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MONITORES DE SAúDE TICUNA E CRIAC~O DE INFRAESTRUTURA NAS ALDEIAS 

.. : 

Organiza~ão de Monitores de Saúde do Povo Ticuna 

Hagüta: Centro de Documenta~ão e-Pesquisa do Alto Solimões 
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INFORMACõES PRELIMINARES: 

Os índios Ticuna, sobretudo nos últimos anos, vêm sofrendo 

sérios problemas quanto ao a~endimento na área de faúde. As 

iniciativas empreendidas pelas instituições governamentais são 

insuficientes para abranger, na sua totalidade, o extenso 

território habitado pelos 23.000 Ticunas e desses espa,os vazios ~ 
'.I resulta uma grande incidência de doenças. 'Àlgumas delas provêm da 

falta de uma educa,ão para a saúde, medicina preventiva e 

saneamento básico. Outros casos, muitos deles letais, ocorrem 

devido à precariedade dos postos de saúde existentes nas aldeias 

Cdas 89 aldeias Ticuna apenas 07 possuem postos de saúde da 

Funai), à falta de medicamentos e às dificuldades de comunica,ão 

e de transporte dos doentes aos hospitais dos centros urbanos da 

região. 

Preocupados com essa situação, os Ticuna solicitaram, em 1988, 

apoio à Universidade Federal do Rio de Janeiro para treinamento 

de agentes de saúde procedentes de suas próprias comunidades. Em 

janeiro de 1989, deslocou-se ao Alto. Solimões uma equipe de 04 

t'""'. professores-médicos da Faculdade de Medicina da UFRJ, para 

efetuar um levantamento preliminar das doen~as e definir com as 

liderantas Ticuna as primeiras etapas de um Projeto de saúde. No 

mês de setembro, essa mesma equipe retornou à área para realizar 

um curso de capacita~ão de 31 agentes de saúde, pertencentes a 24 
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aldeias, com aulas teóricas e práticas. essas últimas 

ministradas na aldeia de Vendaval. 

Esse projeto resultou de um convênio firmado entre o Conselho 

Geral da Tribo Ticuna <CGTT) e a UFRJ e teve apoio do Magüta: 

Centro de Documenta,ão e Pesquisa do Alto Solimões (Centro 

Hagüta). 

No ano seguinte, 03 desses monitores participaram, no· Rio de ,, 

Janeiro, de um curso de especializa,ão oferecido pela FIO-CRUZ. I 

Paralelamente a essas iniciativas, ·o CGTT solicitou ao Centro· 

Magüta, em 1989, a formação de agentes· de. saúde bucal, visto que 

também esta área apresentava. grandes lacunas e os índios com 

sérios problemas dentários. No ano seguinte, 02 dentistas e 01 

r-" protético ministraram, na sede do Centro Magüta Cem·Benjamin 

Const ant >, um curso para treinamento de 12 índios. A 1 ém das · au 1 as· , · 

teóricas e práticas, foi desenvolvido um trabalho de supervisão e 

acompanhamento das atividades dos agentes nas suas comunidades. 

Todos os monitores índios fazem parte, atualmente, da 

Organizatão de Monitores de Saúde do Povo.Ticuna COHSPT). 

Essas iniciativas, no entanto, são ainda insuficientes, pois 

necessitaria que os- monitores.formados fossem reconhecidos pelos 

órgãos oficiais que atuam na região, de modo que pudessem exercer 

com mais condi,ões o atendimento da popula,ão nas aldeias. 

Considerando-se as dificuldades acima descritas, a possibilidade 

de se instalar entre os Ticuna uma epidemia de cólera vêm 

preocupando profundamente os monitores de saúde e os chefes de 

a 1 de ias. Grande parte das comunidades. des'ses índios, cerca de 
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601., às margens do rio Solimões, cuja nascente situa-se 

localiza-se no Peru - país fortemente atingido pelo cólera nos 

últimos meses. Apro~imadamente 401. da população Ticuna está 

concentrada nos municípios de Tabatinga e Benjamin Constant, que 

fazem fronteira com a Co18mbia ~ Peru respectivamente. 

As providências tomadas pelo Ministério da Saúde e pela 

Fundatão Nacional do Índio quanto à informa~ão.dos Ticuna sobre 

medidas de preven,ão e controle do cólera foram insuficientes, 

fato que levou os índios novamente a buscarem apoio junto ao ,.: 
Centro Magüta. 

