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•Comentários:
Ademir,
Para mim é dHlcll comentar Justamente estes aspectos vulneráveis e contradlt6rios que
hoje você, como çonsultar da FUNASA, aponta sobre o Convenlo PACA/FUNASA.
Exatamente porque eu concordo com alguns e já os ha"'a Indicado formalmente à PACA
em dlvelSaS oc:asiões. Peço que consl~
alguns dos meus comentários( e adjetivos)
como lnfonnações pessoais e sob reserva( a Intenção niio é "nulgoar"as pessoas•.. ), e os
dados técnicos que lhe apresenta como conftávais e aptas a servirem de comparativo fiel
dimntedo placebo que estão lhe oferecendo.
Sinta multa como proflsslonal lndlgenista, que os assuntos desagradáveis e pontas crftlcos
de estrangulamento das ações dunmta o desenvolvimento do projeta venham sendo
evitados e contomados desta forma • IS como se, ao se Ignorar ou negligenciar a ntalidade ,
os problemas desaparecessem, ou, ingenuamenta se acreditar que s6 são "amigos"
aqueles que evitam a realidade, só eloglam e niio criticam nada •••( nem que seja
justamente para melhorar ..•) Chegaa ser ridículo este meu comentárto, mas é exatamente
o que sinto. Sabe daquela es116rlnha
infantil que uma criança aponta o rei nu , e todos
correm para repreender o garota e pedir desculpas ao Ni desplrocado??? Parece.
Paço sua compreensão por tamanho desabafo, mas eu nunca havia passado por situação
prvllsslonal semelhante e tão dasagradAvel.Quandose faz dlagn6sticas e nteomendações
realistas e lúcldos e as pessoas evitam de emcerga-los,quando as relações pessoais se
deterioram e, mesmo se poupando para não se chatear mais, 'VOC6 percebe qua -tão
colocando em risco, não apenas a intagrldade da instituição, mas abrindo mão da
principios éticos elevados.
N6s niio podemos prejudicar e piorar ainda mais a situação de saúda dessas populações
lndfgenas. NAo.
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Qumtdo fui convidada

pala Maria para coordenar

a implantação

dos PB's Juína e Aripum,ã,

• Eu já era
membro da PACA,havia morado durante 10 anos em Aripuanã e coordenado o Projeto Cinta
Larga da OPAN.Além disso, conhecia bem os Rikbaktsa e os Enaweni Nawâ e fui a autora
do Inquérito Sanitário das Terras Cinta Larga e Zoró produzido em 98 pela PACA para a
FNS(convenio anterior), que realizou o mais preciso e profundo diagnóstico sobre a
situação sanitária, infraestrutura e saúde destas populações e é o pilota do SIASI. Deste
modo, todas as observações, relatórios, oficio& e memos que encaminhei traduzam
exatamente a situação que havia e os encaminhamentos que desejávamos, como
profissionais éticamente comprometidas com essas populações indígenas.
acreditava

que não se tratava

sómente

de um convite

entre pessoas "amigas"

