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1. INTRODUÇÃO

O SINDCOPSI apresenta relatórios das atividades na Assembleia Geral
Nacional – AGN para os delegados distritais e todos os trabalhadores e trabalhadoras
do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena – SasiSUS nos Encontros Nacionais dos
Trabalhadores e das Trabalhadoras da Saúde Indígena - ENTSI, eventos estes que
ocorrem anualmente e contam com a participação de trabalhadores e trabalhadoras
dos 34 DSEI, os quais tem por objetivo promover a integração entre as diferentes
realidades de atuação desses trabalhadores e trabalhadoras de todo o país, bem
como de prestar contas aos associados das atividades administrativas e politicas
desenvolvidas pelo Sindicato, que enfrenta diuturnamente grandes desafios na
representação dos seus associados, em que uma grande maioria desempenha suas
atividades em áreas remotas, cujas condições de trabalho são especiais e não estão
presentes em nenhuma outra da saúde executada no Brasil.
A prestação de contas a seguir contextualizará os atos relacionados à política
sindical e aos principais benefícios conquistados por este SINDCOPSI a partir das
pautas de reivindicações dos trabalhadores e das trabalhadoras, não somente nos
eventos ocorridos, mas também por outras vias de acesso, sejam presenciais ou online, sendo que as principais reivindicações assumidas por nós chegam aos
representantes do poder público por meio de documentos formais e agendas
presenciais com instituições públicas que tem o papel de defesa da sociedade ou por
atos políticos no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, entre outras
instituições.
O presente Relatório corresponde a um ano das principais atividades
realizadas pelo SINDCOPSI entre o 6º ENTSI/AGN, realizado em 2019 e este 7º
ENTSI/AGN realizado em 2020, que nem sempre são de fácil execução, mas que os
membros da Diretoria Executiva e os Conselheiros Consultivos têm colaborado para
que as ações cheguem aos trabalhadores e às trabalhadoras, independente das
dificuldades de acesso, seja por meios fluvial, terrestre ou aéreo. Mas que também
chegam por meio de importantes intervenções que não são formalizadas, mas no
emprego do diálogo consciente e respeitoso com a SESAI, os DSEI, as CASAI, os
Polos Bases e as conveniadas que não estarão presente nesta prestação de contas
formal, mas está presente na relação interpessoal entre a Diretoria Executiva deste
SINDCOPSI e os trabalhadores e as trabalhadoras, numa relação de respeito e
valorização profissional.
Este instrumento de prestação de contas da gestão sindical é para difundir a
transparência dos serviços realizados e dos benefícios alcançados no intervalo de um
ano, apesar da existência da pandemia que vem dificultando as ações presenciais,
mas que permitiu a expansão do uso de mecanismos ainda não utilizados por todos os
filiados desta entidade, considerando que nas regiões onde trabalham e/ou residem
podem não ter acesso à internet ou são de difícil acesso na maioria das terras
indígenas desse país.
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Neste instrumento, será anexado o Plano de Trabalho elaborado
democraticamente no 6º ENTSI, realizado na Baia da Traição – Paraíba, no ano de
2019.
E para continuidade das ações e já pensando no ano subsequente, o
SINDCOPSI já promoveu escuta aos trabalhadores on-line (live) conforme detalhado a
seguir.
2. ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
O SINDCOPSI – Sindicato dos Profissionais e Trabalhadores da Saúde
Indígena é a entidade sindical inscrita no CNPJ sob o n. 22.964.757/0001-38 e
endereçada à Rua Ana 167, Macaxeira, Recife/PE, CEP: 52.090-290 que representa
os profissionais e trabalhadores da saúde indígena integrantes do Subsistema de
Atenção à Saúde Indígena - SasiSUS, instituído na forma da Lei n. 9.836/1999.
O papel do SINDCOPSI é congregar os filiados e as filiadas e representar a
categoria profissional dos trabalhadores e das trabalhadoras da saúde indígena em
todo o Território Nacional, individual e coletivamente.
A Diretoria Executiva do SINDCOPSI tem a seguinte composição:
Presidente: Maria do Carmo Andrade Filha.
Secretário Executivo: Alisson Cardoso Lima.
Diretoria de Assuntos Jurídicos: Sânia Maria Sobrinho de Freitas.
Diretoria de Recursos Humanos e Inspeção do Trabalho: Pollyanna Salvino de Araújo.
Diretoria de Assuntos Financeiros: Itajaciara Barbosa da Silva.
O Conselho Fiscal do SINDCOPSI é composto por:
Conselheira Ivani Gomes da Silva.
Conselheiro Rodrigo Pontes.
Conselheiro Janderson Maia.
Integram a Diretoria Executiva
especializadas, os seguintes profissionais:

do

SINCOPSI,

como

assessorias

Dr. Clênio Eduardo – Assessor Jurídico.
Dr. Guilherme da Hora – Assessor Jurídico.
Dr. Antônio Alves de Souza – Gerente de Saúde e Segurança do Trabalhador.
Luiza Farias – Assessora Contábil.
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O SINCOPSI possui os seguintes Conselheiros Consultivos/Delegados Sindicais
Distritais por DSEI:
DSEI Amapá e Norte do Pará: Blendo Costa.
DSEI Alagoas e Sergipe: Marivaldo.
DSEI Araguia: Eduardo Carajá.
DSEI Alto Rio Juruá: Artemizia Araújo.
DSEI Alto Rio Negro: Francisney Araújo.
DSEI Alto Rio Purus: Jerson Severino Manchinery.
DSEI Alto Rio Solimões: Maria Cristina.
DSEI Altamira: Helena Modesto.
DSEI Bahia: Janderson Maia.
DSEI Cuiabá: Leandro Moraes.
DSEI Guatoc: João Batista Vasconcelos.
DSEI Interior Sul.Daniela Menon
DSEI Leste de Roraima: Janner Paiva.
DSEI Litoral Sul: Edson Benedetti Ruiz
DSEI Maranhão: Karleane de Souza Silva.
DSEI Manaus: Elionaia Figueiredo Soares
DSEI Médio Rio Solimôes e Afluentes: Anne Canales.
DSEI Médio Rio Purus: João Nery Pantoja.
DSEI Mato Grosso do Sul: Indianara.
DSEI Pernambuco: Rosália Ramos.
DSEI Parintins: Felicia Dinelle.
DSEI Potiguara: Renato Moraes.
DSEI Porto Velho:Gerson Barros Kassupá.
DSEI Tapajós: Allan Marcelo.
DSEI Tocantins: Marly.
DSEI Vilhena: Tatiane Alexandre.
DSEI Yanomami: Tony Gino.
FILIADOS ATIVOS E INATIVOS
1 - CONVENIADAS COM ARRECADAÇÃO TOTAL DO NUMERO DE FILIADOS
1-Missão Evangélica Caiuá
Alto Rio Purus
Alto Rio Solimões
Manaus
Mato Grosso do Sul-135
Médio Rio Purus-53
Médio Rio Solimões e Afluentes
Parintins
Vale do Javari
Yanomami
Alto Rio Purus
2-Instituto Ovídeo Machado
Guatoc
Tocantins
Amapá e Norte do Pará
3-Fundação São Vicente de Paulo:
Cuiabá
Alto Rio Negro
Leste de Roraima
Sindicato dos Profissionais e Trabalhadores da Saúde Indígena, situado a Rua Ana nº167Bairro da Macaxeira- Recife- PE
Telefones contatos: (81) – 3019-6702 - Whatsapp Institucional: (81) – 98207-5814 – e-mail: sindcopsisede@outlook.com

7

SINDICATO DOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DA SAUDE INDIGENA - SINDCOPSI CNPJ NR:
22.964.757/0001-38

