: URIHI
Outras instituições presentes: _______________________________________________
_________________________________________________________________________
População Total:

Nº de Comunidades:

654

Língua(s) nativa(s) falada(s):

15

Yanomae

Breve Histórico (descreva suscintamente a origem da população atual deste pólo-base e
os principais aspectos históricos e do contato com a sociedade envolvente):

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________

2. Dados Populacionais (2003)
Nome da Comunidade
Haxiu (Marcio)
2 Haxiu (Paulo)
3 Haxiu (Pedro)

Popula
ção

Distância do Pólo-Base (em horas/min)
caminhada

Haxiu (Raimundo)
5 Yamasipiu (Amazonas)
6 Yamasipiu (Carlinho)

87
12
08
16
31
07

20 minutos
20 minutos
20 minutos
20 minutos
05 horas
05 horas e 20 minutos

Koxexinape
Mayepou (Aripau)
Mayepou (Orlando)
Porai
Therekepou (Francisco)
Therekepou (Goiaba)

14
03
12
13
04
40

05 horas
05 horas e 20 minutos
05 horas e 20 minutos

03
06
03

50 minutos
50 minutos
50 minutos
50 minutos

1

4

7
8
9
10
11
12

Ararai (Cabaça)
14 Ararai (Joaquim)
15 Ararai (Niki)
16 Ararai (Samuel)
13

22

Koriohoxi
Okomou (Ximarrão)
Okomou (Estevão)
Okomou (Mario)
Okomou (Reginaldo)
Okomou (Waxeba)

23

Proromapiki (Aragão)

17
18
19
20
21

Proromapiki (Edvan)
25 Waromapiki (Cláudio)
26 Waromapiki (Guerreiro)
27 Waromapiki (Isake)
24

Xorotha (Baixinho)
29 Xorotha (Raimundinho)
30 Yoau (Formiga)
28

31

Yoau (Luru)

Roko (Mikeral)
33 Roko (Raimundo)
34 Roko (Rodi)
32

22
20
34
14
20
05
03
15
07
46
25
04
13
02
18
08
41
20

helicóptero

barco

03 horas
05 horas e 30 minutos
05 horas e 30 minutos

01 hora
01 hora e 20 minutos
01 hora e 20 minutos
01 hora e 20 minutos
01 hora e 20 minutos
01 hora e 20 minutos
01 hora e 15 minutos
01 hora e 15 minutos
01 hora e 15 minutos
01 hora
01 hora
01 hora
01 hora
01 hora e 20 minutos
01 hora e 20 minutos
05 horas e 30 minutos
05 horas e 30 minutos
05 horas e 30 minutos
06 horas

35

Xarithau (Caetano)

08
30

36

Xarithau (Caruce)
Total de Comunidades:
15

06 horas
40
População Total:
654

Nº de Sub-Pólos:
03

3. Aspectos Sociais, Políticos e Culturais:
Meios de Subsistência (informar a produtividade das roças, abundância da caça, da pesca
e da coleta bem como outros meios de subsistência e o consumo de produtos
industrializados):
Os Yanomami de Haxiú se dedicaram ao trabalho de construção da pista e do posto desde fevereiro
do ano passado. Consumiram as roças mais antigas (todas) e atualmente existem problemas de
alimentação em todas as comunidades que se dedicaram aos trabalhos da pista (Ararai, Yamasipiu,
Haxiu, etc). Atualmente há muitas roças novas que serão consumidas a partir de agosto. Os
principais produtos são macaxeira, banana, mamão, batata-doce e cana-de-açúcar.Há pouca caça
nas proximidades da pista, provavelmente devido aos trabalhos. Raramente há caça de animais
maiores (viado, anta). A caça mais comum se restringe a pequenas aves. Há coleta de frutos,
lagartas, palmeiras, de acordo com o ciclo das chuvas. O uso de produtos industrializados se
intensificou com a troca de materiais pelo trabalho da pista: redes, ferramentas, panelas, facão,
pilhas, lanternas.

Alterações Ambientais (informar as alterações no ambiente e suas conseqüências na
saúde e nas atividades de subsistência): ___________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Consumo de bebida alcoólica: Não _X____ Sim: ________ (neste caso, descrever se
caxiri, cachaça, onde e como é adquirido, as conseqüências no modo de vida no último ano)
No último ano não houve nenhuma briga envolvendo o uso de caxiri. Não foi registrado nenhum
ferimento por esse motivo.

Invasões atuais e outros contatos com a sociedade envolvente (indicar a presença de
garimpeiros, ribeirinhos, caçadores, fazendas, outros): Não __X___ Sim: ________, de
_________________________________________________________________________
Localização aproximada em relação ao posto e às comunidades _____________________
_________________________________________________________________________
Conseqüências dessa presença em 2003 (interferências no modo de vida yanomami, no
meio ambiente, nas atividades de saúde e de educação, etc): ____________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Conflitos Inter-Comunitários (indicar os grupos de comunidades envolvidas e o pólobase): Não ________ Sim: ________
Grupo de Comunidades Aliadas X Grupo de Comunidades Inimigas
__________Okomou________________
________Homoxi (Tireitheri e Xereú)______
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Características dos conflitos (motivos, freqüência, tipo de armas usadas, gravidade dos
ferimentos, ocorrência de óbitos, etc):
Acusações diversas de envenenamento a partir de 2001. Em janeiro de 2004 houve vingança de
ambas as partes. Houve a morte de uma mulher de Okomou um mês após ser atingida por
envenenamento. Atualmente os Thireitheri mudaram-se para a Venezuela.

