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- MINISTÉRIO DA SAÚDE
- FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
- DEPARTAMENTO DE SAÚDE !N~~G!::~!.".
- ~~~n.~CNAÇÃO REGIONAL DE CüiABÁ
- DISTRITO SANITÁRiu t:::>t'Cvii-\L iNU;\:U::I,.J-\ ur:: vüiAb~

Mt:MÓRIA IMPASSE SAÚDE !ND!GENA
No ano de 1999 o MINISTÊRIO DA SAUDE através da FUNDAÇÃO
NACIONAL DE SAÚDE de acordo com as reformulações feitas pelo
GOVERNO FEDERAL na Política de Atenção à Saúde dos

~ovo5

rnargertas

tem a responsabilidade pela Saúde dos POVOS INDIGENAS BRASILEIROS.
Mais na prática não assumiu esta responsabilidade.
v~v;a;•••o · ·.~e; ã;êQuü

Na época não

algumas razões que cabe relembrar as principais:

- Primeiro por questões operacionais, entfe ela~. não poaer eieuvar a
~.;umraiaçãu

de

~ruíi~:sionais

necessános para execuçao dos traoaihos.

- Segundo por questões burocráticas, como: faita de agíiidade na
ayuisição de insumos, serviços fundamentais e necessários, tais como
(medicamentos, combustíveis, alimentação, consertu de viatura e eíc ... )
para o desenvolvimento das atividades à saúde.
- Terceiro cabe ressaitar, que o processo foi feito de torma atropelada e
enganadora. O Governo Federal usurpou os objetivos do Movimento
indígena: a primeira usurpação foi implantar" um Múur::Lv ut:
u•~ 1 KltO

:sem autonomia administrativa, orçamentária e financeira ,

d:s:sirr• iJiaticamente ficando sem o poder de nenhuma de decisão,
ficando totalmente a mercê das COREs. Segundo a usurpação da
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chamada GESTÃO COMPARTILHADA e a autonomia e participação
dos CONSELHOS DISTRITAIS E LOCAIS na elaboração dos destlnüs
da Saúde indígena. Praticamente hoje os CONSELHOS ficam
vuitteráveis,

prisioneiros e sem força por estarem

atrelados e

dependentes aos entraves políticos, ideológicos e burocráticos do
GOVERNO FEDERAL.
Quarto: que Saúde Indígena não foi tratada da forma que merecia,

trabalhar com a questão indígena não é um trabalho comum , ainda
rrrai::, :st: tr·atando de SAÚDE INDÍGENA. O correto seria que a FUNASA
tivesse

uma

reformulação

e

adaptação

instiiucionai,

tomasse

t;urliJet;ÍIIIenio cia siiuação da saúde indígena no pais antes do repasse

dé1

rüi~AI

para FUNASA. No universo indígena, a relação saúde e

doença há suas particularidades e especificidades diferenies cio nao
indio.
Devido estas razões elencadas acima a FUNASA se viu obrigada a
adotar sistemas de CONVÊNIOS de forma precipitada com organizações não
QüVt:iTraiTientais e píefeituras municipais e outros que não passaram por uma
prévia apreciação e consulta pelas comunidades indígenas, Consefhos
Locais e Conselhos Distritais e também, nem ao merrü5, íeiia urr 1a alldii;:,e e r"
seus aniet;euenies se reaimente estavam habilitadas para causa indígena.
C: Luuu;:, ;:,unrv., ~c.,Lt::l ttuttilas uu que veio acontecer com a SAÚDE
INDÍGENA NO PAÍS, pois arriscamos oito razões principais pelo fracasso:

1.0 desconhecimento da causa indígena; 2.° Falta de adaptações
administrativas e financeiras na FUNASA compatível com a realidade
indígena; 3.° Falta de autonomia administrativa, orçamentária e financeira do
DSEis; 4. 0 Desmerecimento e não reconhecimento de forma legítima das
estâncias de Controle Social (Conselhos Locais e Distritais) ; 5.° Corrupção,
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desonestidade e trabalhos de má fé de muitas entidades estimuiadü Cür(J a
ausência da t-UNA!::>A;

6. 0 Deficiência e falta de articulação e integração áo

iviocieio cie Saúde Indígena com os Três Gestores do SUS: Estâncias
I _,..
1 cUciol,
L~ldUUC:II c IVIUIII(;Ipa;
i. ~·
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•

I

•

•

• • •

COREs e DSEis e por último; 8. 0 Se resumindo em não cumprimeniu às
orientações deliberadas nas 2. 0 e 3.° Conferências Nacionais de Saúde
Indígena.
A ASSOCIAÇÃO HALITINÃ, entidade jurídica, do Povo Indígena
Paresi, veio assumir o compromisso com a saúde ao seu Povo aesue ue
aezemoro do ano de LU02 de reJJresentá-los na possibilidade de celebrar
convento JUnto a FUNASA. A principai faziiu c..io at:~\íunLt:•n.au•t:•ILu
udyut:re mumt:rnu ~ra u a nu iuuiG~ úct u•u• i.éiiidade de todas as faixas
etárias (mulheres

gesi.émi.t:~,

reGéur

fli:t~'íÍÚu~, Griau~ct:s, aourt:~t..t:IILt:~ ,

adultos e idosos).