2 - CONVENIADA COM ARRECADAÇÃO PARCIAL DOS FILIADOS
IMIP:
Pernambuco
Potiguara
Ceará
Alagoas
Bahia
Maranhão
3 - CONVENIADAS QUE NÃO FAZEM DESCONTOS DOS FILIADOS
3.1 Maternidade Terezinha de Jesus:
Alto Rio Juruá
Porto Velho
Rio Tapajós
3.2 Santa Casa de Andradina:
Litoral Sul3.3 SPDM
Araguaia,
Kaiapó do Mato Grosso
Kaiapó do Pará
Xavante
Xingu
3.4 Santa Casa de Sabará
Altamira
Interior Sul
Minas Gerais e Espírito Santo
Vilhena
A base sindical do SINDCOPSI são os territórios de abrangência dos DSEI e
os filiados são as categorias de trabalhadores e trabalhadoras que atuam na saúde
indígena.
As conjunturas política e administrativa, a partir do final de 2018, no ano de
2019 e até o atual momento estão sendo de grande complexidade e prejuízos
financeiros para o SINDOCOPSI os quais passamos a relatar em síntese.
Na divisão dos convênios, os trabalhadores e as trabalhadoras filiados foram
distribuídos entre as novas conveniadas e a maioria delas não aceitou continuar
realizando os descontos em folha das contribuições e repasse mensal ao sindicato,
situação que ocorria com as três conveniadas que tinham convênios com a SESAI
desde 2012 e normalmente realizavam os descontos no total de 1% dos salários
líquidos dos trabalhadores e das trabalhadoras filiados por DSEI, cuja contribuição era
repassada regularmente ao SINDCOPSI.
No Quadro acima temos três situações:
1- A continuidade ininterrupta da condição de filiação dos trabalhadores e das
trabalhadoras à Missão Evangélica Caiuá. A inclusão das novas conveniadas:
Instituto Ovídio Machado que vem, desde o inicio da sua gestão na saúde
indígena colaborando com o SINDCOPSI e, mais recentemente, a Fundação
São Vicente de Paula que aderiu também à parceria com o SINDCOPSI.
Ambas não têm medido esforços para fortalecer a politica de RH no âmbito do
MS/SESAI.
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2- A suspensão total dos repasses pelo IMIP, embora já viesse realizando os
descontos em folha dos trabalhadores e das trabalhadoras recontratados
devido a mudança do convenio, deixando o sindicato sem recursos para o
exercício mensal das suas atividades, processo esse que vem se arrastando e,
mesmo com um grande esforço do SINDCOPSI, ainda não foi possível
regularizar a situação de 50% dos filiados que já contribuíam regularmente.
3- Conveniadas cujo número de trabalhadores e trabalhadoras filiados ativos por
DSEI, mas que não estão contribuindo por decisão das próprias conveniadas, que
mesmo dispondo dos documentos comprobatórios da entidade sindical, inclusive a
(SPDM e HMTJ), recolheram as contribuições por três meses e suspenderam com a
proposta de MP do governo federal que não chegou ser votada e mesmo assim não
retomaram o processo, recusa essa dos mesmos tem por alegação que as filiações
ocorreram em datas anteriores ao convenio vigente. Nessa afirmação há controvérsia
pois os filiados não são da entidade contratante e sim do SINDCOPSI que com isso
vem tendo um prejuízo financeiro de quase 40% do total de sua arrecadação desde o
novo chamamento.
Devido o desarranjo sofrido com a renovação dos convênios e a política do
governo federal contra as práticas sindicais, nossa organização sofreu uma baixa
considerável de arrecadação e sobreviveu à crise pelo reconhecimento de muitos
filiados e filiadas que fizeram os depósitos de suas contribuições na conta bancária
institucional do sindicato.
Para mitigar o prejuízo, estamos refazendo o processo de filiação, atualizando as
fichas dos filiados por DSEI, para uma nova tentativa de negociação junto às citadas
conveniadas.
Os fatos acima expostos serviram para avaliarmos a extrema importância do papel
do conselheiro consultivo em cada DSEI, para sanar as pendencias dos cadastros
junto aos filiados do seu respectivo Distrito. Já iniciamos o processo de digitação das
fichas que serão encaminhadas para assinatura dos filiados, anexadas á ficha anterior,
sendo importante a retomada do diálogo, inclusive para continuidade do processo de
filiação juntos aos trabalhadores e às trabalhadoras.
As dificuldades aqui relatadas também foram mostradas no 6º ENTSI,
conforme relatos a seguir.
O 6º ENTS, queI teve como tema “PAPEL DO TRABALHADOR E DA
TRABALHADORA NA GESTÃO DO TRABALHO”, foi realizado na Baía da Traição,
Paraíba.
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O 6º ENTSI contou com um público de mais de 400 participantes entre
trabalhadores, trabalhadoras e participantes da comunidade indígena Potiguara.
O evento, que teve como pauta “O papel do trabalhador e da trabalhadora
na gestão do trabalho” recebeu na sua abertura o povo potiguara que abençoou o
evento com um ritual sagrado.
A mesa de abertura foi composta por representantes de importantes
instituições como DSEI Potiguara, DSEI Pernambuco, representantes das
conveniadas IMIP, São Vicente de Paula e Santa Casa de Sabará, Central Única dos
Trabalhadores – CUT, MPF da Paraíba, representante do poder público local e
liderança do povo Potiguara.
No inicio dos trabalhos, a Diretoria Executiva apresentou o relatório das
principais ações administrativas, politicas e financeira do ultimo trimestre de 2018 a
2019, considerado o exercício anual do SINDCOPSI.
O evento ocorreu durante três dias, sendo um dia especifico para a Assembleia
Geral Nacional - AGN, onde as pautas de cunho regimental foram apresentadas para
discussão e votação dos delegados sindicais distritais que, no 6º ENTSI, foi à
reformulação da Diretoria Executiva eleita para o exercício 2018/2022, com alteração
dos diretores e do Conselho Fiscal, conforme discrição na ata do evento.
Foram realizadas também importantes oficinas no 6º ENTSI:
1- Oficina na área de direitos sindicais, ministradas pelo advogado especialista
em direitos sindicais, Dr. Guilherme da Hora, com os seguintes temas:
 Movimento Sindical: a evolução histórica das relações de trabalho; o papel
dos sindicatos e suas funções; a organização sindical brasileira; liberdade
sindical; unicidade sindical; estrutura confederativa; centrais sindicais; a
sindicalização por categorias; a organização sindical no setor público.
 Legislação e Registro Sindical: evolução histórica do Registro Sindical; o
papel do Estado e os impactos da “nova” formatação ministerial; legislação
do registro sindical e cadastro nacional de entidades sindicais – CNES;
 Custeio Sindical: contribuição sindical compulsória;
 Contribuição assistente/negocial; contribuição confederativa; contribuição
associativa; exigibilidade; panorama jurisprudencial, coercibilidade; Sujeição
passiva; alíquotas; MP 873/2019.
 Práticas antisíndicais trabalhistas: a repressão as entidade sindicais; os tipos
de práticas antisíndicias; as instâncias de proteção à representação sindical;
o panorama legislativo de proteção à representação sindical; panorama
legislativo de proteção em face das práticas antisíndicais;
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 Flexibilização Trabalhista: A reforma trabalhista e seus efeitos; o principio da
vedação ao retrocesso social; o fenômeno da “modernização” das relações
do trabalho; o principio da proteção ao obreiro, jornada de trabalho; novas
formas de contratação trabalhistas; convênios com ONG (licença
maternidade, CATS) com fim dos convênios e estabilidade dos dirigentes
sindicais neste modelo convenial;
2 - Oficina para construção do Plano de Ação 2019/2020 do SINDCOPSI, que
teve como facilitadores uma equipe da Central Única dos Trabalhadores CUTPE. (anexo).
O presente relatório servirá para comparar a execução com o Plano de Ação
aprovado pelos participantes do 6º ENTSI;
3 - Construção do documento final (Carta de Potiguara) de igual forma
construída com a participação da Plenária e que teve com facilitador o gerente de
Saúde e Segurança do Trabalhador, Dr. Antônio Alves.de Souza (anexo).
Ações norteadoras das lutas politicas dos trabalhadores são assumidas pela
Diretoria Executiva e as Assessorias no importante papel de apoiar a gestão na
consolidação das ações administrativas do SINDCOPSI, para consecução da politica
sindical.
No último trimestre do ano de 2019, o SINDCOPSI participou de importantes
agendas nos territórios distritais.
1 - CONSTRUÇÃO DO PLANO DISTRITAL DA SAÚDE INDÍGENA.

