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Em 17 e 18/05/02, em conseqüência das recomendações dos Procuradores da República 
durante agenda de discussão sobre os Cinta Larga na Presidência da Republica, Gabinete 
de Controle Institucional da Casa Militar, ocorreu a primeira reunião técnica entre a 
direção, funcionários e conveniados da FUNASA, lideranças Cinta Larga, funcionários 
da FUNAI, representantes do Ministério Público Federal e da 6° Câmara de Coordenação 
e Revisão da Procuradoria Geral da República. 
Tratou-se diretamente da insatisfação e reclamações dos índios Cinta Larga diante do 
atendimento precário da FUNASA; das ocorrências elevadas de óbitos, infantis e adultos; 
da insuficiência e má qualidade dos serviços e obras de saneamento, esgoto e captação de 
água potável para consumo humano; e da insuficiência dos dados técnicos, indicadores 
epidemiológicos e informações prestadas pela FUNASA. 
Para tanto, foi revista e encaminhada pela Dra Ela Wiecko de Castilho em 20/05/02 ao Dr 
Ubiratan Pedrosa da FUNASA a proposta de Ajuda Memória dos principais assuntos 
tratados durante a reunião com as lideranças Cinta Larga com recomendações de prazos 
para envio de documentos solicitados e execução das ações acordadas. 
Na oportunidade, foi requerido que eventuais observações e ou sugestões fossem 
enviadas à Coordenadora da 6º Câmara de Coordenação e Revisão, Dra Ela Wiecko de 
Castilho. 
Passados 80 dias, em 07/08/2002, através do Oficio 524/2002/CaDJM/MPF a Sub 
Procuradora Geral da Republica fixou o prazo máximo de 48 horas para que a FUNASA 
esclarecesse quais as providências adotadas para reverter a grave situação de saúde dos 
Cinta Larga. 
Em 08/08/02 através do oficio nº 071/GAB/DESAI/FUNASA a FUNASA encaminhou 
esclarecimentos insuficientes e parciais em relação a Ajuda Memória de 20/05/02 
encaminhada pela Dra Ela Wiecko de Castilho à FUNASA. 

