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DE: ORGANIZAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE DO POVO TICUNA- OASPT
JOÃO ALMEIDA VASQUEZ- COORDENADOR
TEL I FAX: (092) 415-5624
Benjamin Constant, 27 de abril de 1999.
Prezado Senhor
A nossa Organização (OASPT) recebeu no dia 27/04/99 o documento do Projeto Rasi
(Universidade do Amazonas) informando sobre a " Oficina de Trabalho do Processo de
Implantação do DSEI - Alto Solimões" , que vai acontecer aqui em Benjamin Constant do
dia 08 a 14/05/99.
Achamos que essa reunião será muito importante para as lideranças e agentes de saúde
ficarem sabendo. como melhorar a saúde da população com um Distrito Sanitário destinado
ao povo Ticuna. Para saber mais sobre o que será o DSEI-AS e discutir as propostas de sua
organização e implantação estaremos convidando 17 lideranças e Agentes Indígenas de
Saúde de todos os municípios do Alto Solimões.
Gostaríamos também de contar com a presença de nossos assessores, os antropólogos Fábio
Vaz Ribeiro de Almeida e Regina M. de Carvalho Erthal, que trabalham há muitos anos
com a nossa Organização e com o Conselho Geral da Tnõo Ticuna (CGTT) ajudando na
realização dos projetos de saúde e desenvolvimento sustentado que temos feito em nossas
terras indígenas.
Neste momento, o Projeto " Universo Ticuna: Território, Saúde e Meio Ambiente",
financiado pelo PPG7-FINEP, que vem sustentando os trabalhos dos assessores na área,
está fechando seu período de atuação, com verbas reduzidas, ainda destinadas para o Curso
de Piscicultura, que está sendo realizado na área do Évare
TI. Deste modo, até que seja aprovado nosso novo pedido de financiamento encaminhado ao
PPG-7, precisamos contar com a ajuda das Instituições governamentais para garantir a
presença dos nossos assessores nos diferentes eventos propostos.
Contamos com a sua atenção para o nosso pedido e desde já agradecemos e convidamos
para visitar a parte final do nosso Curso de Piscicultura que será realizado nas
comunidades de Filadélfia e Bom Caminho, próximas a Benjamin Constant, com a
participação das mulheres Ticuna da Associação das Mulheres Indígenas Ticuna (AMIT),

que estão também preocupadas com a saúde dos seus filhos e querendo fazer um açude que
garanta a alimentação de suas comunidades.
Achamos muito importante a presença dos dois assessores nesse encontro e esperamos
contar com o seu apoio para as passagens e diárias dos dois antropólogos.
Um grande abraço

João Almeida Vasquez
Coordenador da OASPT

ANEXO:
Fábio Vaz Ribeiro de Almeida- Museu Amazônico- Universidade do AmazonasPassagem aérea: Manausffabatinga/Manaus- em 07/05/99 com retomo em 14/05/99, com
diárias correspondentes ao período, de acordo com os valores estabelecidos pela COSAI.
Telefone de contato (092) 6561693 (res.); (092) 2343242 (Museu Amazônico); (092)
2337223 fax- Museu Amazônico. E-mail: fvaz@manaus.br
Documentos: CI
CPF:
Regina M. de Carvalho Erthal- Museu Nacional-UFRJ-Passagem aérea: Rio/Manaus
em 06/05/99~ Manaus!fabatinga em 07/05~ Tabatinga/Manaus em 17/05~ Manaus/Rio em
18/05, com diárias correspondentes ao período, de acordo com os valores estabelecidos pela
COSAI. Telefone de contato: (021)7104328 (res.); (021) 7114173 fax~ (021)5689642
Museu Nacional; (021) 2546695 fax Museu Nacional. E-mail: rertbal@urbi.com.br
Documentos: CI: 81304224/9 IFP~ CPF: 306.093.647-15