O Plano Distrital de Saúde Indígena (PDSI) é um instrumento eficaz para
desenvolver e aprimorar o planejamento de ações a partir de uma análise situacional
da saúde e do saneamento básico nas aldeias, alinhadas ao Plano Estratégico da
Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), no âmbito central, e à previsão
orçamentária para os anos de execução deste documento, garantindo viabilidade para
a execução das ações planejadas de acordo com as prioridades estratégicas
elencadas. Este PDSI apresenta as intenções, os objetivos e as metas a serem
alcançadas no período de quatro anos com clareza, assegurando a elaboração de
uma ferramenta de gestão eficaz que determina uma atenção especial à sua avaliação
e ao seu monitoramento contínuos pela SESAI nível central, Distritos Sanitários
Especiais Indígenas (DSEI) e pelos Conselhos Distritais de Saúde Indígena
(CONDISI). Este acompanhamento permite elencar novas prioridades para ações,
admitindo o planejamento de intervenções anualmente, considerando as
especificidades de cada DSEI. Da mesma forma, este instrumento serve para
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acompanhar a execução do orçamento destinado ao DSEI, oferecendo subsídios para
sustentar discussões no âmbito da saúde indígena, além de proporcionar ao CONDISI
a condição de avaliador do impacto das ações na saúde da população indígena
assistida.
2 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE ENDEMIAS

Analisando as suscitações dos profissionais das endemias, a partir da exclusão dos
mesmos dos novos planos de trabalhados pactuados pelas gestões DSEI e controle
social para consecução das ações pelas novas conveniadas.
O SINDCOPSI participou de uma oficina de planejamento de ações de
endemias sobre a leishmaniose com participantes da SESAI, DSEI, SMS, SES onde
foram contextualizadas as forma de execução das ações como são realizadas nas
áreas urbanas e na área rural em especial nas aldeias por fatores e condicionantes
que a PNASPI apresenta. A presença dos ACE nas áreas indígenas é constante,
atuam fortemente no combate ao mosquito acedes aegypti, leishmaniose, entre outras
doenças (negligenciadas), citando a malária em regiões endêmicas como forte
ameaça às populações indígenas e atualmente no combate do novo coronavírus,
atuando fortemente na desinfecção das estruturas de saúde existentes nas aldeias e
nas residências das áreas onde houve propagação da covid19.
Pelo nível de importância dessa categoria profissional nas ações de promoção,
prevenção, proteção e recuperação da saúde indígena nos territórios distritais,
inclusive na saúde ambiental, é pertinente uma pauta urgente com a SESAI/MS para
implantar e fortalecer o núcleo de endemias nos DSEI, que atualmente já dispõem de
alguns contratos dessa força de trabalho, mas que dependem dos municípios para
aquisição dos insumos necessários para realização das ações nas aldeias.
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3 - NO INICIO DE 2020, O SINDCOPSI SOLICITOU INTERVENÇÃO DO MPF E MPT.
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-reitera-compromisso-com-defesa-dosistema-de-atencao-a-saudeindigena?fbclid=IwAR0ohx7bqWpJdrDxqd6IyCwoMtEI4ytojocXm06rctHuE1KACx
wHBK5JUjE

As ações da SESAI continuaram em um mar de incertezas e logo as
conveniadas foram convidadas a realizar readequação dos seus planos de trabalho
com um novo cronograma financeiro, alterando assim o calendário dos repasses e o
corte no numero de trabalhadores e trabalhadoras pactuados com os DSEI e com os
CONDISI, ressaltando que as baixas nas funções caracterizaram um prejuízo
considerável para as ações de saúde indígena planejadas no PDSI.
As dificuldades foram acentuadas pela falta de diálogo interinstitucionais,
deixando os trabalhadores e as trabalhadoras inseguros e isolados, situação
emblemática que deixou todas as entidades envolvidas bastante desconfortáveis que
exigia esforço bem maior com construção de estratégias que garantissem a
continuidade da prestação dos serviços de saúde nas aldeias, todas as frentes
estavam sendo duramente atacadas enquanto a instituição maior passava pelo
desmonte, com redesenho da estrutura para redução dos espaços inclusive o controle
social que é estratégico para o SasiSUS.
Os esforços dos trabalhadores e das trabalhadoras se acentuavam a cada dia,
sobrevivendo às visitas noturnas e finais de semana da secretária da SESAI e toda
comitiva de assessores, as quais não foram uma experiência positiva para a maioria
dos trabalhadores e das trabalhadoras, embora o SINDCOPSI tenha recebido sérias
denúncias, inclusive de assédio moral no trabalho, não conseguindo dialogar com a
gestão à época, devido uma barreira de isolamento institucional que foi instalada e os
canais de diálogo silenciados, o controle social foi desestruturado, a ultima etapa da
discussão da 6ª Conferencia Nacional de Saúde Indígena não foi realizada e a
avaliação parcial da gestão é que as instituições que desempenhavam importantes
papeis para consecução das ações de interesses dos povos indígenas e dos
trabalhadores e das trabalhadoras da saúde indígena estavam sendo desmontadas,
inclusive a força de trabalho, com sérios ataques contra os trabalhadores e as
trabalhadoras, aumentando dessa forma a insegurança dos mesmos pelas as ações a
seguir:
a) redução da força de trabalho com a retirada de cargos importantes como:
assistente social, profissional importante componente de núcleos estratégicos, á
exemplo do programa de saúde mental; antropólogos, fundamentais para apoio as
EMSI em povos específicos de recentes contatos; biólogos, fundamentais para
uma instituição que tem a missão de prover água potável para as pessoas;
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assessores indígenas, figura importante para fomentação do diálogo Inter étnico e
interinstitucionais;
b) cortes nos planos de trabalho dos convênios, em numero de pessoas e
recursos financeiros, com diminuição do valor de ajuda de custo/diárias para
profissionais que fazem supervisão;
c) suspensão do seletivo do DSEI Amapá Norte do Pará que já estava lutando
arduamente para completar as equipes com números de vagas suficientes para
cobertura das aldeias existente neste território distrital sem sequer observar que
esse DSEI sobreviveu a quase sete anos com servidores contratados pelo regime
CTU com gestão bastante complicada para os trabalhadores;
d) outro fator preocupante naquele momento eram os constantes atrasos salariais
devido aos atrasos nos repasses para as conveniadas que na visão da gestora
passavam por sérios ajustes necessários;
e) o SINDCOPSI, à época, tomou conhecimento de importantes relatos do
emprego de assedio moral, acusações sem provas de que todos que fizeram parte
das gestões anteriores eram corruptos até que se provasse o contrario;
f) no fim do ano de 2019, os DSEI foram forçados a colocar todos os trabalhadores
e as trabalhadoras de férias coletivas entre os meses de janeiro e fevereiro de
2020, sem garantias para continuidade das ações de promoção, prevenção,
proteção e recuperação da saúde indígena.
Com bases em todo o contexto acima, o SINDCOPSI fez agendas com o MPF e o
MPT em audiência de onde saíram os seguintes encaminhamentos:
 foi reiterado o compromisso do MPF na defesa do Subsistema de Atenção á
Saúde Indígena e plena operacionalidade dos serviços prestados pela
Secretaria Especial de Saúde Indígena com vistas á não ser descontinuada;
 a regularização do repasse para pagamentos devidos às ONG conveniadas
com o MS que naquele momento viviam grande insegurança institucional;
 suspenção das férias coletivas das equipes multidisciplinares para evitar a
descontinuidade das ações.
4 - PRIMEIRA AGENDA SESAI 2020
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Reabertura do diálogo com a SESAI um ano depois do silêncio institucional. O
encontro se mostrou amistoso e o gestor se prontificou a ouvir as demandas dos
trabalhadores e das trabalhadoras e continua com intervenções ágeis e pertinentes
sempre que é provocado a posicionamentos institucional.
Em março de 2020, já na atual gestão, exatamente no inicio do maior pesadelo
que o mundo passou a viver, a pandemia provocada pelo do novo coronavírus, o
Brasil já estava sobre forte ameaça e, já preocupados com o que estava para vir,
apresentamos a seguinte pauta:
 ações de proteção da segurança e saúde do trabalhador contra o Covid-19
(Trabalhadores x Aldeias). Nessa linha, solicitar e propor orientações para
ações efetivas, a fim de preservar a segurança e a saúde dos trabalhadores na
saúde
indígena
(atenção
ao
oficio
circular
nº
17/2020/COGASI/DASI/SESAI/MS);
 cronograma, por parte do Ministério da Saúde, acerca do modelo atual de
gestão/contratação das conveniadas;
 transporte para apoio às EMSIS - Polos Bases x Aldeias;
 recursos da ajuda de custo/ pernoites, (EMSI recebe 20,00 nossa proposta é
que se crie uma gratificação para profissionais do SasiSUS que faz escalas
nas áreas indígenas - GPAI e Discutir com a SESAI os diferentes riscos para
esses trabalhadores;
 alteração nas escalas de trabalho com redução do tempo de permanência em
área indígena enquanto as estruturas físicas encontrarem em condições de
ruínas e insalubres para os trabalhadores;
 demissões imotivadas, adotar a avaliação de desempenho do trabalhador e da
trabalhadora enquanto instrumento técnico e mecanismo legítimo de cobertura
desse trabalhador e dessa trabalhadora e, se possível, propor um instrumento
norteador acerca dessas demissões (o trabalhador e a trabalhadora vem sendo
demitido sem qualquer advertência ou motivação para o desligamento,
interferência política da gestão nas contratações);
 achatamento salarial das EMSI que se encontram cinco anos sem reajuste;
 preocupação com o isolamento do SIASI - SESAI aderir mecanismos de
divulgação de dados epidemiológico;
 informações acerca do fim do NASF, destacar o núcleo de saúde mental
considerando o alto número de alcoolismo, suicídio e doenças psicossomáticas
que afetam a comunidade indígena;
 pautar a luta histórica pelo reconhecimento das categorias de AIS e AISAN;
 cortes de algumas funções, no novo plano de trabalho (seletivo do Amapá);
 ressaltada a importância e a relevância da manutenção do diálogo permanente
entre o SINDCOPSI e o Ministério da Saúde através da SESAI.
5 - O SINDCOPSI PARTICIPA DO COMITÊ DE CONTIGENCIAMENTO PARA
ENFRENTAMENTO DA COVD - 19
A composição do Comitê de Pernambuco foi instalada no âmbito do DSEI
composto por trabalhadores e trabalhadoras de saúde integrantes das equipes
multidisciplinares responsáveis pelas áreas técnicas dos Polos Base, com experiência
de transitar entre as ações de promoção e prevenção, bem como de atuação direta
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nas articulações com os municípios e outras parcerias. Várias ações de cunho coletivo
aconteceram, inclusive a participação direta desses trabalhadores e trabalhadoras nas
barreiras sanitárias e distribuição de insumos nas comunidades. O Comitê articulou
importantes agendas e somou forças com parceiros que ajudaram a suprir áreas
indígenas de Pernambuco com os insumos necessários em quantidade e qualidade. O
Comitê também realizou semanalmente o monitoramento dos casos de infecção, cura
e óbito dos povos indígenas e dos trabalhadores e das trabalhadoras de saúde. O
esforço aqui somado concluiu que a pandemia se somou a graves problemas já
enfrentados pelos povos indígenas, trabalhadores e trabalhadoras que cuidam deles,
entre estes foram listados que falta aos povos indígenas o essencial: sistemas de
saneamento básico nas aldeias, com oferta de água potável em quantidade e
qualidade, um dos itens mais importantes para a prevenção do coronavírus, falta
também a garantia da produção de alimentos saudáveis nas aldeias, que, em
contraponto, vem sendo substituída pela distribuição de cestas básicas, que nem
sempre contêm os itens de primeira necessidade, tampouco respeitam os costumes
alimentares das diferentes etnias. A distribuição de cestas por pessoas estranhas às
comunidades aumentou os riscos de contaminação embora as instituições estejam
seguindo as orientações dos protocolos. Outro fator determinante são as
características das moradias dos indígenas, cuja maioria não apresenta condições
adequadas para o acolhimento de uma pessoa que necessite permanecer em
isolamento social na prática, as moradias são coletivas, com poucas estruturas, a
maioria sem divisão em cômodos, com cozinhas coletivas, uso de redes e do fogo
como forma de aquecimento que dificulta a diferenciação entre sintomas respiratórios
de uma síndrome gripal provocada pela Covid-19 daqueles produzidos pela fumaça, a
qual também é usada nos rituais de cura, considerando a vida, os costumes e as
tradições indígenas.
A pandemia da Covid-19 é um problema sanitário grave que vem se somar a
outros problemas cotidianos.

6 - AÇÕES NO TERRITÓRIO DISTRITAL DO AMAPA

Reunião com os trabalhadores e trabalhadoras saúde indígena que atuam no Polo
Base do Kumenê, agentes indígenas de saúde, agentes indígenas de saneamento e
agente de endemias com lideranças indígenas.
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Alison fez a abertura da reunião falando da importância do dialogo entre os
trabalhadores e as trabalhadoras e o SINDCOPSI. Explicou o objetivo da visita e o
processo de parceria para o enfrentamento da pandemia da Covid-19. Rita falou sobre
a importância do monitoramento da situação da Covid–19 nas aldeias e a proposta
das UAPI para atendimento dos casos leves e moderados nas aldeias, reforçando
também a importância de fortalecer uma rede de parceiros para atender as demandas
da saúde indígena. Dr. Murilo falou sobre a importância das trocas e do trabalho
coletivo neste momento de pandemia. Explicou o objetivo de fazer um diagnóstico
situacional da saúde indígena no Oiapoque e da importância de se preparar frente à
possibilidade de uma segunda onda, considerando que os relatos apontam que a
primeira onda já ocorreu na região. O diálogo foi importante, inclusive para fazer
encaminhamento da necessidade de melhoria nas estruturas de saúde da região, para
a coordenação do DSEI.
DEMANDAS DO POLO BASE KUMARUMÃ:

























Infraestrutura e insumos
Monitor cardíaco
Energia (motor, gerador, cota de óleo de 100litros e instalação elétrica)
Construção de abrigo para o motor (prego, tinta, telha e combustível)
Necessidade de geladeira ou freezer para conservação de vacina e soro
antiofídico
Troca de fechaduras das portas (04)
Rádio – bateria para as aldeias Kumarumã, Manaus, Aruatu, Maji, Kaxiuahi,
Paraiko, Flamã e Paramuaka.
Microfone para Aldeia Kumarumã e Paramuwaka.
Testes para Covid-19
Aumento da cota de gasolina para 2000 litros
Articulação, gestão e profissionais
Renovação do contrato dos vigilantes
Solucionar problema de transporte para os pacientes que chegam ao Manga e
ficam esperando muito (melhorar comunicação – rádio na beira ou carro à
disposição)
Atendimento odontológico – casos emergenciais
Parceria com laboratório para exames ginecológicos (coleta pode ser feita no
Polo Base)
Transferência do AISAN Carlos Floriano da Aldeia Kumarumã para Aldeia
Manaú.
Constituição de um Posto Central na Aldeia Flamã
Contratação de mais 2 AIS (Manaú e Paramuwaka) e 1 piloto (Paramuwaka)
Possibilidade de parceria com os Agentes Ambientais Indígenas (AGAMIN)
Melhorar articulação com a Secretaria Municipal de Saúde para acesso a
medicamentos
Contrato para parteiras, exames, entre outros
Capacitação e educação em saúde
Capacitação para AIS e AISAN
Oficina de valorização dos conhecimentos das parteiras e capacitação das
mais jovens
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7 - A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS PARA OS TRABALHADORES E AS
TRABALHADORAS DE SAÚDE INDÍGENA NA RELAÇÃO DE TRABALHO.