Escolarização:
Existência de escolas: Sim
Instituição responsável: Urihi
Nº de escolas: 02
Tempo de funcionamento: 03 anos
Total de comunidades beneficiadas: 04 (68,9% do pólo-base)
Total de alfabetizados na língua materna: 40
Total de falantes da língua portuguesa: não foi realizado, ainda, um diagnóstico sobre o
nível de domínio da língua portuguesa dos moradores desta região. Porém, dos yanomami
envolvidos com atividades de educação e saúde existem 03 falantes.
Total de agentes de saúde/microscopistas formados: 0
Total de agentes de saúde/microscopistas em formação: 02
Total de professores Yanomami formados: 0
Total de professores Yanomami em formação: 03
Outras informações sobre escola:
O início das atividades escolares nesta região se deu mais especificamente no segundo
semestre de 2001 com o processo de alfabetização na língua materna por um yanomami
morador da região, que havia se alfabetizado na região de Hakoma. Desde então, há o
acompanhamento das atividades por um educador não yanomami, que também realiza
cursos de conhecimentos gerais, que são posteriormente trabalhados nas escolas pelos
professores yanomami da região.
Remuneração dos serviços executados pelos Yanomami no pólo-base:
Tipo de serviço

Pagamento

(especificar se agente de saúde/professor/transporte
de mercadorias/intérprete/barqueiro/limpeza de
pistas/etc)

(especificar se em espécie ou em mercadorias e os
valores praticados)

1. Microscopista
2. AYS e professor em formação
3. Apoio à equipe (transporte, etc)

1. Bolsa comunitária (R$ 240,00/Mês) em caso
de indicação de busca ativa de acordo com o
protocolo da malária
2. Bolsa de Estudos (R$ 240,00/mês ou R$
10,00/dia) por dia de curso
3. Mercadorias (R$ 1,25/hora de trabalho), de
acordo com a lista padronizada

Outras considerações sobre trocas/remuneração:
1. Política da URIHI de pagamentos através de mercadorias:
Existe uma lista padronizada de mercadorias elaborada em conjunto com os Yanomami, com o
preço de cada mercadoria, da qual o Yanomami escolhe o seu pagamento de acordo com o tempo
trabalhado (R$ 1,25/hora) e o valor respectivo da mercadoria. O valor de R$ 1,25/hora foi calculado
a partir do valor do salário mínimo atual (R$ 240,00/mensais).
2. Política da URIHI de pagamentos através de Bolsas:
Em virtude da necessária dedicação aos estudos para que sejam efetivamente capacitados, os
Yanomami engajados no processo de educação em saúde necessitam um apoio para a manutenção
de sua subsistência e de suas famílias nos períodos em que estão estudando. Para isso, os alunos
do projeto recebem uma bolsa de estudos ao final de cada etapa de curso, calculada a partir do
salário mínimo praticado no Brasil (R$ 240,00), proporcional aos dias de curso em que participam.

4. Recursos Humanos
Equipe de nível médio
(especificar as categorias profissionais)
Auxiliar/Técnico de Enfermagem

Nº Existente
em 2003

Nº Ideal
para 2004

06

08

Escala de serviço (especifique a relação de dias de trabalho em área X licença
remunerada na cidade): 45 X 15
Tipo de Assistência (assinale uma das alternativas):
Visitas Eventuais ao Pólo-Base (especificar a freqüência) _ _
Assistência Permanente (se cada profissional de folga é substituído por outro) _X__

Equipe de nível superior
(especificar as categorias profissionais)
Enfermeiro

Nº Existente
em 2003

Nº Ideal
para 2004

01

01

Escala de serviço (especifique a relação de dias de trabalho em área X licença
remunerada fora da área): 30 X 15 (2X1), permanecendo no mínimo 15 dias neste pólo-base
Tipo de Supervisão realizada pelos profissionais acima (assinale uma das alternativas):
Supervisão contínua no mesmo pólo-base _______________________________________
Supervisão partilhada com outros pólos-base ____X_____Quais:____Hakoma e Surucucu.
Outras considerações sobre os recursos humanos: Pólo grande com muitas comunidades.
A equipe deve ser dividida nos 03 blocos de aglomeração populacional (sub-pólos).

a) Pólo-base:

5. Infra-Estrutura

Nº de casas existentes ___01__

Tipo: Alvenaria _________ Madeira: ___X_____

Instalações

Condições
Necessitando
reformas

Dormitórios (Nº)
Cozinha
Banheiro
Farmácia
Sala de Vacina
Sala de Atendimento
Internação
Laboratório

Em bom
estado
05
01
01
01
01
01
01

A ser
construído

Energia Elétrica:
Não __X__
Sim ______ - Tipo: Foto-Voltáica (solar)_____, Gerador______, Outros____________
Água Encanada:
Não ______
Sim __ X__ - Origem: Poço_____, Rio ou Igarapé__ X__, Outros_________________
Esgoto (especificar o destino final dos dejetos):
Não ______
Sim ___ X__ - Fossa Séptica_____, Fossa seca__ X___, Outros(qual)_____________
Lixo:
Destino
Buraco
Queimado
Enterrado
A céu aberto
Trazido para Boa Vista

Hospitalar

Inorgânico
X
X
X

X

b) Pista de pouso: aberta pela URIHI
Metragem _____700___________
Vôos necessários por mês ____02______
Carga máxima para decolagem
Carga máxima para pouso
______220_________ (Kg)
_______220_________ (Kg)
Estado da Pista: Bom __X___ Necessitando melhorias (quais?): Não, pista aberta em
2004