A ASSOCIAÇÃO HALITINÃ veio celebrar este convênio SOhltmi:e
em 15/09/2003, e desde iniciü

bu~t;é:lrtJu~ urieJiiavúe~

ua ruJ\tA-:>1-\ ern t;urTJu

proceder tanto na 4uesíàu administrativa, financeira, operacional e técnica .
rUITIU!::i

VI iclllC:IUO~ JJUl

Lbt;rrÍt;U~

Lia FUNASA que os itens do Piano de

Trabalho que não superavam o valor de R$ 8.0úú ,úu {Oito m11 reaiS), nestes
casos seriam realizados

atravb~ r~üCc5505 Ai~AL.AG05 uet~cd~a t::::rll ü~

ou mais orçamentos cie firmas du t.ieterminado item. Os itens de despesas
4 ue ::>utJt::::larn u vaiur ue r\$

ô.uOO,OO (oito mil reais) no Plano de Trabalho

(principalmente combustível , medicamento~ . alimeniaçãu, conserio àe viatura
e outros e etc ... ) estes deveriam ser
t::n• n•vuctnudut:: ue .-n.vvt:ililv

admir.iiJ~• a~a ... çu~ca: ... ç

.. ~ç,

Í.dtuu~...

'"''"Aa...AGO, para não extrapolar o citado
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Os demais casos se enquadravam na modalidade de DISPENSA
(Artigo 24, Item 11 da Lei 8.666) ou INEXIGIBILIDADE (Artigo 25 da citada
Lei) .
IMPASSE LICITAÇÃO- RISCO À VIDA INDÍGENA
Na última viagem à Brasilia (21 e 22/03/2005), visitamos vários
Departamentos e Coordenações da FUNASA para verificar o impasse da não
aprovação da nossa 2. 0 Prestação de Conta devido à questão de licitação.
No setor de Prestação de Conta da CGCON fomos informados pelos técnicos
que apesar deles compreenderem que a situação do indígena é
diferenciada e que a Lei 8.666 é incompatível com a realidade indígena,
porém cabia aos mesmos cumprir seu papel de acordo com a lei, e que é de
responsabilidade das diretorias e da Presidência da FUNASA encontrar uma
solução, afirmaram também que a não aprovação total da Prestação de
Conta não comprometeria a liberação das parcelas seguintes, tivemos esta
mesma afirmação quando conversamos com a Coordenadora Geral de
Planejamento do DESAI,

S~

KATIA CRISTINA DE OLIVEIRA .

Fizemos questão de esclarecer em cada Diretoria e Coordenação as
nossas dificuldades em relação aos processos licitatórios que nos cabe
ressaltar: equipe extremamente pequena, não tivemos nenhuma capacitação
nesta área, não temos recursos previstos no convênio nesta área (Ex. R$
para publicação de editais) e quando tentamos tirar alguma dúvida por
telefone nos setores competentes da FUNASA, nunca tivemos respostas.
Quando foi realizada a capacitação em licitação promovida pelo DSEI!Cuiabá
na cidade de Poconé/MT, no mês de Abril/2005 , inexplicavelmente a
Associação Halitinã foi à única conveniada não informada e nem muito
menos convidada. Mas não deixamos de iniciar e dar andamento nos
processos de licitação de alguns itens, pois somos conscientes que
não é um processo rápido.
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A cidade de Tangará da Serra/MT., possui um comércio de médio me
porte (medicamentos, insumos médicos e odontológicos e etc...), isso já
dificulta constantemente a realização dos orçamentos, e a cidade com
comércio de porte maior, fica aproximadamente a 300 Km de Tangará da
Serra/MT.
As interrupções de final de vigência de um convênio para início de
outro convênio vêm agravar mais a situação, pois praticamente o

comércio não se compromete em fornecer insumos e serviços sem a garantia
de uma fonte segura de recebimento.
Exemplo acontecido com a Associação Halitinã na transição do
Convênio 04/2003 (vigência 15/09/03 à 14/09/04), para o próximo Convênio.
Em reunião realizada em Cuiabá no dia 03/09/2004, pouco antes encerrar o
presente Convênio, na Coordenação Regional da FUNASA, com a presença
do Sr. Alexandre Padilha - Diretor do DESAI, Jossy Soares -Coordenador
Regional e o Sr. Heberth Tarcisio de Almeida - Chefe DSEI/Cuiabá. Nesta
oportunidade, preocupados com o encerramento do convênio 04/2003.
Perguntei aos Dirigentes presentes como ficaria a situação dos trabalhos,
pois além da nossa responsabilidade em área indígena, somos responsáveis
pelo funcionamento da Casa de Saúde Indígena de Tangará da Serra/MT.
Fomos orientados pelos responsáveis competentes da FUNASA nesta
ocasião, que continuássemos com a responsabilidade da continuidade dos
serviços e depois que tivéssemos regularizado outro convênio, estas
despesas seriam quitadas através de uma suplementação de recursos em
Termo Aditivo.