O enfrentamento dessa situação de emergência na saúde pública, que é de
importância internacional, decorrente do novo coronavírus (SARS-COV-2), cumpre
ressaltar especialmente a importância na atenção e no cuidado efetivo de nossos
trabalhadores e trabalhadoras a todos os programa implantados nos DSEI, que tem
por missão a: promoção, prevenção e recuperação da saúde dos povos indígenas,
considerados o grupo de risco. A vulnerabilidade a que os povos estão inseridos exige
do Estado brasileiro uma atenção especial com cobertura de todas as áreas sociais.
Os trabalhadores e as trabalhadoras enquanto responsáveis pelos cuidados
com os pacientes não foram observados na devida proporção, muitos destes
passaram de profissionais de saúde na linha da linha de frente a ser pacientes, devido
à exposição iminente ao vírus, o que foi assustador o aumento exponencial no número
de contaminados pela Covid-19 é algo concreto que está acontecendo, e não é
diferente do restante da população. Sabemos que os profissionais de saúde que se
enquadrem no grupo de risco, conforme determinado pela OMS – Organização
Mundial da Saúde devem ter o direito ao afastamento de suas atividades laborais
resguardado, mantendo o seu emprego, e desenvolvendo, se possível, suas
atividades de forma remota, bastando para tanto que este realize o seu requerimento
de afastamento, confirmando sua situação de risco através do CID apresentado via
atestados e laudos médicos.
Os casos emblemáticos da passagem da pandemia apontam que houve falha
na segurança e saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras da saúde indígena que
devem ser compartilhada entre a União/Ministério da Saúde/SESAI e as ONGs
conveniadas que os contratam pelo regime da Consolidação das Leis Trabalhistas CLT, devendo essas instituições garantir a realização de testes para Covid-19 antes
das entradas das equipes em aldeias e após o retorno das mesmas quando
trabalharem em regime de permanência em área e folga, bem como a realização de
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testagem dos sintomáticos, escalando-os de forma controlada e segura para o
trabalho em área indígena, de forma a minimizar ao máximo possível o risco de
contágio aos povos indígenas e suas consequências e mitigar os riscos à saúde dos
próprios trabalhadores e trabalhadoras.
Pode se afirmar, finalmente, que a cobertura das instituições envolvidas para
os trabalhadores e as trabalhadoras foi insuficiente, principalmente no inicio da
pandemia que se somou à omissão de alguns gestores dos DSEI com relação ao
seguinte: I) ao não fornecimento de equipamentos de proteção individual adequados e
em quantidades e qualidades suficientes de acordo com os protocolos de utilização
dos mesmos; II) à não realização abrangente de testes para os trabalhadores e as
trabalhadoras; III) à garantia de adequada infraestrutura e de equipamentos para o
trabalho em área indígena, de modo a garantir a qualidade do atendimento nas
aldeias, de forma segura e adequada às necessidades locais; IV) à organização e
manutenção de espaços permanentes de diálogo entre os DSEI, trabalhadores e
trabalhadoras da saúde indígena e os povos indígenas;
Com baixa segurança, os trabalhadores e as trabalhadoras da saúde indígena
são constantemente constrangidos exatamente pela situação de aflição e incerteza
provocadas pela disseminação da Covid-19.
Nos casos em que o trabalhador ou a trabalhadora se contaminou, testou
positivo e foi convidado a assinar seu aviso prévio, fato em que o SINDCOPSI agiu
rápido para reversão do processo de demissão em andamento, chegando a solicitar
intervenção do secretário da SESAI, uma vez que não foi possível o dialogo com a
coordenação do DSEI.
Há que se ressaltar a pressão psicológica exercida sobre o trabalhador e a
trabalhadora da saúde indígena que, quando escalado para trabalho em aldeias, deixa
seus familiares em casa e sem comunicação e energia elétrica em lugares muitas
vezes insalubres e inseguros, cumpre sua rotina diária e fica de sobreaviso durante a
noite.
Por essa razão, devemos sempre nos antecipar, de maneira a resguardar
também os trabalhadores e as trabalhadoras envolvidos a se prevenir de todas as
formas possíveis que a situação venha fugir do controle, resguardando não somente a
saúde, mas também a manutenção dos seus empregos com ações efetivas.
Deve-se priorizar sempre a manutenção dos trabalhadores e das trabalhadoras
em seus cargos, adotando maior controle por meio de processos seletivos voltados
para as especificidades da saúde indígena, adotar a pratica da avaliação de
desempenho profissional para todos os DSEI, considerando a área técnica e o
controle social, o DIASI nos DSEI e o DASI na SESAI, deve ter maior controle dos
registros de produção dos trabalhadores com vistas a resguardá-los das investidas
politicas de determinados gestores e a conveniada deverá obedecer às diretrizes da
gestão central com adoção da avaliação de desempenho profissional por parte da área
técnica, seja DSEI/Polo Base/CASAI e manter a ficha de avaliação do trabalhador e da
trabalhadora atualizadas, com vistas a serem evitadas as demissões desnecessárias,
que podem gerar um alto passivo trabalhista no futuro para as mesmas.
Não foi possível reverter as marcas da pandemia para muitos dos
trabalhadores e das trabalhadoras, contratados de acordo a legislação trabalhista.
Pergunta-se: como ficará essa situação, será considerado um acidente de trabalho? O
poder público deverá adotar urgentemente a emissão da Comunicação de Acidente de
Trabalho - CAT por meio das conveniadas para todos os trabalhadores e todas as
trabalhadoras que foram contaminados? Sem uma definição de politicas que
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resguarde o trabalhador e a trabalhadora nos despedimos de pessoas queridas que
perderam suas vidas para a Covid-19 e seus familiares aguardam uma posição das
instituições responsáveis pelos contratos dos mesmos, interrompidos em pleno
exercício da missão institucional.
8 - O SINDCOPSI PROMOVE DIALOGO COM OS TRABALHADORES E AS
TRABALHADORAS DA SAÚDE INDÍGENA DOS DISTRITOS SANITÁRIOS
ESPECIAIS INDÍGENAS ACERCA DA SAÚDE E DA SEGURANÇA FRENTE À
PANDEMIA.

O SINDCOPSI vem promovendo encontros on-line com os trabalhadores e as
trabalhadoras da saúde indígena, filiados ou não ao Sindicato, com o objetivo de ouvir
dos mesmos como está a sua saúde segurança frente à pandemia. Já foram
realizadas, no período de 9 de julho até 15 de setembro, 30 reuniões on-line,
contabilizando em torno de 124 horas de diálogo com os trabalhadores e as
trabalhadoras, onde foi possível levantar a quantidade de trabalhadores e
trabalhadoras que foram infectados pela Covid-19, constatando-se que já ultrapassa o
número de 1.400 infectados e cerca de 10 óbitos, trabalhadores e trabalhadoras que
enfrentaram a doença em condições adversas, com baixa cobertura de assistência na
rede de atenção na média e alta complexidade, com ausência de apoio de alguns
DSEI e conveniadas, exatamente pela ausência de politicas especificas para a saúde
e segurança dos trabalhadores e das trabalhadoras da saúde indígena, fatos esses
que aumentaram a insegurança dos trabalhadores e das trabalhadoras, considerando
que a saúde indígena se dá de várias formas e não foi possível, em tempo hábil, as
mesma informações circularem uma vez que as escalas variam de 20, 30, 40 e até 60
dias nas aldeias com folga de um dia para cada dois dias trabalhados em área em na
maioria das aldeias os profissionais ficam isolados, sem internet e energia elétrica,
dificultando o acesso desses profissionais aos protocolos da OMS e do MS/SESAI.
A aquisição tardia dos equipamentos de proteção individual - EPI e a escassez de
testes rápido contribuíram para o alto número de adoecimento entre profissionais e o
afastamento de mais de 10% dessa força de trabalho que deixaram de atuar nas
aldeias, provocando uma menor cobertura de assistência aos usuários, além do
constrangimento de não ser autorizada a entrada em algumas terras indígenas, pela
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disseminação de informações, não comprovadas, de que trabalhadores e
trabalhadoras estavam infectando os indígenas nas aldeias, cuja consequência foi a
instalação de uma onda de insegurança e de desassistência em algumas
comunidades.
A escuta dos trabalhadores e das trabalhadoras foi muito importante para a
Diretoria Executiva do SINDCOPSI conhecer mais as diversas realidades onde se dá a
assistência e atualizar as informações já conhecidas, além de ter oportunidade de
contribuir com trocas de informações importantes.
A pandemia do novo coronavírus exigiu adequações da rede de assistência da
atenção básica, com ampliação da força de trabalho com contratação de novos
profissionais para composição das equipes de resposta rápida, porém para as EMSI já
existentes as ações continuaram normalmente, com atenção maior ao programa de
imunização, HIPERDIA e a saúde do idoso, caracterizando uma sobrecarga aos
trabalhadores e às trabalhadoras dos Polos Base que aumentou com o afastamento
dos trabalhadores e das trabalhadoras dos grupos de risco e os contaminados.
Podemos, assim, afirmar que:




