.. 
Para evitar a duplica,ão de.medidas de atendimento e buscar 

uma a~ticulatão entre as diferentes instituições que atuam na 

r' área de saúde, o Centro Hagüta procurou somar seus esfor,os às 

•• 

iniciativas ora programadas pelo Ministério da Saúde - através da 

Comissão Nacional de Combate ao Cólera e da Fundação Nacional de 

Saúde. 

O Centro Magüta dispõe de uma medica, Ora. Vera Lúcia Lopes 

dos Reis, -fornecida pela Faculdade ~e Medicina/UFRJ (que 

participou do curso de forma~ão de monitores índios, já possuindo 

uma larga experiência sobre os problemas de saúde da região e da 

populacão Ticuna em especial) e de uma auxiliar de enfermagem, 

Maria Lúcia Viana da SilvaC1J, funcionária do INAMPS, para 

executar um projeto de treinamento dos monitores indios e, a 

partir deles, multiplicar as informações necessárias à ado~ão de 

1. Esta auxiliar de enfermagem. está pcupando suas fjrias 
para participar deste projeto. 
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medidas preventivas pela população Ticuna. 

Conta-se, também, com o apoio do Dr. Ulisses Confalonieri, da 

Fundação Oswaldo Cruz que, a convite da Organização de Monitores 

de Saúde do Povo Ticuna (OMSPT>. vem assessorando esses agentes 

quanto à definição de uma estratégia de atuação na área. 

Destaca-se como fundamental para a execução do presente 

projeto que as atividades aqui propostas· sejam desenvolvidas em 

consonância ac;ões Órgãos implementadas pelos com as 

governamentais na região~ como as Comiss5es de Combate ao Cólera, . ~ 

Funda,ão Nac iona 1 do Índio, Secreta rias ~·de Saúde Est-adua.i s e 

Municipais, SUCAM, Funda~ão SESP e Hospital da Guarnicão de ' 

Tabatinga. 

Outro aspecto importante, que os próprios monitor~s índios 

definam e executem - com assessoramento de Dra. Vera Reis e Dr .. 

Uliss~s Confalonieri - as ações de controle e prevenção do cólera 

entre a população Ticuna, ficando suas atividades sob a 

coordenac;:ão da através da Fundaç:ão Nacional· de Saúde, 

Coordenadoria de Saúde do Índio. 

Esses monitores têm como representantes os agentes João 

Almeida Vasques (da .a l de í a de Filádélfia) e Tertulino Fra·ncisco 

Mendes (da aldeia de Ourique), que são os coordena.dores da OMSPT. 

.< 
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OBJETIVO GERAL: 

Prevenir e controlar uma epidemia de cólera entre os índios 

Ticuna do Alto Solimões. 

OBJETIVOS ESPECiFICOS: i 
1 
J 

- Apoiar os monitores índios, fornecendo-lhes um treinamento 

específico sobre o cólera, de modo que tenham condiç:Ões de 
~ 

detectar a doença, prestar primeiros 
,. 

socorros e encaminhar os 

pacientes aos hospitais da região. 

- Equipar algumas aldeias (polos de reTerência) com meios de 

comunicaç:io. e transporte para possibilitar aos monitores a 

not i f'icaç:ão. · dos e a.ses .. e D encaminhamento · dos· doentes· . aos ·.·, 

hospitais. 

- Montar um programa de informação da população Ticuna sobre os 

cuidados básicos de prevenção do cólera, utilizando recursos 

visuais <vídeos e agentes multiplicadores cartilhas) e 

(professores, chefes de aldeia e lideranças>. 

- Obter apoio construç:ão de fossas sanitárias e para a 

reservatórios para água da chuva nas aldeias. 

r">. - Obter· apoio par.a a contrataç:ão dos monitores índios-. 

Obter apoio para a construç:ão de pequenas enfermarias nas 

aldeias que.ainda não dispõem destes estabelecimentos. 

- Obter apoio para fornecimento regular de medicamentos. 

- Os monitores índios e o Centro Magüta deverão atuar articulados 
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com as demais instituicões que desenvolvem atividades de combate 

ao cólera na região, sob a coordena~ão da Funda~ão Nacional de 

Saúde/HS. 

ATIVIDADES PREVISTAS: 

1. ,CURSO DE CAPACITACÃO DE MONITORES ÍNDIOS! 