Diante da insuficiência das informações, pesquisei os raros dados técnicos e financeiros 
disponibilizados pela FUNASA na Internet, procedi conferência das principais indicações 
da Ajuda Memória de 18/05/02 em relação ao Oficio 071/GAB/DESAI/FUNASA e 
consultei diversas lideranças e conselheiros indígenas( Nacoça Pio Cinta Larga, Ndaet 
Akat Cinta Larga, Parakida Cinta Larga, Ricardo Cinta Larga, Alfredo Cinta Larga, 
Joaquim Cinta Larga, Adilson Cinta Larga e outros) funcionários e chefes de PIN da 
FUNAI ( Valdenilton Evangelista de Souza, Flavio, Noemia, Otheiniel Garcia) e 
representantes dos PB's de Juina( Ana Célia de Souza), Aripuanã( Célia Mareia) e o 
Gerente Operacional da PACA( Carlos Leonardo P. da Silva) para chegar neste conjunto 
de informações atualizadas sobre o atendimento de saúde aos Cinta Larga. 
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Reitero mais uma vez, que a insuficiência de dados técnicos e indicadores (natalidade, 
mortalidade, morbidade, coeficientes de mortalidade) dos Cinta Larga nos anos 2000, 
2001 e 2002, não disponibilizados pela FUNASA, dificultam sobremaneira uma 
avaliação técnica eficiente e subdimencionam a extensão e gravidade da situação de 
saúde dos Cinta Larga. Os coeficientes de mortalidade em 2002, em algumas faixas 
etárias, triplicaram em relação a igual período do ano passado, 2001. 
Em números totais, relativos e absolutos, houve aumento significativo da mortalidade, 
infantil e adulto, em comparação aos últimos 04 anos (1998, 1999, 2000, 2001). 
Paradoxalmente, a FUNASA alega que neste período foram descentralizados mais 
recursos financeiros para aplicação direta junto aos Cinta Larga. 
Enquanto não se proceder comparação entre os Planos Distritais( 2000, 2001, 2002), 
bases de planejamento das atividades anual, em relação as planilhas de execução fisica 
financeira, por etnia, não se terá como afirmar que o eventual aumento de recursos 
descentralizados pela FUNASA causou melhora, piora, ou foi indiferente, na qualidade 
de vida dessas populações. 
Os valores elevados gastos na atividade meio, impedem que se avalie a eficácia e 
eficiência das ações diretas das atividades fim. 
É fato que, as obras de saneamento e melhorias sanitárias em execução pela Funasa, à 
despeito dos recursos públicos empregados, não foram baseadas em diagnóstico e 
planejamento técnico realista e especifico à situação Cinta Larga, e por isso continuam 
carentes de qualidade, desobedecem as normas e padrão técnico do Ministério da Saúde, 
não conseguem reverter a potabilidade da água oferecida, a contaminação de dejetos e 
lixo no ambiente e apresentam distorções brutais de aldeias populosas sem água potável, 
infra estrutura e saneamento adequados( Roosevelt, Capivara, Taquaral, Flor do Prado, 
Cachoeirinha) e outras como a aldeia Fadado que em outubro/02 a Funasa se dá ao luxo 
de estar abrindo 03 poços amazônicos rasos( <5 metros) num local com menos de 16 
habitantes ... 
É, patético, a construção de lavanderias e chuveiros num local sem água potável, onde a 
prevalência de crianças e idosos, acometidas de epidemias diarréicas e verminoses 
representa risco de vida ... 
A tendência dessas construções serem sub utilizadas e abandonadas aumenta na medida 
que os índios não conseguem se beneficiar e perceber vantagens com seu uso. 
Para que serve uma lavanderia sem água?? E um chuveiro seco?? E um poço sem água 
potável, as vezes mais contaminado que a água bruta do rio??? 
A migração da população e o abandono em alguns desses locais é o indicador de 
desempenho que a Funasa deveria monitorar ... 
A relação custo/beneficio desses investimentos não objetivaram a melhor qualidade de 
vida, de água, de saúde da população Cinta Larga. 
Além disso, os recursos Pró-Cinta Larga se dispersam em 03 Pólos Base em que não 
existe uma estratégia definida, para atendimento especifico e diferenciado desta etnia, e 
assim se diluem no conjunto, sem influenciar e ou reverter os indicadores. 
Em relação a Casa de Saúde Indígena de Aripuanã, o descumprimento do Projeto da 
arquiteta Leda Leonel e da Vigilância Sanitária, diante da determinação burocrática da 
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Funasa de reduzir de 05 para 03 enfermarias úteis ao tratamento de saúde indígena para 
inserir um escritório burocrático( que já estava planejado no mezanino) no meio de uma 
unidade de apoio a saúde aprovada pela Vigilância Sanitária , se apresenta como um 
atentado a boa· técnica , um desrespeito aos direitos indígenas e não representa a 
economia de nenhum centavo público. 
Prevê-se que com isso a Vigilância Sanitária não mais aprove o funcionamento da 
CSI Aripuanã, que ela por isso não consiga se cadastrar ao Sistema SUS e se 
autosustentar, e que as ocorrências de contaminação cruzada( TB, Blasto, Catapora, 
etc), promiscuidade na hospedagem de pacientes, superlotação e não triagem de 
pacientes ocorram com a mesma freqüência das demais CSI que a Funasa 
administra com baixa qualidade e eficiência. 
A FUNASA, diante dos Cinta Larga e dos representantes do MPF, concordou em 
reorientar e priorizar determinadas ações e o modelo de assistência aos Cinta Larga, mas 
não operacionalizou , nem desenvolveu o acordado satisfatoriamente. · 
Buscou-se consultar diretamente representantes Cinta Larga de aldeias representativas 
dos 3 Pólos Base para se obter informações mais atualizadas da realidade nas aldeias, 
referentes até 30 de setembro de 2002 e na medida do possível se buscou informações 
dos representantes da FUNAI e FUNASA a respeito das mesmas localidades. 

A análise do cumprimento da Ajuda Memória da reunião técnica de 17 e 18/05/02 é 
ponto de partida deste relatório técnico, descrevendo e comparando os itens que foram 
executados parcial e ou completamente, daqueles descumpridos e inadimplentes. 
A gravidade das denúncias indígenas acusando óbitos e baixa qualidade de atendimento, 
o descumprimento dos ajustes indicados em reunião com o l\1PF, não disponibilização 
dos dados técnicos, planilhas físicas financeiras, planejadas e executadas, e a ausência de 
manifestação formal da FUNASA, até 08/08/2002, rejeitando, esclarecendo e ou 
comentando as exigências do Ministério Público Federal, descritas nos itens registrados 
em proposta de Ajuda Memória, conferem a base primaria deste estudo. 
Dos 18 itens indicados na proposta de Ajuda Memória encaminhada à Funasa, cerca de 
13 (itens nº 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18) não foram cumpridos e 04 ( itens nº 3, 
5, 9, 14) foram executados parcialmente e 01( item nº 7) executado com pendências até 
30 de setembro de 2002. 

1- A FUNASA não estabeleceu, nem pnonzou o Programa de Saúde específico e 
diferenciado( no âmbito do DSEI Vilhena) para os Cinta Larga abrangendo as 33 aldeias 
dos 03 PB's sob a supervisão direta do DESA! para o monitoramento do MPF, apesar das 
contínuas e reiteradas reclamações dos índios e diagnóstico de desempenho insuficiente. 
Não providenciou a operacionalização das metas ajustadas dentro da melhor técnica e 
indicadores epidemiológicos, nem conseguiu reverter as demandas e reiteradas denúncias 
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dos índios, orais e por escrito( anexo 1 ), que continuam sendo subnotificadas e 
desconsideradas pelas instancias locais dos PB's e DSEI. 
2-Não selecionaram • nem contrataram nenhum médico para atendimento dos Cinta Larga 
em nenhum dos 03 Pólos Base( Cacoal, Juina e Aripuanã) e o médico, que até maio/2002, 
ainda prestava algum serviço em Vilhena se afastou. Contraditoriamente, a pagina na 
Internet mantém informação que existiriam 04 médicos contratados pelo DSEI Vilhena 
em 2002, sendo que é fato que desde junho de 2001 não mais existiam médicos nem no 
Pólo Base de Aripuanã, nem em Cacoal, em seguida em Juina e por ultimo em Vilhena. 
Apesar de reiteradas recomendações, não foi providenciada a contratação de consultoria 
antropológica especifica para intervir e reverter diretamente a prática burocrática e 
ineficiente dos atendimentos médicos, enfermagem, odontológicos, obras de saneamento 
desqualificadas, melhor compreensão dos mecanismos de saúde e doença, readequação e 
orientação do Programa de Capacitação Cinta Larga, capacitação dos técnicos e 
profissionais de saúde para a eficiente prestação de serviços de saúde junto aos Cinta 
Larga. 
4- Apesar de possuir técnicos habilitados e laboratórios de referencia capacitados 
(Cuiabá/FNS e Cacoal/SAAE), a FUNASA não providenciou (à custo zero), nem 
disponibilizou os exames bacteriológicos de rotina das águas consumidas nas aldeias 
Cinta Larga, nem referentes a obras executadas em 1999, 2000, 2001, nem 2002. 
Deste modo, continua-se a empregar irresponsavelmente recursos vultuosos do 
saneamento, sem haver nenhum indicador técnico e epidemiológico, resoluto e confiável, 
para se avaliar a qualidade do serviço. 
Neste ambiente, a boa técnica de saúde publica se submete ao submundo da burocracia 
empírica e resvala na execução de obras e serviços sem qualidade, que não revertem a 
morbi-mortalidade das doenças diarréicas, a desidratação, a verminose, as hepatites, a 
desnutrição e a mortalidade infantil, apesar dos recursos públicos empregados. Aldeias 
como Tenente Marques e João, com poço semiartesiano fornecendo pouca água, houve 
instalação inadequada e interligação dos poços, tornando a água consumida contaminada, 
indiferente ao resultado bacteriológico do poço semiartesiano. 
A ausência da rotina de procedimento técnico e indicador epidemiológico que mensure a 
qualidade do sistema de saúde, qualidade vida e de água potável para consumo humano 
fornecida pela agencia oficial de saúde publica, em relação a exposição de risco inerente 
dessas populações, permite afirmar que as mortes infantis, relacionadas a doenças de 
transmissão hídrica, poderiam estar sendo evitadas e reduzidas se a FUNASA houvesse 
adotado os procedimentos técnicos recomendados pelo Ministério da Saúde, OP AS e 
OMS. 
Os 04 indicadores principais de qualidade de atendimento à saúde, não são possíveis de 
serem consolidados enquanto a FUNASA não se dignar a disponibilizar os dados 
primários de atendimento. 
Taxa de Saneamento: População abastecida por água potável X 100 = __Q_x 100 = 

Total da população 1200 

Taxa de saneamento = 0% da população abastecida por água potável 
O exame que atesta a potabilidade da água é exatamente o bacteriológico, que mensura as 
unidades formadoras de colônia( UFV) de bactérias patológicas que crescem em meio 
ideal. Mesmo que, determinadas obras tenham sido executadas, isso não confere 
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potabilidade a água só porque foi realizado pela Funasa. Pelo contrário, se a Funasa 
estivesse executando as obras de saneamento zelando pela norma técnica, seria de seu 
próprio interesse manter o monitoramento e o controle de qualidade da água consumida 
para reverter, de fato, os índices de mortalidade gerai infantil e de doenças de veiculação 
hídrica que declaram ser suas metas principais de sucesso do Programa de Saúde. 
Podemos inferir( em relação aos exames de outubro de 1998 e novembro de 2001) 
que em relação a água consumida nas aldeias Cinta Larga, fornecida através de 
obras de engenharia e saneamento pela Funasa que cerca de 0% da população 
Cinta Larga consome água potável, livre de coliformes fecais e patológicos aos 
humanos. 
Este índice só irá se alterar na medida que se proceda o fiel controle e monitoramento da 
qualidade e potabilidade da água, melhorias e adequações das obras de engenharia e o 
tratamento e cloração em alguns casos. 
Só assim será possível se reverter os indicadores abaixo e se intervir conseqüentemente 
no risco de "dizimação" dos Cinta Larga, conforme já alertava o parecer FNS/DEOPE/ 
COSAI/05/99, datado de 02/06/99. 

Coeficiente de Mortalidade Infantil: nº de óbitos< 1 ano X 1000 
nº de nascidos vivos 

É importante registrar que diferentemente de outras etnias, a maior prevalência de 
mortalidade infantil nos Cinta Larga, ocorre na faixa etária entre 01 e 05 anos, 
exatamente no desmame, ou logo após, devido a introdução de alimentos nocivos e 
impróprios para crianças, desnutrição, desidratação e diarréias. 
Podemos afirmar que a característica da desnutrição que acomete os Cinta Larga é por 
excesso de alimentos, a maioria impróprios ( refrigerantes, gorduras, salgados, açúcar), 
substituição da alimentação tradicional por alimentos industrializados pobres em 
nutrientes, sedentarismo, mudança brusca do modo de vida, e não exatamente por falta de 
alimentos. 
É uma desnutrição seletiva, por impacto nocivo de contato e desajuste social, cultural e 
econômico. 
Por este motivo, pode até ser que o coeficiente de mortalidade infantil ( até O 1 
ano)indique números não elevados, pois dentro dessa faixa etária( O a 01 anos) as 
crianças ainda estão sendo amamentadas e com peso regular. Mesmo assim, deve-se notar 
que o crescimento demográfico, apesar do numero de nascidos vivos, é comprometido 
pela alta mortalidade das crianças de 01 à 05 anos e por isso mantém a curva 
demográfica Cinta Larga em situação quase vegetativa há mais de 15 anos. A Professora 
Carmem Junqueira, já indicava em 1985 na Avaliação do Polonoroeste/BIRD que de 
cada 03 crianças nascidas, somente 01 chegava aos 05 anos entre os Cinta Larga da TI 
Serra Morena. 

Coeficiente de Mortalidade geral: nº de óbitos X 1000 
População geral 

É neste indicador que se aponta para o aumento da mortalidade entre os Cinta Larga, que 
permanece superior a 2,5% da população nos 08 meses observados de 2002, podendo 
chegar a superar os piores índices de 1998, quando não havia a assistência à saúde 
indígena propalada pela Funasa Curioso é que esses índices e dados negativos de má 
qualidade de saúde é que serviram como referencia e justificativa para a implantação dos 
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DSEl's e dos convênios da Funasa, conforme o parecer FNS/DEOPE/ COSAI/05/99, 
datado de 02/06/99. 

Taxa de incidência: nº de casos de diarréias< 5 anos X 1000 
População < 5 anos 

Para se obter este indicador, se faz necessário, como para os demais indicadores, que a 
Funasa forneça os dados de atendimento direto à saúde indígena, de morbidade por etnia 
e aldeias, de ocorrências de atendimento pelos AIS nas aldeias, pelas equipes de PSF, 
auxiliares de enfermagem somados aos números dos pacientes referenciados para as 
Casas de Saúde Indígena de atendimento primário, secundário e terciário. 
Registre-se que a FUNASA não se manifestou formalmente contraria a exigência da 
Ajuda Memória, mas não enviou ao MPF nenhum resultado dos exames na data indicada 
e também não informou nada à respeito no Oficio enviado. 
Simplesmente, silenciou a respeito. 

6-Até 30/09/02, a FUNASA não executou o Inquérito de DST( Doenças Sexualmente 
Transmissíveis) em caráter emergencial( ou de rotina) em nenhuma das 33 aldeias e não 
encaminhou nenhuma informação à respeito, apesar das recorrências elevadas de HPV, 
recorrências, repetências e tratamentos abandonados de moléstias sexuais diversas em 
população jovem < de 16 anos, indicadores sugestivos de citologias positivas, displasias 
diversas de modo uniforme nas 33 aldeias Cinta Larga dos 3 Pólos Base e ao fato de ser a 
população indígena de maior risco crescente e efetivo de contaminação com o HIV, 
devido a promiscuidade de garimpeiros e prostitutas dentro das TI's e aldeias. Apesar de 
recursos do MS/DST/AIDS disponíveis para execução do inquérito de DST nos Cinta 
Larga, as ações não foram desenvolvidas. 
8- Até 30/09/02 não foram construídas as instalações das 11 enfermarias e postos de 
saúde e apoio previstos. Na aldeia Flor do Prado, a Funasa iniciou a 1 º construção para 
poder abrigar o auxiliar de enfermagem, mas, segundo os índios e o chefe do PIN Funai, 
estavam tendo dificuldade de concluir o piso por falta absoluta de água que era 
transportada em tambores. 
10-A Funasa chegou reconhecer a importância do Programa de Segurança Alimentar, se 
dispôs a auxiliar , inclusive financeiramente, mas por falta de articulação com a Funai 
não houve desempenho positivo. 
11- Não houve nenhum encaminhamento da Funasa aos municípios de Rondolândia, 
Aripuanã, Juina, Vilhena, Espigão D'Oeste, Pimenta Bueno, nos estados de MT e RO 
respectivamente, visando recuperação e manutenção de melhorias de estradas, pontes, 
pistas e acessos das 33 aldeias Cinta Larga. As precariedades de acesso e transito isolam 
as aldeias e prejudicam diretamente o atendimento de saúde, visitas do PSF, cobertura 
vacinai, remoções, obras de saneamento e infraestrutura e as condições de cumprimento 
das metas do Programa de Saúde Cinta Larga.Alguns dos óbitos registrados em 2002 se 
referem a pacientes que percorreram até 80 km à pé em busca de um atendimento de 
saúde por falta de providencias de remoção, e ou se deslocaram entre aldeias e de um 
Pólo para outro em busca de melhor atendimento.Em alguns municípios (Juina, 
Aripuanã) quando ocorreram reuniões técnicas e audiências públicas elas aconteceram 
com a presença de representantes da Funai, lideranças indígenas, Prefeituras, MPF e sem 
a participação da FUNASA conforme Atas e planos de aplicação apresentados. 
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12- Não houve gestões da Funasa para as melhorias e recuperação de estradas e o próprio 
atendimento direto nas aldeias, visita do PSF , dos auxiliares de enfermagem, vacina, 
obras de saneamento e construções ficam com a executabilidade comprometidos pela 
precariedade dos acessos em algumas aldeias que chegam a ficar isoladas até 07 meses 
por ano. Para se conferir a rotina de viagem aguarda-se o envio do calendário de 
programação de visitas do PSF, das auxiliares de enfermagem, da equipe de vacina e 
controle de endemias. 