a distribuição de EPI em qualidade e quantidade foi insuficiente para os
trabalhadores e as trabalhadoras no inicio da pandemia;
a testagem apenas de sintomáticos, de acordo com os protocolos da OMS,
dificultou o diagnostico precoce envolvendo assintomático;
a ausência de testagem em massa dos povos indígena prejudicou a vigilância;
houve falta de apoio por parte da gestão de alguns DSEI e conveniadas aos
trabalhadores testados positivos;
o não fornecimento de insumos e EPI para trabalhadores e trabalhadoras das
empresas terceirizadas (motoristas, pilotos de embarcações) e a não exigência
por parte da gestão dos DSEI prejudicou as medidas de prevenção;
houve ausência de informações acerca das notificação dos trabalhadores e das
trabalhadoras positivados pela Covid-19;
falta de apoio à saúde física e mental dos trabalhadores e das trabalhadoras;
inexistência de assistência médica para emissão de atestados e prescrição
médica aos sintomáticos testados positivo no âmbito dos DSEI e das CASAI;
negação das conveniadas para emissão das CAT para trabalhadores e
trabalhadoras infectados;
inexistência de acomodações para trabalhadores e trabalhadoras infectados
nas aldeias onde moram;
dificuldade de acesso a água potável;
não reconhecimento e pagamento do adicional de insalubridade no grau
máximo (40%);
valor da ajuda de custo da pernoite insuficiente para alimentação dos
trabalhadores escalados;
acomodações e instalações inadequadas dos alojamentos nas aldeias e nos
Polos Base;
falta de apoio na luta dos AIS e AISAN para reconhecimento enquanto
categorias profissionais;
escalas prolongadas de trabalho chegando a 60 dias em áreas indígenas e em
caso ficando apenas um técnico de enfermagem sozinho escalado em área;
não garantia de alimentação para pacientes indígenas nas UBSI nas aldeias
nos caso em que o indígena necessita permanecer sob observação da EMSI;
plantonistas das CASAI em escalas de 12/36 não tem acesso à alimentação;
alta rotatividade dos trabalhadores e das trabalhadoras no emprego;
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existência de relatos de casos assedio moral no trabalho;
violência por parte de usuários a trabalhador e trabalhadora (exemplo: o caso
da médica no DSEI Yanomami);
existência de condições de trabalho inadequadas;
desaparelhamento das UBSI;
necessidade de adequação dos consultórios odontológicos;
promoção e melhoria salarial dos ASB;
existência de trabalhadores e trabalhadoras assistindo indígenas contaminados
nas CASAI;
ausência de estrutura adequada para isolamento social nas aldeias;
insegurança para os trabalhadores em algumas TI (Yanomami e Ceará);
baixo acesso ao planos de contingenciamento da Covid-19 pelos trabalhadores
e trabalhadoras;
não disponibilização de recursos humanos para substituição dos trabalhadores
e das trabalhadoras que se afastaram devido à contaminação pela Covid-19,
sobrecarregando os demais trabalhadores e trabalhadoras das equipes;
escalação de trabalhadores e trabalhadoras das equipes de resposta rápida
em substituição aos trabalhadores e às trabalhadoras das EMSI dos Polos
Base;
ausência de reajuste salarial de todas as categorias de trabalhadores e
trabalhadoras do SasiSUS;
necessidade de pactuação com a SESAI para pagamento do adicional de
sobreaviso aos trabalhadores e às trabalhadoras que desempenham suas
atividades e pernoitam nas áreas indígenas, inclusive os AIS e AISAN, e que
ficam à disposição do MS/SESAI/conveniada durante todo o período em que
permanecem nas aldeias cumprindo suas escalas de trabalho.

9 - O SINDCOPSI PARTICIPA DE OFICINA PARA RECRIAÇÃO DO FPCONDISI
A oficina de trabalho contou com participação dos três segmentos do controle
social: usuários, trabalhadores e gestor/prestador. O objetivo principal foi à recriação
do Fórum de Presidentes de Condisi – FPCONDISI, instância de controle social
“extinta” pela portaria ministerial nº 9757/2019. Considerando a importância do
controle social para a continuidade das ações, ficou pactuado que a SESAI retomará
as agendas do FPCONDISI.
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Com base nas reivindicação dos trabalhadores e das trabalhadoras, pleiteamos
uma nova agenda com a SESAI, onde apresentamos a seguinte pauta cujas
reivindicações se encontram em andamento:
 instituição do adicional de insalubridade no grau máximo (40% sobre um
salário mínimo) para todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras dos
convênios do SasiSUS enquanto durar a pandemia;
 aumento do valor da ajuda de custo dos trabalhadores e das trabalhadoras que
fazem escalas nas áreas indígenas de forma permanente;
 contratação de psicólogos para atendimento por teleconferência para os
trabalhadores e as trabalhadoras que precisarem de apoio psicológico;
 encaminhamento de Nota Técnica sobre a CAT para que os trabalhadores e as
trabalhadoras que foram contaminados pela Covid-19 tenham assegurado o
reconhecimento da Covid-19 como doença ocupacional com direito aos
benefícios equiparados aos dos acidentes do trabalho como garantia à
estabilidade até um ano após a data da comunicação ao INSS;
 encaminhamento acerca das escalas muito prolongadas em área assegurando
a redução desse tempo;
 pedido de providências sobre melhoria das condições dos alojamentos das
equipes em área indígena.
Das reivindicações pautadas pelo SINDCOPSI, de imediato a SESAI deu parecer
favorável ao aumento significativo do valor da ajudas de custo estagnadas desde
2011, cujo resultado foi positivo para os trabalhadores e as trabalhadoras dos Polos
Base que fazem escalas nas aldeias.
Aguardando respostas dos demais pleitos encaminhados, acreditamos no sucesso
das negociações ainda neste ano de 2020.
Pelas exposições dos trabalhadores acerca das carências históricas supridas
parcialmente com arranjos dos próprios profissionais, fortaleceram-se as
argumentações deste SINDCOPSI junto às entidades responsáveis, apontando as
fragilidades com pedido de providências urgentes para melhoria na qualidade das
estruturas de trabalho, de modelos de contratos que assegure a esses trabalhadores e
a essas trabalhadoras melhorias nas relações de trabalho, de forma urgente.
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10 – NECESSIDADE DE DEFINIÇÃO URGENTE DE UMA POLITICA DE
CONTRATAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA O SASISUS
A área de saúde indígena é integrada por trabalhadores e trabalhadoras que
compõem as Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena - EMSI, as equipes das
CASAI, as assessorias técnicas dos DSEI, além das equipes do saneamento básico e
de edificações, com uma força de trabalho total de 14.254 trabalhadores e
trabalhadoras, sendo que 55% destes são indígenas, todos contratados por
organizações não governamentais – ONG pelo regime de trabalho celetista, que
celebram convênios com o Ministério da Saúde, com prazos de vigência geralmente
de um ano que podem ser ou não prorrogados.
A saúde compõe a rede do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena do SUS
(SasiSUS) que é estruturada da seguinte forma: Secretária Especial de Saúde
Indígena (SESAI), responsável pela coordenação nacional de gestão da Política
Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (PNASPI); 34 Distritos Sanitários
Especiais Indígenas (DSEI), que são unidades gestoras descentralizadas da SESAI,
os quais contam com 367 Polos Base, 1.169 Unidades Básicas de Saúde Indígena
(UBSI) e 66 Casas de Saúde Indígena (CASAI), que atendem 774.163 indígenas
cadastrados no Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena (SIASI),
distribuídos em 5.852 aldeias, que abrangem 950.122 km2 e estão presentes em 484
municípios.
Dentro da estrutura organizacional do SASISUS, há Equipes Multidisciplinares
de Saúde Indígena (EMSI) que são responsáveis pelas ações de prevenção,
promoção, proteção e recuperação da saúde e estão vinculadas às UBSI, aos Polos
Base e às Casai, sendo essas EMSI compostas por: médicos, enfermeiros, técnicos
de enfermagem, cirurgiões dentista, auxiliares e técnicos de saúde bucal, agentes
indígena de saneamento (AISAN) e agentes indígena de saúde (AIS) com o total de
14.257 profissionais, trabalhadores e trabalhadoras.
Também compõem as equipes de assistência à saúde no DSEI um conjunto de
profissionais que supervisionam e apoiam as atividades das equipes que estão em
área, ou seja, nas comunidades realizando atendimento. Eles fazem parte do Núcleo
de Apoio à Saúde Indígena (NASI) e são: nutricionistas, geólogos, arquitetos,
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farmacêuticos, psicólogos, antropólogos, educadores em saúde, sanitaristas,
epidemiologistas, engenheiros, que enfrentam grandes dificuldades no exercício do
seu trabalho, as estruturas (unidades básicas de saúde indígena, CASAI) na sua
maioria carecem de adequações físicas, ausência de alojamentos adequados para
acolher os trabalhadores e as trabalhadoras que atuam em áreas de difícil acesso que,
para cumprimento das escalas que na maioria dos DSEI são 2 dias trabalhados para 1
dia de folga, as ações de desenvolvidas independem de horário, pois os trabalhadores
e as trabalhadoras ficam de sobreaviso nas aldeias ou nos Polos Base à disposição do
DSEI/SESAI durante todo o período escalado, para os atendimentos de
urgência/emergência à noite, nos fins de semana e nos feriados.
Os transportes terrestres, aéreos e fluviais, utilizados para os serviços, são
vinculados aos DSEI por meio de contratos de prestação de serviços terceirizados
essenciais para o desenvolvimento das ações, inclusive no deslocamento das equipes
que transportam, não somente insumos para garantia da assistência a saúde das
pessoas, bem como os de uso pessoal dos trabalhadores e das trabalhadoras, que
compartilham os alojamentos por vezes inseguros, sem comunicação e energia
elétrica.
Assim, é URGENTE pensar em melhorias para os trabalhadores e as
trabalhadoras, instituindo politicas de incentivos, considerando as especificidades
geográficas onde se dá o trabalho, e instituir emergencialmente, uma politica de
contratação de pessoas que seja permanente, de acordo com o SasiSUS, com vistas
a garantir mais qualidade e continuidade no desenvolvimento do trabalho.
11 - PARCERIAS
Desde o inicio da pandemia do novo coronavírus foi necessário identificar
pessoas e/ou instituições com capacidade técnica e experiência em gestão de
pessoas, bem como de politica de saúde e segurança do trabalhador que pudesse
contribuir na formulação de propostas e projetos que dialoguem com nossas
necessidade, considerando as fragilidades vividas pelos trabalhadores e pelas
trabalhadoras do SasiSUS, nas mesmas proporções que se deu a pandemia e no
despreparo do Estado brasileiro para a proteção dos trabalhadores e das
trabalhadoras de saúde indígena.
Por isso, buscamos parceiros como a UnB, por meio de pesquisadores
vinculados ao Laboratório de Geografia e Estatística de Saúde (LAGAS), para
realização de uma pesquisa, tendo em vista a situação da infecção humana pelo novo
coronavírus (Sars-cov-2) causador da Covid-19 entre os povos indígenas e,
particularmente, entre os trabalhadores e as trabalhadoras da saúde indígena.
Este SINDCOPSI, que representa trabalhadores e trabalhadoras da saúde
indígena, tem interesse em conhecer a realidade da atuação dos trabalhadores e das
trabalhadoras durante a pandemia, pois não há dados públicos que indiquem como a
pandemia vem afetando a sua saúde.
Buscando conhecer melhor essa situação, solicitamos o apoio do LAGAS/UnB
para realizar, em colaboração conjunta, um levantamento entre os trabalhadores e as
trabalhadoras dos 34 DSEI e CASAI-DF, por meio de um questionário eletrônico, sem
visitas às áreas, para mapearmos questões que consideramos relevantes e que
poderão nos indicar as condições de trabalho desses trabalhadores, tais como as
medidas de prevenção adotadas nos DSEI no curso da pandemia e as condições para
a sua plena realização, visando proteger a saúde dos trabalhadores e das
trabalhadoras e, consequentemente, contribuir para a proteção das comunidades
indígenas.
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A questão do acesso geográfico é um dos grandes desafios no trabalho da
saúde indígena, especialmente no atual contexto da emergência sanitária da Covid-19
que estamos vivenciando.
O SINDCOPSI/FIOCRUZ está no campo do diálogo para pensar juntos acerca
de processos de capacitação continuada e construção de proposta que impulsione
uma discussão coletiva acerca de um modelo de contratação de pessoas para o
subsistema que acabe com a fragilidade dos vínculos das contratações pela forma
convenial.
O SINDCOPSI também buscou uma parceria com a equipe do Dr. René
Mendes, médico, professor aposentado da Unicamp, especialista em saúde do
trabalhador e autor de várias publicações sobre saúde e segurança do trabalhador,
que recentemente publicou o Dicionário de Saúde e Segurança do Trabalhador, o qual
contém um verbete sobre Saúde do Trabalhador da Saúde Indígena, escrito por
Antônio Alves de Souza e Carmem Pankararu.
Devido essa necessidade de se buscar espaços de apoio aos trabalhadores e
às trabalhadoras do SasiSUS, cuja situação de saúde e segurança no trabalho é
gritante, sendo a maior prova para comprovar essa realidade foi à pandemia do novo
coronavírus, quando o trabalhador e a trabalhadora sofreram o descaso do poder
público na sua necessidade de saúde e segurança no trabalho, a equipe do Dr. René
Mendes elaborou uma proposta de elaboração e implementação urgente de uma
politica de saúde e segurança do trabalhador e da trabalhadora da saúde indígena,
corroborada por reivindicações dos trabalhadores e das trabalhadoras de que deve ser
realizado um encaminhamento inadiável com indicativos de que o Estado, através da
Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), defina no curto prazo essa Política
de Saúde e Segurança do Trabalhador e da Trabalhadora da Saúde Indígena, a qual
deve estabelecer obrigações, deveres e responsabilidades das empregadoras
(“contratadas”),bem como os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, e que
esta Política faça parte dos convênios e que seja também incluída em renovações
futuras.
Entendemos, contudo, que é de fundamental importância que a construção
desta política de saúde e segurança do trabalhador e da trabalhadora da saúde
indígena tenha a efetiva participação dos trabalhadores e das trabalhadoras por meio
de sua representação sindical, o SINDCOPSI.
12 - AGENDAS INSTITUCIONAIS
O SINDCOPSI foi convidado a participar da ADPF – 709. Ementa: direitos
fundamentais dos povos indígenas, arguição de descumprimento de preceito
fundamental, tutela do direito à vida e à saúde dos povos indígenas face à pandemia
da Covid-19 com cautelares parcialmente deferidas.
O Grupo de Trabalho Interministerial é integrado pelos movimentos indígenas
(APIB) proponente da ação, instituições de pesquisa, representantes do controle social
e representação dos trabalhadores e das trabalhadoras (SINDCOPSI), representantes
da SESAI e dos 34 DSEI e do gabinete do Ministro Barroso, do STF, responsável pela
Ação.
As agendas foram coordenadas pelo ministério da mulher, família e dos direitos
humanos. A ação foi movida pela APIB para que o governo federal instituísse planos
de contingenciamento e enfrentamento da pandemia da Covid-19 entre os povos
indígenas.

Sindicato dos Profissionais e Trabalhadores da Saúde Indígena, situado a Rua Ana nº167Bairro da Macaxeira- Recife- PE
Telefones contatos: (81) – 3019-6702 - Whatsapp Institucional: (81) – 98207-5814 – e-mail: sindcopsisede@outlook.com

26

SINDICATO DOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DA SAUDE INDIGENA - SINDCOPSI CNPJ NR:
22.964.757/0001-38

Os pontos mais fortes foram: atenção aos índios em contexto urbano,
assistência por parte dos DSEI aos indígenas em territórios não homologados,
instalação de barreiras sanitárias, e retirada dos invasores (garimpeiros, madeireiros,
grileiros, entidades evangélicas) das terras indígenas.
A Ação que tem por objeto apontar as falhas e “omissões” do Poder Público no
combate à pandemia da Covid-19 entre os povos indígenas, com alto risco de contágio
e até mesmo de extermínio de etnias.
13 - CONCLUSÃO
O presente relatório corresponde a um ano das principais atividades realizadas
pelo SINDCOPSI, ano de muitas dificuldades para execução. Porém, de um aumento
significativo na divulgação desta importante instituição de representação legitima dos
trabalhadores e das trabalhadoras da saúde indígena e de contribuição para o o
fortalecimento do SasiSUS.
Os membros da Diretoria Executiva e dos Conselhos Consultivos/ Delegacias
Sindicais precisam se inserir na dinâmica diária do SINDCOPSI e colaborar para que
as ações cheguem aos trabalhadores e às trabalhadoras, independente do acesso,
seja por meios fluviais, terrestres e aéreos, mas também que cheguem por meio de
importantes intervenções, que nem sempre são passíveis de formalização, mas que
podem ser feitas pelo uso do diálogo consciente e respeitoso com cada trabalhador e
trabalhadora inserida no contexto, também com a SESAI, os DSEI, as CASAI, os
Polos Base e as conveniadas, quando se fizer necessário.
A presidência e as assessorias do SINDCOPSI estarão sempre disponíveis
para ouvir e fazer os encaminhamentos das demandas. O importante papel
desempenhado no exercício diário, nas articulações permanentes não está explicitado
nesta prestação de contas, mas está presente na relação interpessoal com os
trabalhadores e as trabalhadoras, com respeito e valorização profissional.
O exposto acima aponta para a real necessidade de reorganização institucional
do SINDCOPSI e da inserção dos seus membros como parte.
O momento exige adoção de estratégias urgentes que ajudem recuperar os
filiados e as filiadas que já existem, mas que não estão contribuindo financeiramente
para o fortalecimento desta entidade que é de todos nós, sendo fundamental o
empenho individual para o fortalecimento do coletivo.
A luta permanente deste SINDCOPSI por si só já justifica a necessidade de
melhorias nas suas estruturas físicas e politicas, embora entenda as dificuldades
enfrentadas diariamente por cada um e cada uma no seu campo de trabalho, mas se
faz necessário começar a marcar territórios dentro das gestões das entidades
envolvidas na relação de trabalho, além da necessidade do representante deste
sindicato usar os espaços livres para apresentar nossas lutas e conquistas que são
para benefícios coletivos para a categoria.
O processo de filiação precisa ser assumido pelos Conselheiros
Consultivos/Delegados Sindicais e pela Diretoria Executiva, com vistas a recuperar a
receita que reduziu 36% comparada com o valor da arrecadação antes da
pulverização dos convênios.
Para tanto, é necessário promover treinamentos para os Conselheiros
Consultivos/ Delegados Sindicais, com vistas ao papel sindical, no que tange à
representatividade do mesmo rumo à criação das Delegacias Sindicais Distritais, bem
como sua participação na gestão politica do SINDCOPSI.
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O empoderamento social só será adquirido com união,força e organização de
classe. Os trabalhadores e as trabalhadoras precisam se envolver na luta sindical do
SINDCOPSI, pelo sentimento de pertencer à categoria de trabalhadores e
trabalhadoras da saúde indígena, considerando que as condições de trabalho jamais
serão defendidas por quem não as conhece.
Os trabalhadores e as trabalhadoras filiados e os dirigentes do SINDCOPSI
precisam ser inseridos nas agendas dos DSEI, buscar dialogar com a gestão,
apresentando-se como representante sindical, condição importante para maior
conhecimento das áreas politicas que envolvem o o território distrital, e ajudar também
os indígenas com menos oportunidade de deslocamento, que acabam isolados das
informações importantes, considerar que são mobilizadores juntos às populações
indígenas e na construção de ações que se somam com o fortalecimento do
SasiSUS.
Conclui-se, por fim, que as escutas dos trabalhadores e das trabalhadoras da
saúde indígena foram fundamentais para que a Diretoria Executiva e Assessorias
deste SINDCOPSI pudessem entender um pouco mais sobre as especificidades do
trabalho.
Inclusive, foi muito importante para ampliar o dialogo entre nós, diretores do
SINDCOPSI que, a partir das necessidades levantadas, criar estratégias para
responder aos trabalhadores e às trabalhadoras nas suas bases distritais. É pertinente
também, para se somar na busca por apoio, considerando que as condições de
trabalho precisam ser pautas permanentes junto à gestão.
Considerando que as condições de trabalho influenciam nos resultados e que
levam os trabalhadores e as trabalhadoras a serem mal avaliados no seu desempenho
profissional podem estar condicionados à baixa infraestrutura de trabalho.
Avaliar as acomodações, muitas vezes insalubres, bem como o tempo longo
das escalas em área, inevitavelmente pode mexer com o emocional e o psicológico do
trabalhador e da trabalhadora, além de aumentar o nível de vulnerabilidade dos
mesmos.
Com base na insegurança deste atual momento, que o mundo passa pela
pandemia do novo coronavírus, onde a contaminação, o adoecimento e a morte de
trabalhadores e trabalhadoras estão presentes, é necessário avaliar o que os
envolvidos estão passando, sem qualquer tipo de cobertura física, psicológica e
financeira, que se agrava muito mais quando vivido as reais condições onde se dá a
saúde indígena que, sem viabilidades de comunicação e transporte, o profissional
muitas das vezes sente-se na obrigação de ampliar sua escala, seja por falta de
colegas para substituição ou de transporte para retirada dos mesmos de áreas
indígenas, enquanto seus familiares em casa aguardam noticias.
É inaceitável, inclusive, não ter sido construído um plano com estratégias para
adoção de medidas urgentes de apoio a esses trabalhadores e trabalhadoras, cujas
dificuldades estão presentes desde a construção da politica de suas contratações, já
que tais medidas de apoio deveriam estar presentes nos planos de trabalho,
garantindo-se melhores condições de trabalho, assistência ao trabalhador e à
trabalhadora, com estruturas e benefícios garantidos na legislação trabalhistas.
A força de trabalho do SasiSUS, na sua maioria, cumpre escalas, ficam nas
aldeias, disponíveis para atender as emergências/urgências noturnas nos fins de
semana e feriados, fazendo jus ao adicional de sobreaviso, inclusive os AIS e AISAN,
moradores das comunidades que ficam disponíveis permanentemente.
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Observa-se, como importante e necessário, que se implantem politicas de
saúde e segurança do trabalhador que ainda não foram discutidas com os órgão
responsáveis pelo SasiSUS e nem junto aos DSEI e conveniadas, considerando os
riscos que estão expostos nos longos trajetos, travessias de rios, descendo
corredeiras, exposição ao sol e calor escaldantes, entre outros fatores, que por si só
os justificam.
As especificidades para o exercício da missão de fazer saúde indígena muitas
vezes em locais remotos passam inclusive pela real necessidade de se discutir e
implantar o programa de auxilio alimentação para atender as necessidades de
trabalhadores e trabalhadoras que realizam plantões de 12/36, com dificuldade de
acesso a alimentos, bem como para os profissionais que fazem escalas de trabalho
que chegam até a 60 dias em área.
Pleiteia-se também aqui a adoção de sobreaviso, incluindo para os
trabalhadores indígenas AIS e AISAN, além da adoção de politica de educação
continuada para o SasiSUS e conclusão dos módulos de formação dos AIS e AISAN
além da implementação de estratégias urgentes para o reconhecimento desses
trabalhadores e dessas trabalhadoras enquanto categorias profissionais.
Concluímos, por fim, reafirmando que se fazem necessárias e urgentes as
articulações com as instituições que podem colaborar tecnicamente com este
SINDCOPSI para a construção de um modelo de contratação de trabalhadores e
trabalhadoras que se adeque à realidade do SasiSUS e diminua a vulnerabilidade dos
trabalhadores e das trabalhadoras de saúde indígena.
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ANEXO –1
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ANEXO – 2
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DSEIS - Distritos Sanitarios
Saúde Indígena
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

LITORAL SUL
ALTO RIO JURUÁ
PORTO VELHO
RIO TAPAJÓS
CASAI-DF
AMAPÁ E NORTE DO PARÁ
GUAMÁ-TOCANTINS
TOCANTINS
ALTAMIRA
INTERIOR SUL
MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO
VILHENA
ALTO RIO NEGRO
CUIABÁ
LESTE DE RORAIMA
ALTO RIO PURUS
ALTO RIO SOLIMÕES
MANAUS
MATO GROSSO DO SUL
MÉDIO RIO PURUS
MÉDIO RIO SOLIMÕES E AFL.
PARINTINS
VALE DO JAVARI
YANOMAMI
ARAGUAIA
KAIAPÓ DO MATO GROSSO
KAIAPÓ DO PARÁ
XAVANTE
XINGU
ALAGOAS E SERGIPE
BAHIA
CEARÁ
MARANHÃO
PERNAMBUCO
POTIGUARA

TOTAL

Quantitativo
500
347
400
294
49
317
386
335
212
758
449
349
455
346
1045
273
899
505
732
282
425
288
286
734
147
183
215
468
278
201
449
279
631
558
184
14259
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A execução do plano de ação

DA AÇÃO PLANEJADA 2019:
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