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Ofício nº 146 - PRES/SINDCOPSI 2020                                   Recife 02 de dezembro 2020. 

 

Ao Ilustríssimo Secretário Executivo da SESAI  - Senhor Robson Santos  

Brasília-DF 

 

Em cópia: Distrito Sanitário Especial Indígena - DSEI MS   

Dourados - MS 

E ao Conselho Distrital de Saúde Indígena - CONDISI – MS 

 

Assunto: Demissão de Profissionais de Saúde 

Caro Secretário, 

   O SINDCOPSI – SINDICATO DOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES 

DA SAÚDE INDÍGENA, 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, na condição de 

entidade sindical representante dos profissionais e trabalhadores da saúde indígena, 

integrantes do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, instituído na forma da Lei n. 

9.836/1999.  

           O papel do SINDCOPSI é congregar os filiados e representar a categoria dos 

Profissionais e Trabalhadores da Saúde Indígena em todo o Território Nacional. 

            Cumprimentamos cordialmente vossa senhoria, e desejando-lhe sucesso na condução 

do subsistema de atenção a saúde indígena.  

O presente ofício vem tratar acerca do episodio da demissão da profissional de saúde, 

Sra. INDIANARA RAMIRES, enfermeira, indígena, associada, representante deste 

sindicato juntos aos trabalhadores e trabalhadoras de saúde indígena no território distrital, 

componente do DSEI de Mato Grosso do Sul. 
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Cumpre informar, que por meio do sistema de ouvidoria da entidade, foi informado, 

que o processo da demissão ocorreu sem que a mesma tenha sido informada das reais 

motivações que levaram a coordenação do DSEI ao referido ato.  

Portanto, cumprindo o papel fundamental e permanente desta entidade sindical, na 

defesa dos interesses dos trabalhadores e trabalhadoras por nós representados,  por meio 

deste oficio, cumpre informar e pedir que, diante do exposto, venha a ser observado e 

respeitado o oficio circular nº 173/2020/SESAI/GAB/SESAI/MS, que visa combater as 

ingerências ou interferências inadequadas sobre os profissionais atuantes na saúde indígena. 

REQUER também que seja esclarecido o real motivo que levou ao pedido de 

demissão da profissional, e que, todas e quaisquer demissão de profissionais da saúde 

indígena, seja devidamente acompanhada e precedida de avaliação de desempenho 

profissional,  realizada pelas áreas técnicas da SESAI/DSEI, com parecer do controle social- 

CONDISI, enquanto instância legítima de deliberação da política de saúde indígena.  

Por fim, esta entidade clama para que seja observado o contexto atual em que se 

encontra a saúde pública não só nesse país, mas no contexto do cenário mundial, por conta 

da situação de calamidade ocasionada pela pandemia por conta do Coronavírus, que afeta 

em especial a saúde indígena, pois se tratando de território possuidor de tantas adversidades 

e peculiaridades, trata-se de uma realidade onde deve-se priorizar, sempre, a manutenção da 

assistência, e se possível, dos profissionais de saúde envolvidos no sistema, ainda que seja 

preciso readequação.  

A razão pela qual defendemos a manutenção dos empregos é para resguardar 

também a saúde, a dignidade humana civil e profissional daqueles que nesta pandemia estão 

dedicando suas vidas exclusivamente em prol de salvar outras vidas, situação que leva cada 

um de nós a anuir sobre o outro pela atual circunstância.  

Como forma de manutenção do diálogo permanente, esperamos juntos alcançar a 

solução mais justa para nosso povo e também para nossos profissionais, mantendo sempre o 

respeito e a parceira de todos os envolvidos em busca do bem comum por todos nós 

defendido, a saúde indígena.  
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Atenciosamente, 

 

Maria do Carmo Andrade Filha 

Presidente do SINDCOPSI 