lnfelizlnente, este projeto dentro da PACA tem capitalizado não apenas os recursos
humanos qualificad~ mas também proporcionado metamórfoses éticas e de prioridades.
É como naquela máxima (ao contrário!): "Vã048 os dedos e ficam os anéis.•• .'' Temo que
sobrem anéis e faltem dados.••
Eu coordenei a implantação e os recursos dos PB's Juína e Aripuanã até dez/00 como
indigenista. Depois a Maria Jose e assessoria conseguiu aprovar no Conselho Dlstrital que
este progrmna não necessitava de indiganistas( ainda mais mal humoradas como eu) e
resolveram que um pn,grama de saúde só pn1Cisade muitos doantes, bastante racursos e
diversas equipes de saúde dentro de toyotas m1dando para cima e para baixo com
indicadores de saúde e resolutividade insuficientes. É por isso que uma diarréia vai para a
cidade e um doente grave morre sem assistência... Esse filme nós já tivemos o azar de ver
antesllD
Me afastei definitivamente em julha/01 quando o Carlos veio constnmgido para assumir
Aripuanã e a construção da Casa de Saúde, um projeto aprovado pela Vigilância Sanitária
de Mato Grosso.
Aliás, a única Casa de Saúde Indígena com condições de se integrar ao sistema SUS e
receber por pnK:edi111entos
e atendimento( inclusive se autofinanciar), pois foi apruvada
pela Vigilância Sanitária em MT e é muito dlfarwnte dos albergues inadmlnlstrávels de
Riazinho e Vilhena. Ela não irá "tomar o lugar do hospital" ou intemar pacientes. Ela é uma
unidade de atendimento intannadiiário, entre a alta hospitalar e o retomo do paciente a
aldeias. Aqui em Aripuanã ( somanckMseos 02 hospitais) existem menos q._ 25 leitos
hospitalantS e estamos a 1000 km de Cuiabá e a 800km de Cacoal. Planejamos e
pn,jetamos ( eu e a arquiteta Leda Laonel)a unidade como uma altemativa real ao caos de
Riozinho e Vilhena, onde apenas os pacientes em tratamento e acompanhantes
demandariam custeio de alimentação e medicamento. Lá também sediaria parte do
atendimento e planejamentos das ações médico, odonto e de •• rarmagem, a sala de
vacina, locais de encontros, 19111'1iões do Conselho e sede do Pólo Base, arquivos, etc.
Enfim, lá seria a ntferência de todo o atendimento de saúde, num local onde não existe um
local para isso. Estou tentando te dizer que é um investimmlto legítimo para se melhorar o
atendimento de índios que nunca tiveram nada , muito difelente das 1efol111as e reformas e
reformas que oconwam e ainda estão oconwtdo •• tre Cacoal e Vilhena. A intenção ara
garantir um espaço físico de referência adequado e manter a autonomia da equipe
multidiscip&nar concisa e de qualldade.
A sensação do que estão fazando em Aripuanã é que se assemelha a um aborto induzido,
onde não se preserva nada. Nem a integridade.
O que me dói é pacaber a Maria e a PACA cada vez mais sozinhas e fracas , abrindo
espaço para que desqualificados toquem e resolvam os assuntos majoritários.
Sinceramente, eu não concordo que uma contadora de qualidade duvidosa, coordene e
gerencie um Programa deste porte e em pntjuízo dos índios e da própria PACA.A estratégia
de me afastar como funcionária, não deu tão certo, pois independo da FUNASA para
permanecer nesta região. Só que eu acreditava que estes abslmlos não iriam tão longe, ou

que a PACA acordaria
em taq,o.
A lvana( vice,coordenadora)
e o Carlos(gerente
operacional) até que tentam( assim como eu tentei ••• ), mas aí o volume de l'8CU"S05 da

FUNASAacaba impermKlo.
Eu saí do pn,jeto e não desejo continuar na PACA
Optei por me manifestar formalmente e efetivamente sobre os pontos contraditórios do
que aguardar algum relance de lucidez. Felizmente, a única coísa que me orienta é a
certeza de que existem argumentos técnico6 suficientes e meios de se comprovar
matematicamente que a suprassão do Pólo Base de Aripuanã não resolverá os problemas
principais deste programa e ainda fragilizará ainda mais o atendimento dos Cinta Larga,
que são subatendldos em Cacoal, devido a pressão dos Sunaí, e em Juína devido aos
Rikbaktsa. Soma se a isso a situação caótica dos remanescantiasdas etnias Arara(vlde
Cadastro Arara no seu mail) que dependerá de profissionais qualificados e hábeis e não
apenas de CUl11)ridorasde ordem ou maus pagadores de caixão. Aripuanã tinha muito
para els certo, inclusive raros profissionais dedicados e éticos o suficiente para se
manifestarem em favor de populações indígenasabsolutamente carentes.
Nada mais justificáwtl que num local onde o sistema SUS inexiste e que não conta com
outros investimentos federais, onde os problemas de saúde são agravados pelas grandes
distâncias, dificuldades e precariedades de acesso para remoções, com grupos indígenas
numericamente reduzidos, absolutamente dominados pelo tráfico de racursos natwais ,
alcoolismo, drogas, prostituição , se faça um diagnóstico honesto e se opte em investir e
manter investimentos que revertam os indicadoras negativos e venham a contribuir para
as melhorias desepdas. Isso com certeza não oconwit em 01 ou 02 anos e é dificultada
com a alta rotatividade de equipes do PSF e enfermagem. Aripuanã, apesar das minhas
incessantes discordãncias, serviu de abrigo para o refugo de técnicos neste programa. A
exceção é o Dr Hideo Sakuno, bom médico e pn,tissional equilibrado, que foi sendo neste
ano de 2001 convencido a "desistir" de Aripuanã. Ele sabe, tanto quanto eu, que se não
conseguíssemos um bom dasemper.i:,opor aqui, cificilmante se conseguirá em outrvs
locais. Este ano, após a minha saída e com a retomada do garimpo clandestino no
Roosevelt, houve uma dispersão maciça dos AIS Cinta Larga em todos os PB's o que
também dificulta a cobertura do atendimento. Considero o atendimento aos Cinta Larga
como o maior problema a ser superado e o que tem recebido os menores Investimentos
deste Distrito.
Já está passando da hora de se conseguir trais as particularidades de fwldo de cada
etnia, os petf°ISde morbidade e mortalidade distintos, de se trabalu •. as infonnaçfies e
lntelpretar os dados e estatísticas dentro do sistema de informações, ao Invés de se mal
copiar números de nascimentos e óbitos errados.
A Trópicos fez isso a um ano, a OPAN também.
A PACAe o DSEIVilhena ainda estão atendendo "qualquer um", não índios e estrwlhos só
para "evitar problemas"... Conseguiram ficar "chateados" quando forneci uma cópia do
relatório da Trópicos. Talvez tenham sequer lido! Dai aparecem casos ªAPwinã" e Atiku'I
em Cacoal; Temna em Vilhena, Juína e Aripuanã e ninguém consegue distinguir etnias
tradicionais, daquelas migrantes que buscam o atendimento como 11fora domicílio...,
• O 8ffO
básico é a má qualidade na coleta de informação, a ausência de profissionais qual~
q•• codteçam suficientemente os índios e que possam interpretar os dados e ciente dos
agravos ter a autonomia e poder para priorizar e direcionar as ações específicas e
necessárias. Um exemplo recente foi em 15/12/01 a tentativa de suicídio com cacos de
vidro de um jovem Cinta Larga alcoolizado de 15 anos na aldeia Taquaral e o registro de
atendimento
"ferimentos e sulu'a". Com certeza o corte á menos grave do que o
alcoolismo e a tentativa de suicídio. Ou o Cadastro Anua q•• , após discutido e acordado
entre todos os profissionais do Pólo Base de Aripuanã entre os ,apresentantes Arara e os
Conselheiros, dacid"111 suspender desde 08/12/01 o atendimento de não fnclos sem
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reconhecimenfD
pela FUNAI e determinar
que os índios sem documenfD da FUNAI, com
documentos lnegulanm, duplos, Incompletos
e ou lnsuftclentes s6 seriam atendidos até a
data de 08/03/02. Depois disso, os sem ldentltlcação
lndlgena regular também não mais
seriam atendidos. Isso está Ngistrado em Ata e assinada por todos os pn,sentes. Apesar
do NSOlvldo e acordado em Ata, a coordenadora deste Pólo está sendo pressionada pelo
DSEI e pela PACA para descumprir a rasolução conjunta do Pólo Base e útdlos. Os Arara
concordam por entendentm que se passar mais tempo , co1Tem o risco cios mais Idosos
monenam e nem ntglstn, de nasclmentJD seus descendentes conseguirem.
Não pense que pesa alguma pn,tensão

de refDmar ao Programa ou a PACA.

Pelo contrário, dunno mulfD bem e me slnfD tr.anqOlla e segura no que Informo e me
reservei uma quarentena de 06 meses sem nenhum comentário sobn, este P,agrama. No
entanfD, a ras1Blra de sugerir a supressão do Pólo de Arlpuanã, como se Isso NSOlvesse os
prablemas
cr6nlcos
e
graves
deste
ConvAnlo
Paca/FUNASA
é de
tamanha
lnesponsabllldade
e mal gosfD que eu fui pracurada pelos Conselheiros (índios e não
lndlos)e preslden18 do Conselho daqui e
ntSOlvl me manifestar.
Isso indica que a
Inominável
contadora
e esbateylsta
ainda está agindo e
continua
ardllosamente
manipulando
os dados apresentados
aos lndlos, aos conselhos
, a PACA, etc... De
pndenincla
, sem que haja ninguém que conheça bem os índios e a região para lançar
suspeita sobfe os dados apntSentadas como "realldade".
Fiquei chocada como conduziram esta n,unlão em 27/12/01 em Arlpuanã. li!! como se Já
estivesse tudo resolvido, e acabaram usando o seu nome para comunicar que o P6lo de
Arlpuanã seria extinto por decisão ela FUNASAem Bsb. Ou seja , elas eslawam aqui s6
"cumprindo ordens.••" e não adiantaria se tentar ou sugerir outra alternativa. Quando
questionei o modo e qual era a conflabllldade dos dados que se baseavam,gaguejaram e
não consegui obter resposta alguma. Quando questionei onde estariam as planilhas de
gastos que demonstrassem o melhor emprego dos recursos com a supNSSãode Arlpuanã,
tiveram que admitir que não existem essas lnfannações.

Pelas minhas contas , não existe economia mensurável se Isso permitir o aumento da
morblmortalldade nestas 11 aldeias Cinta Larga e 6 aldeias Arara.
Gastos Mlllllsem RHcom o P8 Allpumd

Gastos estlmlldos com supreatlo
Allpuml

01 m6dlco-

11$5500,00

01 odonto-

01 odonto-

RSS000,00

02 enfemtelnlS- R$7.000,IIO

11$ S000,00

01 enfennello- RS351111,00

01 auxPSF•

R$ 800,00

01 auxPSF-

R$ 800,00

ot

RS 800,00

01-

R$ II00,00

01 motorbtll -

RS 500,00

SUbTotal•

RS 14100,00

SUbTotal PSF- 11$16100,00

01 motiodst• -

RS

01 enfermeira•

"'2500,00

03awdl--

RS1800,00

05auxllares•

RS3000,00

01 C~dOra-11$

01 c---..-11$

800,1111

lMD-

01 motoitst.

01-adm-

11$500,00

SUbTotal P8/CSI-RS6800,00

auxlMD-

01 auxadm-

RS

soo,oo

soo,oo

1000,00
RS soo,oo

SUbTotalApolo- R$3800,00
02 amt de Ili.dela- 1t$1GOO,D0

do P8

02 aux cfe aldeia. RS 1100,00

01 AIS em treinamento -RS 180,00

ºª11$1440,00AIS

03 AIS em trelnemento lnlGlante •
540,00

em

trehlemento-

TotelGerel/mb- 11$ 25940,00

Totel Gerel/mh- 11$20220,00

Total Gerel/eno - RS 311.280100

Total Gerei/ano - R$ 242A40,00

RS

Veja que no final estamos falando da algo em tomo de R$ 5.720,00!mês, ou R$
60.000,00/ano,justamente no local onde não existe atenclmanto público e referância SUS
de qualidada • A troca de um médico por 02 enfenneirus é qum,titativa e pouco produtiva
num local onde a atividade que se deseja do enfermeiro é muito mais de formação,
enquanto que a do médico é curativa e a autoridade de prescraver tratamentos para os AIS
e auxiliaras pelo rádio, conduzir os encaminhamentos e ntmoções e a ascendência para
coordenar as ações da saúde enlnt as enfermeiras do PSF e da Nferênc:ia. O que está
ocofflll'Klo na maioria dos locais é um grande desacerto entre as ações educativas e
preventivas da enfermeira do PSF e a má recepção dos pacientes enviados para a
refarância. Pior ainda se estivennos falando de trocar um ótimo médico( clinico generalista
e holístico e ótimo instrutor) por enfen11efros sem fonnação algmna •••• Quem é o
respo11&nelpela sala da vacina?? Vão deixar tudo nas costas de auxiliaras de enfermagem
recém contratadas??? Ou vão esperar a anxunada de ações trabaDlistas para resolvw o
excesso de horas trabalhadas pelas auxiliares no atendimento a saúde?? Como e porque
prescindir de um médico , q.. também é odontólogo que poderia estar concluindo um
excelente trabalho este ano , para contratar mais e mais ??? Eu definitivamente não
consegui entender qual é a est1atégia. Nas entrelinhas estavam sugerindo aos índios e
conselhein,s daqui que era pegs ou largs, a ponto do presidente do conselho daqui se
engans e fazer uma pequena confissão: "Nossa, foi menos pior do que eu pensava..JP'
Para isso acenaram com promessas vagas de ( de novo) poços artesianos e investimentos
de infraastl'Utura que vem sendo não cumpridos ano à ano. Indagadapelos índios quando e
onde iniciariam esses serviços, não conseguiram responder. E se haveria const111ções
de
postinhos nas aldeias , também não souberam indicar locais ou pontos anterlormante
selecionados. ••
Para encerrar o líder Cinta Larga Parakida, pai do ex-presidente do Conselho Local de
Saúde que foi assassinado barbaramente pela máfia da madeira em 19112/01, demonstrou
o de&contantamanto generalizado dos beneficiários deste Pólo e disse que estavam lhe
pnljudicmldo e anancou os papéis da Maria e os cartazes da parede, virou as costas e foi
embora. Aí encern,u.se a reunião.
Até a freira do CIMI se pos.c.onou contra. O Secretário de Saúde e Vereador que
participaram da ntUnlão ficaram apreensivos sobre o destino da Casa de Saúde lndigena,
num terreno cedido e aprovado em Lei Municipal n 423/2000 excluslvamente para a
construção e funcionamento da Casa de Saúde Indígena que pntV6 a retomada do imóvel
ao patrimônio Municipal se for "dada outra destinação ao objeto da concessão-"· Nem
mesmo, os questionamentos dos funcionários foram respondidos. A atual coordenadora do
Pólo, Célia, de tão const1angida, preferiu calaN»e pois considerou-se voto vencido diante
das cartas marcadas e do que já haviam resolvido sem a autorização das comunidades
indígenas daqui. O mais contraditório foi ver o Carlos, conscientemente e delicadamente
coufinnando e l"8COllaldando
a necessidade de se manter a estrutura mcnica e
administrativa de Aripuanã como Pólo Basa e as condiç6es estruturais da Casa de Saúda
de Aripuanã para quem não estava afim de ouvir nenhuma sugestão. E a posição e
recomendações da FUMAI( ADR's Cacoal e CUiabá)que não foram sequer lidas. A pergunta
mais lúcida foi do conselheiro Audecir Arara, que perguntou a Maria que se esforçava em
afirmar e garantir que não haveriam na.danças no atendimento do ex-Pólo para o ponto de
apoio: "Para que então mudar o que não é mudável"???Não foi n,spondido.
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Enfim, resolveram
(paios •• PNSenlantes
daqui) resolver que é melhor suprimir o PB
Aripuanã como unidade administrativa e prestadora de serviços de saúde aos índios sem
seqw informar de quanto seria a "econamia".

Apantntemente, ninguém veio aqui para ouvir sugestões de como reduzir os gastos
injustificáveis.
Mesmo assim e apesar disso, encaminho algumas observações de como se economi:rar
recursos deste pn,grama sem prejudicar o atendimento dos índios menos beneficiados:
1. Apreciando a planilha de planejamento 2002 se .,.arcebeque mantiveram recursos
elevados para poder continuar a gastar os R$ 179.000,00 em firmas de vigilância
para o DSEIIVilhenapara guardar o que???Não seria nmis bm'ato um seguro anual(
roubo, incêndio, descarga elébica e outros sinistros) do prédio , não superior aos
R$ 5.000,00/anuais.
2. E os R$ 322.343,00 sob a Nbrica de manutenção do DSEI. Um DSEI que tem
prédios próprios e prefere gastar R$ 3.000,00 em aluguel por mês só em VIihena.
Sommldo Cacoal, Juína, Comodoroe Aripuanã , supera os R$ 120.000,00/ano.Daria
para concluir toda a obra da Casa de Saúde Indígena de Aripuanã e iniciar a obra
deJuína.
3. Não dá para entender a que se refare os 518.000,00 de Gerenciamento central e
dos Pólos. Parece que é mais caro "gerenciar" do que executar as atividades
fins??? Aqui devem estar previstos os cerca de R$ 400.000,00 de gastos "extras"
am alimentação para Riozinho. Nada leva a crer que haverão mudanças de
qualidade no custeio de ações dos PB's Cacoal e Vilhena. A contadora e
ordelllldora de despesas conseguiu uma boa maquiagem para continus na
mesma.
4. Porque se gastar novamente R$ 20.000,00 para equipar a cozinha de Cacoal e
Vilhena que tiveram os mesmos gastos em 2000. Quando resolveram contratar a
finna de alimentação a condição é que ela desse manutenção em todos os
equipamentos da ccmnha de Riozinho.
5. Como e porque ten~
um numero expressivo de funcionários herdados da FUNAI
como serviços gerais, ainda se contrata mais gente exatamente para Riozinho e
Vilhena.Além dos cerca da 08 existentes ainda precisa de mais 05???
&.

Como justificar R$ 553.800,00 para manutenção de equipamentos. Com esse valor
daria para renovs a frota de todo o DSB a cada 02 anos. E a manutenção de
motores de popa não é um gasto fixo mensal, nem os rádios todos quabnnn ao
mesmo tempo e n,gularmente. Isso indica que alocaram recursos volumosos em
itens mal diacrimlnados, facilitando, se necassário, o uso destes recursos nos
l'OIID>S
previsiveis como o limite de Cacoal só gastar R$5.839,62 ao mis em
alimentação de pacientes. Só o que esta previsto em manullençãode barcos daria
para comprar outros 24 bm1:os/ano.O total de todos os barcos do Programa da
saúda não supera os 10, contando-se os 05 de Juína, 01 de Aripuanã e 1 de cada
equipe de endemias.Porque não ser mais transparente e admitir que p•• tendem
comprar mais equipamentos pennm,antes com os 19CUISOS de custeio???

7. Para que se solicitar outros R$ 45.600,00 para a compra de 12 rádios e placas
solares se consta um saldo de RS 13.130,00exatamente para a compra de rácios e
sistema de conunicaçio
em 2001. Sugiro que com esse saldo de 2001 se
providencie a compra urgente dos 03 equipamentos Yaesu digital com placas
solares para as aldeias (Flor da Selva, lpê e Arara)do Pólo Base de Arlpuanã como
consta no planejamento de 2002. Com isso há ..n abatimennto de 13.130,00
r.r-nt.
ao PB Aripuanã em 2002.

Como sei que não é bem assim, e você mesmo já havia me adiantado que não haviam
soluções prontas e definidas, mas que gostaria de apraci• modific~
estftlturais que
indicassem melhora da execução e gastos do Prognuna é que me expus e acabei
aprasentando a Maria José do DSEI e a Maria do Carmo da PACA o quanto elas estão
equivocadas e enganadas sobre os dados técnicos e financeiros deste projeto. Qual é o
ganho de • suprimir cerca de RS 80AOO,OO em RH das equipes de PSF e estrutura de
atendimento de 1811 Pólo Base, justamente de um local com os piores indicadores de
conclç6es de atendimento ( sem atendimento SUS, sem especialidades médicas, sem
investimentos de infraastnrtura, sem saneamento básico, sem TUDO!)as etnias Cinta Larga
e Arma.

Discordo de diversas informações aprasentadas e consolidadas e abaixo descrevo cada
uma delas:
1. A população atendida pelo Pólo Base de Aripuanã não é 299 pessoas • É superior
aos 450 indivíduos identificados e cadastráveis. Aqui é um ponto importante de
migração Cinta Laga e houveram elevados atendimentos de indivíduos que
pleiteiam a condição de Arma e não são racor-Jlecidos pela FUNAI, além dos não
índios. Portanto, para ser justo deve-se calcular os custos de Aripuanã
proporcionais ao atendimento de paio menos estas 450 indivíduos • Esse é um Pólo
parecido com o de Brasnorte que atende população reduzida , mas se justifica
pelas características de logística e de população. Aos 268 Cinta Larga das 11
aldeias devem ser acntscidos os 168 das etnias Arara do Rio Branco e do
Guaribe, os OS não índios reconhecidos pela FUNAI e os 4 na condição de extnL Os
Terana só deverão ser atendidos na condição de "fora domie11io".O fato de não
haver este número acessfvel no SIASI é de conhecimento pleno da PACA e do
DSEI. Não existe Internet disponível em Aripuanã; os 52 individuos que haviam sido
cadastrados estavam tão irregular9S(não índios c;adastmdos como índios, nomes,
datas, etnias inconetos)que optamos em suspender e cancelar este
cadastnunan1o até que o Cadastro corrigido estivesse pronto; que o
Cadastramento dos Arara está pronto mas depende da efetiva ragularização e
identificação por parte da FUNAI dos remanescentes de 02 etnias : Arara do Rio
Branco e Arara do Guariba. Esses dados só puderam ser comprováveis após o
laudo do Museu Goeldi em novembro/01.Resumindo: a cautela para não se
cadastrar indivíduos desqualificados causou menos dano do que se •te Pólo
tivesse optado em atender todos os excluídos no lugar de índios. Estamos apenas
aguardando que cadastram os nomes indicados na Planilha 04 e a atualização dos
dados dos Cinta Larga deste ano para ter os dados do SIASI mais atuais. E para
isso depende-se da INTERNETe do SIASI em Brasília que está fom do • desde o
Natal.
2.

Em relação a planilha "'Repasses aos Pólos" os números de valores rapassados
para os Pólos estão errados , em particular Aripuanã • Todos os gastos indcados
entre 01/0111)1
e 31/01/01 são despesas do Convênio 316199 durante o ano de 2000
que foram pagas e quitadas em janeiro/01 pela PACA e FUNASA. Aí estão
despesas comNltes do Pólo Base em 2000, contas telefônicas, luz e água de
outubro, novembro e dazembro/00, alimentação_ paclen•
manutenção de carros,
custeio PSF e vacinação, combustível, serviços de terceiros, limpeza, ramoções
aéreas e t811"8Stres,etc. Portanto. são contas à pag• de aç6es e atividades do
Convênio anterior( 316199)e pagamento de dívidas já realizadas. Confira que esses
valores foram prestados conta no Convênio 316199( CSI, Odontológico, Pontes,
custeio PB out/nov/dezl01)
Deste modo, e contando cam mna confw9ncia aproximada e dados do gerente
operacional do programa afimlO que os valores repassados para Aripuanã são
iguais e ou inferiores a R$ 87.561,11 ou 62,0&'foà menos do que os R$ 230.815,52
declarados na planilha da contadora. Os gastos de Juína também estão ai....._._

e não conaspondem

a realidade

de gastos recabidos

e aplicados.

A coordenadora

e representantes
do PB Juína, se foram solicitados por ~o
clima de caça •
bNXaS está tão patente que temem em ser demitidos se se manifestaram!),
poderão apresentar os dados corretos..
Esta é uma estratégia duvidosa de apresentar informações inconetas, pois parte
do pr8SSUpOSto
de que não haverá ninguém capaz de refazer as contas e "ousm"
duvidar dos gráficos e tabelas.

3. Em relação ao gráfico
NascimantosJPólo(2000/2001)ele apresenta de forma
patética o consolidado de informações inverídicas, algumas anteriormente
conigidas pelos Pólos de origem ainda em 2000 e jamais revisado pela
coordenação do Programa. Deste modo, continuam naplicando e replicando
infonnações incorretas e criando indicaclol9s e metas falsas. Como pode constar
25 nascimentos em Aripwmã , se o Pólo Base declarou apenas 22 nascimentos,
inclusive contando com nascimentos com óbito seguido. Eu mesma já havia
comunicado a coordenadora da PACA e enfenneira responsável pelos dados
divergantes de que haveriam nascimentos incomttamente c:on.,utados à mais para
Aripuanã em ckmKnbro /00 e maiol01 • Teriam que conigMos com urgência e
atenção, sob pena de negligância ou os números e estatísticas não bateriam. Para
o ano de 2001, a manipulação de dados também ocorre e faz divergir as
informações oriundas do Pólo de Aripuanã
de 15 nascimentos para 16
nascimentos reais até nov/2001 e 17 até dez/2001. Em Juína , as divergências de
dados também aparacem.

4. O quadro de Cobertwa Vacinai 2000/2001 não evidencia os ntais problemas de
vacina que atingem a população indigena do DSEI Vlhena. Por não apresentar os
dados por Pólo Base e não levar em conta que desde 2000, a massa migratória de
cerca de 4()0.k da população Cinta Larga está em trwlsito, devido a atividade do
garimpo na TI Roosevelt. Sendo assim, se até a 1999, já era difícil fechar a
cobertura vacinai dos Cinta Larga devido a mobilidade das famOias,e tinha4e um
índice de baixa cobertura de BCG( <40%); Sabin(78%);DPT(< 80%) ficou cerca de
40% a 50 % pior com o Programa de Saúde e a ação descoordenada entre 03
Pólos Base com '11 equipes contratadas, inexperientes, com rotatividade de
profissionais, alguns desqualificados e sem registro profissional para a função. Por
este motivo a cobertma vacinai declinou e em alguns casos coloca em risco de
vida dessas populações devido também aos dados exbawiados pelo Enf Lenir em
Aripu.,ã • Enf Edna em Juína. Some-se a isso uma epidemia de varicela Juína e
Aripuanã, com óbitos, e se espalhando nas aldeias de Cacoal sem registro. Indico
que existem problemas graves nos mapas de vacina de Aripuanã am 2001,
principalmente após a saída da Enf Maria das Graças Pamplona. Com certeza a 4"
etapa não foi concluida ( por não haver tempo suficiente, nem as datas de vacina
coincidirem com as viagens, e estar -.,rimindo cerca de 130 pessoas( Flor do
Prado, Mineiro, Cachoeirinha, Kakuren, Pantanal, Taquaral. lpâ) que se encontram
maciçamente na região do garin.,o Roosevelt e ou Riozinho. Que algumas aldeias
seriam atendidas suplementarmante por 02 ou mais Pólos já era previsto no MEMO
circular de agostolOO,mas que seriam abandonadas de atendimento por ambos é
inacreditável. A situação precária da cobertura vacinai dos Cinta Larga rnarace
ss auditada e conferida por grupo técnico e capm: de superar as inagularidades.
Sugiro a comparação dos mapas anuais de cobertura por aldeia entre 1999,2000 e
2001 ou que forneçam as informações psa serem conferidas. Recomando
novamente que apenas uma equipe de vacina seja a responsável técníca por toda
a vacinação Cinta Larga em todo o DSEI,ubliz•nlo-se da infraastnrtura e logística
disponível em cada Pólo. As equipes de vacina e a supervisão continuada dos AIS e
auxirw
devem cantinuar sensibilizando as comunidades,
selecionando e
oferecendo condições psa os AIS atuarwm preventiva e satisfatoriamente. Este foi

p ano de mais precária supervisão e acompanhamento
descontinuado dos AIS. Por
isso o elevado número de desistências e dahios de função assistidos em 2001.
5.

Nas planilhas de predominância de doenças é fundamental se considerar os dados
absolutos e a proporção dos indicadores de morbidade sobre a população daquele
Pólo Base. Ou que apesar de constar como o menor número de desnutridos em
2001, 30 casos, isto significa sobre a população Cinta Larga cen:a de 12,09%entre
250 indivíduos cadastrados. Se considerarmos toda a população indígena atendida
pelo Pólo de Aripuanã , os 168 Arara sem e com regisbos inconetos+04 com Rg e
sem origem indígena+05 Não indios com RG casamento FUNAI e Civil + cerca de
20 indivíduos Tentna desaldeados, chegamos a 450 indivíduos. Deste modo a
proporção para o total da desnutridos é de 6,66% do total da população de
crianças entre O e 5 anos. AHíssimo , supermulo em 50% o Pólo de Cacoal e sendo
o dobro do de Vilhena. Só este dado , se C011$1ruída
a Informação corretamente , já
deveria ser a maior justificativa da existência do Pólo de Aripuanã e da
necessidade de se investir nwn local onde não existe serviço público da saúde. É
daqui de Aripuanã e Juína que existem os piores indicadores deste Programa,que
ao invés de serem manipulados deveriam servir de justificativa para os serviços
neceagários à prestar aos índios. Existe duplicidade de contabDidade nos dados de
malária e tuberculose entre Cacoal e Aripuanã por ambos atendentm os pacientes
das aldeias Flor do Prado, Mineiro e Cachoelrinha.

6. Os dados apresentados ao Conselho Distrital pela FUNASAdivergem dos dados
originais e planilhas de atiandimentodo Pólo Base de Aripuanã:
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7. Pelos dados o PB Aripuana teve um awnento de deslmtridos, comprovável pelas
internações em hospitais e urrs infantis de até 428% saltando de 07 para 30
casos. Em Cacoal , onde houve óbito de desnutrido grau 3, o aumento ocorreu na
prvporção de 5700% e em Vilhena de 3.600%,em Juína de S300o/o.
8. Os dados de mortalidade também não conferem com a realidade se considerarmos
que nesta faixa de 1 a 4 anos é que ocorrem os maiores agravos infantis e que
sornados os óbitos dos PB's de Juína e Aripuanã
em 04( F Japão; F •
Manoel/Fadmlo;F. Ventania; 01 Rikbaktsa) • Não aparecem os óbitos de Cacoal e
Vilhena conetamente.
9. Na faixa etária de 15 a 49 m10S também os números são incorretos pois a soma
dos óbitos de Aripuanã(D3-Elivml,João, Romário) + óbitos cacoa1 (03/Ronaldo,F
Banoca, F .JoãoPelado)já é quase o dobro dos 04 casos indicados.
10. Em relação a alimentação o PB Aripuanã também recebeu menos do que o
indicado , de R$21.225,00 para RS15.064,76, incluindo-ee aí gastos com
alimentação de paciantias em tratamento médico, odontológico,; alimentação em
remoções de pacientes para outras localidades; afimentação de conselheiros em
viagens de conselhos; gastos de alimentação com a Confarfência Local de Saúde
Indígena. Os demais Pólos indicam gastos exclusivos com pacientes em
tratamento.
11. Ao PB Juína ta......,. formn computados hlCUnlGS em 2001 que se referem a
recursos recebidos e gastos no Convenioanterior 316199.

12. SUgiro que a Coordenação do Programay a PACA, o DSEI e o consultor da FUNASA ,
junto com as informações pl'IIStadas pelos PB's Juína e Arlpuanã reconsidere a
-.,ressão
do Pólo base de Aripuana como medida redutora de gastos ( q._ iní
pl9judicar
diretamente
os índios, considere
a gravidade e precariedade
do
atendimento
destas
populações
indígenas em Aripuana e Juína e estude
alternativas de redução da gastas indevidos do progrmna da Saúda em Cacoal e
Vilhena que não possuem controle de atendimento
nas CASAIS , nem triagem de

pacientes adequada, nem cadastro completo de índios e fanúlias atendidos no
SIASI.
13. Aguardo seus comentários e observações ainda antes da nu,ião, para que au
possa compnNNtdero que está OCOfflllldo realmente q._ poderia ser chamado de
controle social entre a PACA, as FUNASA's, o PB Aripuanã
e os índios
beneficiários(
ou
prejudicados??)
deste
programa
de
Saúde.
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