- Participacão de 31 monitores i~~í~s, pro~edentes .de 24 

aldeias dos Municípios de Benjamin Constant, Tabatinga e São 

- O curso será realizado em 03 etapas, durante 50 dias; e 

cada etapa privilegiará uma área (ver.mapa em anexo; ver rela.cão. , 

de monitores e aldeias). Nestas áreas concentra-se cerca de 73X 

da popula,ão Ticuna e atualmente é considerada a região de maior 

risco pela proximidade com a fronteira do Peru e Colômbia. 

- No monitores receberã.o treinamento sobre curso os 

diagnóstico, tratamento e vigilância do cólera . 

- O curso terá .a coordena~io de Dra. Vera Lúcia Reis, m~di~a- 

professora da Faculdade de Medicina da UFRJ e da Faculdade de 

Medicina da UFF, com apoio do MagUta: Centro de Documenta~i~ ~ 

Pesquisa do Alto Solimões. 
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2. ELABORAÇÃO DE MATERIAL VISUAL DE INFORMAÇÃO:. 

- Preparação de um vídeo sobre o cólera para exibir nas 

aldeias Ticuna. 

Nas projetõfs 

Centro Magüta. 

será utilizado o equipamento de vídeo do 

~ 
- Prepara,ão de uma cartilha: 

No decorrer das atividades do curso será organizada uma 

cartilha contendo informações básicas e essenciais sobre o 

'vil controle do cólera, de acordo com as pecu~iaridades da região e 

r 

da cultura Ticuna. Os desenhos~ textos serão elaborados pelos 

próprios monitores índios, com orienta.tão da Dra. Vera Reis e de 

Jussara Gruber. Este material será utilizado, especialmente, 

pelos 170 Professores índios e através dos alunos as informações 

deverão chegar às suas famílias. 

A distribui,ão dos exemplares (3.000) abrangerá também as 

aldeias situadas em outros municípios habitados pelos Ticuna, 

como Amaturá, Santo Antônio do Içá e Tonantins. 

3. VIGILÂNCIA EPIDEHIOLóGICA: 

- Serão criados em aldeias dos município~ de Benjamin 

Constant, Tabatinga e São Paulo de Olivença 06 pelos de 

referência, à aos monitores índios destinados fornecer 

infraestrutura material para comunicaç:ão c'om ·as demais aldeias e 
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com uma central localizada no Hospital da Guarnicão de Tabatinga 

e outra no Centro Magüta <ver mapa em anexo), visando a obter um 

contato mais rápido e eficiente numa situa~ão de emergência. 

Estes polos ainda deverão ter, à disposi,ão dos monitores, barcos 

(botes de 25 ou 40 HP) e combustível, necess,rios aos transporte 

dos doentes e do material suspeito de cólera aos hospitais e 

laboratórios de referência. Seria necessário também que os 

monitores de saúde dispusessem de medicamentos para prestar 

primeiros socorros. ...- 
'41 - Estes polos estarão sob a respo~sàbilidade dos monitores 

•• 

índios já treinados no curso. 

- Os polos ficarão' localizados nas seguintes aldeias: 

1. Filadé1fia (munic. de Benjamin Constant) 

2. Ourique Cmunic. de Tabatinga) 

3. Belém do Solimões Cmunic. de Tabatinga) 

4. Vendaval <munic. de São Paulo de Oliven~a) 

5. Campo Alegre Cmunic. de São Paulo de Oliven~a> 

6. Santa Clara Cmunic. de Sio Paulo de~Oliven,a) 

Além local i.zados áreas principais, polos dos em 

estratégicas, aldeias mais distantes deverão ser algumas 

equipadas com rádios. Em caso de urgência, a pessoa responsável 

fará contato com o polo mais próximo, ou mesmo com as centrais de 

Tabatinga e/ou Benjamin Constant. 

Os rádios deverão ficar nas seguintes aldeias: 

1. São Leopoldo Cmunic. de Benjamin Constant> 
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2. Nova Canaã <munic. de Benjamin Constant) 

3. Pena Preta, Igarapé Tacana Cmunic. de Tabatinga) 

4. Novo Jutaí, Igarapé Belém Cmunic. de Tabatinga) 

5. Santa Terezinha, Rio Jacurapá <Munic. de São Paulo de 

Olivenç:a) 

6. Ai~are, Igarapé São Jerônimo Cmunic. de São Paulo 

de Olivenç:a) 

?. Paranapara I (munic. de São Paulo de Olivenç:a) 

B. Camatiã, lgarapê do Camatiã <munic. de São Paulo de 
~ 

Olivenç:a) '. 

- 01 bote para os coordenadores do projeto percorrem a área em 

caso de necessidade. 

- As pessoas responsáveis pelos rádios nas aldeias deverão 

receber um treinamento prévio. 

4. SANEAMENTO BÁSICO: 

- Construç:ão de reservatórios para recolher água da chuva. 

.Cada deverá ou mais reservatórios aldeia ter um 

r"-. comunitários, construídos utilizando-se caixas d'água de amianto 

e folhas de zinco. 

Apoiar a construç:ão de fossas sanitárias. 

- Manter um fornecimento de pastilhas de cloro. 
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S. OUTRAS NECESSIDADES: 

- Contratação de 31 monitores de saúde Ticuna, para terem 

conditões de realizar um atendimento em tempo integral à 

- ~onstru,ão de enfermarias nas aldeias de: Ourique e Porto 

Água Limpa CHunic. de Tabatinga); Filadélfia e São Leopoldo 

<Munic. de Benjamin Constant); 

~ Santa Clara (Munic. de São Paulo de Oliven~a). 

Santa ~erezinha, 
~ 

Paranapara. I e 

- Enviar cloro e medicamentos, de modo regular, às 24 ~ldeias 

que possuem atendentes de saúde. 

- Equipar as enfermarias com material básico para atendimento 

dos pacientes, como aparelhos pressão, estetoscópios, de 

termômetros, pintas, tesouras, etc. 

- Será fundamental para o desenvolvimento de outras etapas do 

projeto, que a Funda,ão Nacional de Saúdé solicite à Faculdade 

de Medicina da UFRJ e à Faculdade de Medicina da UFF a libera,ão 

~ da Dra. Vera Lúcia Lopes dos Reis. 

- Que seja solicitada ao INAHPS, pelos mesmos motivos, a 

libera~ão da auxiliar de enfermagem Maria Lúcia Viana da Silva. 
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APOIO DO CENTRO MAGUTA: 

- Treinamento dos monitores de saúde e informa~ão da popula,ão: 

. material para o curso (papel, quadro-negro, mapas, livros, 

baldes, etc.); 

alimenta~ão dos monitores e da equipe técnica; 

deslocamento na área par~ o treinamento priticb; 

, deslocamento na área para informa~ão da popula,ão; 

equipamento de vídeo; .. · 
diárias da auxiliar de enfermagem; 

.. 
passagem aérea para a auxiliar de enfermagem; 

alojamento da equ~pe técnica; 

- Prepara~ão da cartilha: 

orientac;:ão para a elabora~ão dos textos e desenhos; 

material necessário à prepara~ão dos originais; 

d iagramac;:ão, revisão e arte-fina J°; 

distribuic;:ão da cartilha na região; 

treinamento dos professores para sua aplica,ão. 

- Definic;:ão dos polos de referência: 

r',. passagem aérea para o médico da FIO-CRUZ; 

. deslocamento na área do médico da FIO-CRUZ; 

13 



\...: 

APOIO DA FUNDACÃO NACIONAL DE SAÚDE: 

- Aquisi,ão de 15 rádios, com antena e placa solar para os 

polos de·apoio. 

- Fornecimento de 01 t~cnico para instalac;:ão dos ~ádios e 

treinamento dos operadores. 

- Aquisi,ão de 06 botes de alumínio com motor de 40 Hp para os 

Polos de apoio. 

- Aquisic;:ão de 01 bote de alumínio com motor de 40 Hp para 
,.: 

percorrer a. área.· 

- Publicac;:ão e transporte <à re~ião).de 3.000 cartilhas. 

Apoio com material (tábuas, pregos, zinco, etc.> para 

construc;:ão de fossas sanitárias em 64 aldeias. 

- Aquisic;:ão de 120 caixas-d'água., zinco, 120 torneiras, 

madeira, pregos, etc. (para 64 aldeias). 

- Fornecimento de 01 engenheiro sanitário para orientar na 

construc;:ão das fossas e das caixas-d"igua comunitárias. 

- Fornecimento de cloro para as e: a i xa s d"água e polos de 

apoio. 

- Fornecimento de me~icamentos a.os monitores de saúde. 

- Construc;:ão de 07 enfermarias nas aldeias. 

- Fornecimento de material (pinc;:a.s, tesouras, bandeijas, 

Panela de pressão, seringas e agulhas descartáveis, termômetros, 

aparelhos de pressão, etc.) para as 24 aldeias que possuem 

monitores de saúde. 

- Contratação de 31 monitores de saúde. · 
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- Sol ic.ita~ão para 1 iberar;ão da Dra. Vera Lúcia Lopes dos ' 

Reis. 

- Solicitatão para liberação de Maria Lúcia Viana da Silva. 

- Passagens aéreas. 

- Supervisão das atividades do projeto. 

,.: 
. . .. 

r- '- .. 

,.: 

(', 
' , -~ 
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ÁREAS DE TREINAMENTO DOS MONITORES E DE INFORHACÃO DA POPULACÃO: 

Ârea 1. BENJAMIN CONSTANT 

NQ de monitores índios: 10 

NQ de aldeias atingidas: 22 

----------------------------------------------------------------- 
RELAcao DOS MONITORES TICUNA 

"' .. 
MONITOR ALDEIA MUNICÍPIO 

A definir Umaria~u Tabatinga 

João Almeida Vasques Filadélia Benjamin Constant 

Lucimar Mo,ambite de 
Alrneida 

Porto Cordeiri- Benjamin Constant 
nho 

Otácio Araújo Porto Espititual Benjamin Constant 

Benito Cruz Lucas Filho São Leopold~ Benjamin Constant 

Amauri Parente Forte Cidade Nova Benjamin Constant 

A definir Novo Porto Lima Benjamin Constant 

Ju~êncio Pereira Bastos Nova Canaã Benjamin Constant 

Agenor Fernandes 
Agostinho 

Feijoal Benjamin Constant 

Tertulino F. Mendes Ourique Tabatinga 
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ALDEIAS ATINGIDAS (a numeratão corresponde a do· ~apa em anexo): 

63. Cristo Salvador <São Sebastião) Tabatinga 

, 62. Uma.riatu Tabatinga 

61. Nossa Sra. de Nazaré Tabatinga 

60. Sapotal Tab at í.n s a 

59. Ourique Taba.tinga 

58. Jutimã Ta.batinga 

1. Porto Cordeirinho Benjamin Constant ... 
2. Filadélfia 

. . 
Benjamin Constant 

3. Bom Caminho Benjamin Constant 

4. Bom Intento Benjamin Constant 

5. São João de Veneza Benjamin Constant 

6. Lauro Sodré 
• 

Benjamin Constant 

7. Guanabara III Benjamin Constant 

8. Porto Espiritual Benjamin Constant 

9. São Francisco Benjamin Constant 

10. Novo Porto Lima Benjamin Constant 

11. São Leopoldo Benjamiri tonstant 

12. Bom Pastor Benjamin Constant 

13. Cidade Nova Benjamin Constanr 

14. Feijoal Benjamin Constant 

15. Nova Canaã Benjamin Constant 

16. Ilha do Bom Pastor Benjamin Constant 
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Área 2. BELÉM DO SOLIMÕES 

NQ de monitores índios: 05 

N2 de aldeias atingidas: 19 

RELACÃO DOS MONITORES TICUNA: 

HONITOR ALDEIA MUNICÍPIO 

Nazareno Pereira da 
Cruz 

São Fernandes Tabatinga 
... 

-· 
··-são Paul o de 01 iven,;a Vera Cru2 

!sua Limpa Ta.batinga 

Cajari I Taba.tinga 

•• Sildo Sebastião 

Joio Goulart V.F. 

Arildo José Fidelis 

Luis Clemente Nazário Belém do Solimões Tabatinga 

ALDEIAS ATINGIDAS (a numera,;ão corresponde a do mapa em anexo): 

17. São Fernandes Tabatinga 

18. Vera Cruz ·são Paulo de Oliven,;a 

1.., 19. São José (Guariba) São Paulo de Oliven,;a 

20. Assacai a São Paulo de Olivença 

43. Cajari I Taba.tinga 
r'i 

44. Cajari II Taba.tinga 

45. Bananal Ta.batinga 

46. Palmares Taba.tinga 

47. Barreira Taba.tinga 

48. Belém do Solimões Taba.tinga 

18 



49 .. Nova Esperança Tabatinga 

50. São Joaquim Tabatinga 

51. Piranha Tabatinga 

52. Novo Juta.í Taba tinga 

53. ~gua Limpa Tabatinga 

54. Sacambú Tabatinga 

55. Nova Extrema Tabatinga 

ss. Santa Rosa Tabatinga 
... 

57. Pena Preta .Tabat inga 
~ 

---------------------------------~------------------------------- 
!rea 3. CAMPO ALEGRE 

NQ de monitores índios: 16 

N2 de aldeias atingidas: 22 

. l/11 

RELAcao DOS MONITORES TICUNA 

MONITOR ALDEIA HUNICÍPPIO 

Hildo Hoc;ambite Vendaval São Paulo de Oliven~a 

Tito Ehs.os Vendaval São Paulo de Olivenc;a 

Galdino Ramos Coelho Vendaval São Paulo de Olivenc;a 

Rosalina Calistro Vel Vendaval São Paulo de Olivenc;a 

Agostinho Basílio São Domingos I São Paulo de Olivenc;a 

Nazário Luiz Rock São Domingos II São Paulo de Olivenc;a. 

Edins Fidelis São Domingos II São Paulo de Olivenc;a 

Darc~ Inácio Santa Inês São Paulo de Olivenc;a 
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Jorge Augusto Tomas 

Paulino Firmino 

Izaquiel Avelino 

'Edson Custódio 
(Atendente Ticuna 
da FUNAI> 

Mário Trindade Macário 

Abelardo Gomes 

Ageu Bartolomeu 

Oscar Mariano Luciano 

Campo alegre 

Campo Alegre 

São' Paulo de Olivença 

São Paulo de Olivença 

Campo Alegre São Paulo de Olivença 

Campo Alegre São Paulo de Olivença 

Santa Terezinha São Paulo de Olivença 

Santa Clara 

Paranapara I 

Ribeiro 

São Paulo de Olivença 

São Paulo de Olivença 

•.. São Paulo de Olivença 

21. Ribeiro (Nova Congregação> 

.. 

ALDEIAS ATINGIDAS (a numeração corresponde a do mapa em anexo>: 

São Paulo de Olivença 

São Paulo de Olivença 

São Paulo de Olivença 

São Paulo de Olivença 

São Paulo de Olivença 

·são Paulo de Olivença 

São Paulo de Olivença 

São Paulo de Olivença 

São Paulo de Olivença 

São Paulo de Olivença 

São Paulo de Olivença 

São Paulo de Olivença 

São Paulo de 'Olivença 

São Paulo de Olivença 

E0 

22. Paranapara I 

23. Paranapara II 

24. Maitê 

25 .· São Francisco 

26. Camatiã 

27. Santa Clara 

28. Marco da Redenção 

29. Floresta Amazônica 

30. Torre da Missão 

31. Porto Alegre 

32. Santa Terezinha 

33. Vila Neva 

34. Campo Alegre 



•~- " -· .= ~ . 

35. Santa Inês São Paulo de Oliven,a 
i 
1; ~ : 36. São Domingos I São Paulo de Oliven,a i 1 
!..; 
/··: 31. São Domingos II São Paulo de Oliven,a i: ,· 
i. r 38. Vendaval São Paul o de ütí venc a 
; : 

39. Deregüna São Paulo de 01.ivenc;a 

i' 40. Barro Vermelho São Pau 1 o de 01,.i venc a 
i 1 

41. Sio Paulo ( ts ·1 São Jerônimo> S~o Paulo de ü lí venc a 

42,. Ai~are São Paulo d~ 01iveni;a 
.. 

,· 16,' 

/""'\ 
1 
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·INSTITUTO SCCl<JAMB1f:NT Al 
Da&. J , __ 
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' f Brasi1ia, 27 de maio de 1991 
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llma.Sra. 
ISABEL CRISTINA STEFANO 
M.D. Presidente da Fundação Nacional de Saude 
Esplanada dos Ministêri os, 
Anexo 1 - Ministério da Saüde 
NESTA 

.. : 

Prezada Senhora, 

Estamos encaminhado em anexo o "PROJETO EMERGENCIAL DE COM- 

BATE AO COLERA: APOIO AOS MONITORES DE SAODE TICUNA E CRIAÇAO DE INFRAES - 

TRUTURA NAS ALDEIAS11 - elaborado de acordo com a Organização de Monitores 

de Saüde do Povo Ticuna, com assessoria dos mêdicos Ora. Vera Lücia Lopes 

dos Reis e Dr. Ulisses Confalonieri - conforrre o acertado na reunião do 

dia 23/05/91, realizada na sede da FNS/t-15. 

\t. Esperamos que nossa proposta de implementar uma ação conjun 

ta de combate e prevenção do cõlera entre os índios Ticuna do Alto Solimões 

seja analisada e considerada por esta Fundação. 

Sem,mais, agradecemos a atenção de V.Sa. e despedimo-nos, 

Atenci osarrente, 

.< 

Vi ce-Pres i dente do Magtlta: Centro de 
Documentação e Pesquisa do Alto Solimões 
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