Praticamente neste período ficamos a mercê das empresas que
se prontificassem a fornecer sem ter uma prévia data de recebimento.

Cabe salientar que os valores dos insumos e serviços destas empresas
fornecedoras não estavam fora do mercado, mas ficamos impedidos de
realizar os procedimentos contábeis necessários.
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A questão da SAÚDE INDÍGENA deve ser tratada de forma
diferenciada, pois além das especificidades culturais, temos ainda o contexto
geográfico em que as aldeias se situam, muitas delas sem meios de
comunicação, profissionais de saúde, sem acesso terrestre, e na maioria dos
casos estradas de péssima qualidade. Assim nos exigindo na grande maioria
dos casos, ações e respostas imediatas.
Devido a todo este contexto problemático, aumenta a responsabilidade
das Conveniadas e principalmente da FUNASA de assumir o compromisso
de encontrar um caminho para regularização desta situação. Enquanto
estamos aqui nas aldeias lidando, enfrentando e vivendo diretamente estas
dificuldades. Cabe a FUNASA, com sua Presidência, suas Coordenações,
Diretorias, DSEis, inclusive o DESAI, empenho para soluções destas
questões.
Temos ouvido com muita freqüência dos técnicos do DSEI - Cuiabá,
que suas ausências em nosso meio deve-se à alta qualidade dos nossos
serviços, tanto no aspecto legal como no operacional.
E ainda, segundo eles, esse tempo tem sido dedicado às outras
instituições de sua jurisdição que não vem apresentando os mesmos
resultados.
E quando somos tratados da mesma forma ou pior do que aqueles que
fizeram e ainda fazem mau uso do dinheiro destinado à saúde indígena,
causando enormes prejuízos que jamais serão reparados, vemos-nos
obrigados a manifestar nossa profunda indignação e revolta. Afinal somos
uma instituição jovem porém pujante e séria que só quer poupar o seu povo
das desgraças que temos testemunhado em outras nações indígenas.
Voltamos a dizer que cobrar radicalmente o enquadramento de todos
os processos em forma de licitação, num passe de mágica, forçando
brutalmente, ameaçando com NOTIFICAÇÕES constantes, afirmando que

ASSOCIAÇÃO HALITINÃ
CNPJ. 24.740.474/0001-38
COORDENADORIA DE SAÚDE/CONVÊNIO 1420/2004

nossa Entidade será colocada no cadastro de inadimplentes no SIAFI e
processo encaminhado para instauração de Tomada de Conta especial,
inclusive a PARALIZAÇÃO DE REPASSES DE PARCELAS, colocando
em risco a paralisação dos serviços, certamente é uma violência contra
nossa instituição, do Povo Paresi e demais etnias. A burocracia da
licitação tem recentemente um exemplo claro na própria FUNASA, quando
retirou dos convênios recursos para aquisição de medicamentos, iniciando o

processo de licitação destes medicamentos em Abril/2004, e veio a
terminar apenas 7 meses depois, ainda faltando diversos itens de
medicamentos na relação, que causou a falta de medicamentos nas CASAis
e Postos de Saúde nas aldeias, acarretando para as conveniadas por forças
divinas encontrar um milagre para tampar esta irresponsabilidade.

Estamos no final de mês de Abril/2005 e até o momento a parcela
não foi repassado e conseqüentemente não temos Recursos financeiros para
pagar os funcionários que trabalham nas ALDEIAS , CASAl e GERÊNCIA. As
empresas

que

fornecem

medicamentos,

combustível ,

alimentação,

manutenção de viatura, luz e água já anunciaram o corte de fornecimento
para os próximos 1O dias.
Pedimos

a

compreensão ,

sensibilidade,

responsabilidade

e

compromisso do MINISTÉRIO DA SAÚDE E DEMAIS COMPETÂNCIAS no
sentido de intervir para resolver este impasse, mais os demais existentes no
BRASIL A FORA, ou seja , penúrias vividas pelos Povos Indígenas noticiados
nos

Jornais, telejornais, revistas , rádio

e dentre

outras fontes

de

comunicação.
Finalizamos reafirmando que nós como Lideranças deste Povo não
permitiremos que as ações relacionadas abaixo sejam prejudicadas:

- 1.0 Desenvolvimento das Ações de Atenção Básica à Saúde nas
Comunidades Paresi;

..
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- 2.0 Garantir Condições para Funcionamento da Casa de Saúde
Indígena

de Tangará

da Serra

(referência

dos

Povos

Paresi,

Nambikwara, lrantxe, Myky e Enawene Nawê).

- 3. 0 Por fim, O Governo Federal, deve

respeitar as orientações das

Conferências Nacionais, principalmente resgatando o verdadeiro e
sonhado MODELO DE DISTRITO, com autonomia. Respeitando os
Conselhos Distritais e Locais na construção dos caminhos da Política
da Saúde Indígena. Apenas assim , estaremos partindo de fato para a
solução dos Problemas de Saúde Indígena do País.

ATENCIOSAMENTE.

ASSINAM:

