
A situação no Sul nao esta tb. das melhores ... 

os já demitidos Coordenador Regional e Chefe do DSEI Utoral Sul emitira'!', antes de serem demitidos, uma norma de 
que as Conferências locais E as Distritais DO UTORAL E INTERIOR SUL NAO SERIAM REAUZADAS, e sim substituídas, 
até 30 de outubro, por uma unlca macro-regional. 

Enquanto os novos Coordenador e Chefe do(S?) DSEI • s do Sul não derem uma contra-ordem, o Polo Base do RJ se 
prepara para realizar SEM VERBAS uma reuniao/Conferêncla Local com os indígenas (Conselheiros e Equipe). Não há 
porém, verbas para os membros dos serviços de referência e Instâncias regionais (sediadas no RJ) participarem desta 
reunião. Estamos tentando fazer duas reunioes, mas falta é inacreditável que poucas passagens de onlbus não possam 
ser viabilizadas pela desejosa CORE pois, segundo os Chefe de DSEI e Coordenador de outra CORE o motivo da ilegal 
norma ser a falta de verbas! 

Enquanto Isso, o novo Chefe do Desai assume que ha verbas suficientes e que a IV Conta. é a prioridade atual dessa 
nova gestao, enquanto a casa esta sendo arrumada. É realmente pouco tempo para os pouquíssimos profissionais 
técnicos e competentes de BSB repararem os danos feitos até agora feitos no (des)governo dos DSEI • s, mas se a 
situação está desta forma em tantas regiões do Brasil e conveniadas, urge um mutirão de "reforma" ou recarrilhamento 
deste trem desgovernado ... 

Sugiro reunloes extraordinarias urgentes da CISI, o mais breve posslvel para este mes, e mutlroes de ajuda 
interinstltucional e setorial para viabilizarem-se as ações necessárias para a realização das etapas locais e repasse de 
verbas para as conveniadas (ou a suplementação, tão necessária para a saude, nesta época do ano, há décadas!) a 
toque de caixa. Cibele Verani. 

From: Paulo-Marines 
To: Villi 
Sent: Tuesday, October04, 2005 7:57PM 
Prezado Vllll e amigos, 
A situação da saúde Indígena no país vai atingindo níveis próximos ao desgoverno. Aos antigos problemas de falta de 

autonomia e controle social nos distritos, autoritarismo e ingerências políticas nas chefias de distritos e coordenações 
regionais (caso emblemático do Alto Solimões), ausênda de regras claras e condições mínimas de gerenciamento dos 
convênios pelas organizações parceiras da Funasa, hoje se acrescenta um agravante que pode ser a gota d'água a 
entornar o copo: o total sucateamento da Infra-estrutura de transportes, comunicação, e de outros equipamentos 
essenciais para a atanção à saúde nas comunidades. Há três anos que se promete comprar veículos, barcos, radlofonias, 
microscópios, etc, mas multo pouco foi feito na maioria dos distritos. No nosso caso, que é multo parecido com o que 
ouvimos da FOIRN e de outras organizações Indígenas da Amazônia, tivemos nossa capaddade operacional reduzida pela 
metade, pois os carros já ultrapassaram há muito a sua vida útil, o que aumenta os custos e os dias parados em 
manutenção e coloca em risco real de morte os profissionais e pacientes por eles transportados (ouvimos algo muito 
semelhante com os barcos no Amazonas). É preciso que algo muito urgente aconteça, e tudo indica que o governo não 
está percebendo a verdadeira gravidade desta situação "explosiva". Abraços, Paulo Daniel 

De: ''Viili Seilert" 
4 de Outubro de 2005 10:00 
Assunto: Re: Boletim da Saúde - CGIT 

Manifesto meus agradecimentos pelo envio do boletim da Saúde Indígena do DSEI-AS. 
Durante 5 anos estive diretamente na luta da saúde indígena como diretor executivo de uma das organizações 

conveniadas com a FUNASA. Nos desligamos durante a~chamaJ!a repactuação de março de 2004. Permaneço como 
membro do Comitê Consultivo da Saúde Indígena, como membro titular pelãs orgánizaÇões não:govemamentais. 
Me interessa continuar conhecendo os desafios dessa caminhada e sugiro que as organizações indígenas devam ocupar 

mais esse vácuo (buraco) construido nos últimos anos (esvaziamento dos espaços de discussão, expllclta declarações de 
desinteresse político J>ela~-~~o das org indígenas e ong~ ~-uma perceptível munlciJ>alização branca)~_~ noutras regiõe~
teiiilevadOã~consequêndas graves-e com prejuízos de reversão somente a longo prazo. 
Tenho a niulti)tempo defendido que uma relação "chapa-brancã'' entre organizações indígenas, ongs e governo na ação 
de saúde é um deserviço do Estado na busca da construção de políticas públicas com senso de cooperação e 
coresponsabilldade para um desafio tão complexo e só realizável mediante bases de verdadeira pactuação de papeis, 
regras de gestão e solidariedade também no ônus. 
Tenho dito que os convênios tem funcionado como "coleiras" e não como instrumentos de balizamento das ações 
necessárias e de bases de cooperação e solidariedade na ação. 
o Estado já tem operado com novas bases jurídicas e com experiências modelares de ''Termos de Parceria", cujas 
claúsulas são muito mais "cheias" e provocadoras de processos de gestão e cooperação na ação. Por que não ensaiar 
um Termo de Parceria em caráter experimental e mais desafiador, onde as obrigações, formas de agir, custos e 
mecanismos de gerenciamento, avalição e controles sejam verdadeiramente explicitados? 
Nesse sentido agradeço por notidas da região de vocês. Um abraço Villl Seilert 