13- A Funasa não se pronunciou em relação a indicação do SubProcuradora da Republica 
e Coordenadora da 6 Câmara/MPF para o envio das informações referentes a saúde CL 
para ciência e conferencia, inclusive os Instrumentos de Coleta de Dados 00, O 1 e 02; os 
respectivos Planos Distritais 00, 01 e 02, as Planilhas de Custo e Execução das ações da 
FUNASA (saneamento, conselhos, contratos de segurança predial, alimentação de 
Riozinho etc) dos anos 00,01,02; as respectivas Atas dos Conselhos Distritais e dos PB's 
Locais; todos os cartões sombra, os respectivos mapas de vacina de 
1999,2000,2001,2002; a copia do material consolidado pelo DSEI Vilhena (Cacoal) 
apresentado na reunião (Data show) e o acesso ao SIASI e ignorou a data indicada não se 
dignando a dar nenhum esclarecimento à respeito da exigência do MPF. 
Na pagina da Funasa, os dados são confusos e não aparecem informações da população 
Cinta Larga nos municípios de Pimenta Bueno, Espigão D'Oeste e Vilhena, apesar de 
quase 50% dos Cinta Larga habitarem em Rondônia e apresenta dados divergentes das 
populações das etnias Surui, Gavião, Arara, Sakirabiar, Mekens, Latundê, Makurap, 
Nambikwara. 
No quadro situacional de recursos humanos indica a existência de 04 médicos contratados 
pelo Programa de Saúde Indígena em 2002, com previsão de contratação de até 07 
médicos, sendo que no momento não existe nenhum médico atuando em beneficio da 
saúde indígena. Apresenta percentagens de profissionais contratados e capacitados 
conflitantes e divergentes indicando como a não conferencia de dados e informações 
originais podem vir a ser manipulados sem técnica e com pouca eficiência. Exemplo 
concreto das divergências de informação apresentadas na pagina da Funasa é a 
quantidade de agentes indígenas de saneamento, que em 2002 tem como meta a 
contratação de 1 O AI SAN e que só indica a contratação de O 1, mas que mantém 
erroneamente a percentagem de 100% contratados e capacitados, ao invés de indicar que 
10% da meta foi atingida. Esses problemas de "zero à direita" e não revisão de dados 
técnicos, aparecem constantemente nos demais indicadores. 
Nos demais quadros de equipamentos e obras também apresentam informações carentes 
de origem e dão pouca confiabilidade aos dados disponíveis para consulta. 
15- Apesar da sugestão de local e data para a reunião subseqüente de monitoria das ações 
de saúde entre os Cinta Larga, Funasa e l'v1PF não houve manifestação por parte da 
Funasa na data indicada e os óbitos e ocorrências continuaram se sucedendo. Os Cinta 
Larga continuam a demandar esclarecimentos, cobrar a execução de serviços através de 
oficios nunca respondidos; 
16-Apesar da existência de resto de saldo positivo (2001) disponível em Aripuanã, a 
Funasa não providenciou a conclusão e acabamento das 04 pistas abertas nas aldeias 
Mineiro, Cachoeirinha, Eugenia e Flor do Prado , nem a manutenção das pistas existentes 
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em Rio Preto, Flor do Prado e Tenente Marques, dificultando ainda mais a logística e 
condições de assistência à saúde dos Cinta Larga nessas aldeias mais distantes. 
17- A Funasa não se dignou a informar nenhum dos dados de repasse financeiro 
indicados na Ajuda Memória, em especial aqueles destinados à assistência à saúde Cinta 
Larga nos anos de 2000, 2001 e 2002 com as atividades discriminadas por atividade, Pólo 
Base, aldeia. 
A pagina na Internet indica o repasse da Funasa de recursos públicos totais de R$ 
11.261.933,45 entre setembro de 1999 até julho de 2002, com saldo positivo de R$ 
784.886,00 em julho/02 no âmbito geral do DSEI Vilhena. Destes valores cerca de R$ 
530.675,83 aparecem com o objeto de abastecimento de água nas aldeias, sob o convenio 
1992/01. A Funasa curiosamente, não informa quais são os demais valores investidos na 
região sob administração direta da Funasa e da equipe de engenharia, especialmente nos 
anos 1999,2000,2001,2002 que, estima-se ser superiores aR$ 1 milhão de reais. 

CONVENIOS, OBJETO E ACOMPANHAMENTO DOS RECURSOS DSEI VILHENA 
11EM(NA PAGINA 1837 2576 2577 54 
DAFUNASAJ 
N ORIGINAL DO 0316/99 1992/01 006/01 0037/02 
CONVENIO 
ORGAO MINISTERJO MJN!SlER.10 DA MIN!SlERlO DA M!NISTERIO DA 
REPASSADOR DASAUDE SAUDE SAUDE SAUDE 
CONCEDENTE FUNASA FUNASA FUNASA FUNASA 
UF RO RO RO RO 
CONVENENTE PACA PACA PACA PACA 
PROGRAMA 49160001 !0511011938610055 I0.3020150.6501 0001 10302015065010001 
TRABALHO 
RESUMO DO SAUDE Al3AS1ECIMENT0 SAUDE INDlGENA SAUDE INDIGENA 
OBJETO INDIGENA DE AGUA 
DATA 22/09/99 31/12/01 07102/01 2l!/03/02 
ASSINATURA 
DATA 31/03/01 30/12102 20/06102 28/06103 
VINGENCIA 
VALOR DO 5 018 877.00 530 675.83 4 115 778,50 2384 886,00 
CONCEDENTEIR$1 
CONTRAPARTIDA - - . - 
VALOR 5 018 877.00 530 675,83 4115 778,50 2384 886,00 
COMPACTUADO 
VALOR 5 015.779,12 - 3 100 000,00 . 
LIBERADO A1E 
DEZ/OI 
VALOR DE JAN/02 - . 460000,00 
(RS) 
VALORDEFEV/02 - 59 625.00 
IR$1 
VALOR DE . 236153,00 
MARÇ0/02 (RS) 
VALOR DE - 530 675,83 260 000,50 50000,00 
ABRll102 (RS) 
VALOR DE - 750 000,00 
MAI0/02 (RS) 
VALOR DE . 800 000,00 
JUNH0/02 IR$) 
VALOR DE - 
IUUI0/02 (RS) 
VALOR GERAL 5 015 779.12 530 675,83 4 l 15 778,50 1600 000,00 
LIBERADO (R$l 
SALDO 3097,88 784 886,00 
RESTANTE CR$) 

Depreende-se que a Funasa está ciente que sem permitir o acesso às informações 
primárias, dados e indicadores de atendimento, assistência, morbidade, mortalidade e 
prevalência das doenças e óbitos entre os Cinta Larga, dificulta sobremaneira a 
apreciação, avaliação e monitoramento do atendimento à saúde indígena pelos 
Procuradores da Republica. Deste modo, está obstruindo e continua negando as 
informações sobre a saúde dos Cinta Larga que representam cerca de 25% da população 
indígena do DSEI Vilhena e que deveriam ter sido beneficiados com recursos 
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proporcionais na ordem de R$ 2.815.483,36 no período 2000/2002, afora os demais 
recursos de saneamento por administração direta da engenharia da Funasa não publicados 
e discriminados pela Funasa. 

18-Neste período, apesar de terem recebido diversas correspondências diretas dos Cinta 
Larga demandando ações de saúde e saneamento, a Funasa não respondeu aos índios, 
como também não encaminhou as respectivas copias das correspondências ao MPF. 

3-Apesar de indicado, não foi observada a pré-classificação da condição da obra por 
aldeias para a priorização das ações de infraestrutura e saneamento. Por isso, e por falta 
de planejamento estratégico a FUNASA continua realizando serviços repetidos e sem 
qualidade em alguns locais e nenhum procedimento em outros locais. 
Na Ajuda Memória, foi discriminado a condição das 11 aldeias que já haviam sido objeto 
de obras de saneamento anteriores e apresentavam pendências e irregularidades para 
correção, daquelas 22 aldeias que nunca haviam sido beneficiadas com melhorias 
sanitárias. Dentre essas 22 aldeias, foram indicadas 17 localidades para prioridade de 
intervenção da FUNASA em 2002 e possível inclusão das demais 05 restantes. 
É importante registrar que as 11 aldeias indicadas para correção de pendências de 
serviços irregulares já foram anteriormente objeto de repetidas interferências pontuais da 
engenharia da FUNASA em 1998, 2000, 2001 e 2002, sem que se perceba a solução do 
problema do fornecimento de água potável para uso humano, destino de dejetos e lixo e 
conservação e manutenção das melhorias sanitárias. 
Em 1998, o Inquérito Sanitário e análise de água consumida de todas as aldeias Cinta 
Larga e Zoró, identificou o problema do saneamento ineficiente e desqualificado em 
aldeias Cinta Larga, consolidou os dados epidemiológicos preliminares que já indicavam 
para a situação de extermínio dos Cinta Largas e do uso de recursos públicos em obras de 
má qualidade e impacto negativo junto a comunidades indígenas, que foi denominado de 
"pioramento sanitário". 
A Funasa não observou as recomendações do Inquérito Sanitário e, em alguns locais, está 
promovendo o "pioramento sanitário" nas aldeias Cinta Larga. 
Deve-se registrar o surgimento de 02 novas aldeias em 2002 e que a aldeia do 
Mineiro está abrindo um novo local mais próximo ao PI Flor do Prado: 
Valdo/Ponte: Margem esquerda do Rio Roosevelt( próximo a ponte), deslocamento 
de moradores da aldeia 14 de Abril após a morte do líder Joaquim CL ( Ventinha) e 
João/Eugenia/Ponte Queimada: João CL esta abrindo uma nova aldeia na margem 
esquerda do rio Eugenia, próxima a Ponte Queimada; Mineiro: próximo a 2° ponte 
sobre o Rio Flor do Prado. 

oc~~l.b~l!~N;i~;ql'.êN~~®r~~~~~; 
3.1.1-Aldeia e PI Roosevelt: Resultado do exame Bacteriológico em Jl/10/~8 
Água da caixa dágua proveniente da mina: Ba~térias Totais_:460 UJ;(/td(j /ii1; 

Cohformes Fecais: 94t1 tJP~libb ml; 
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Água do Rio Roosevelt: Bactérias Totais: 1.160 UFC/100 ml 
Coliformes Fecais: 660 UFC/100 ml 

A FUNASA perfurou em 2001/2002 um poço semiartesiano no local de deposito de lixo 
da aldeia e próximo às privadas que não forneceu água suficiente. Construiu lavanderia e 
chuveiros que não são usados por falta de água.A população continua sem água potável 
para consumo e se abastecendo diretamente da água da mina e do rio contaminados. As 
privadas foram construídas sem o devido planejamento, algumas minam água e são 
fossas negras, servindo de criatório de focos de mosquito. Os Cinta Larga da aldeia 
reclamam e atribuem a FUNASA a má qualidade da obra e o aparecimento de 
pernilongos, inexistentes até então. 
Até o momento não foi providenciado o novo exame bacteriológico da água pela 
FUNASA. 
Até junho/2002 não tinham sido fornecidos os filtros de água para a população. 
Sem providências da FUNASA. 

3.1.2-Aldeia do Pio/Mawanat: Resultado do exame Bacteriológico em 31/10/98 
Água do Igarapé(caçimba)aberta pelos Cinta Larga: Bactérias Totais: 1.560 UFC/100 mi 

ColiformesFecais: 1.480 UFC/100 ml 
Apesar da população reduzida(15 habitantes), nesta pequena aldeia (Pio /Mawanat) a 
FUNASA perfurou um poço artesiano que fornece água suficiente.Os construtores 
fizeram 02 chuveiros e lavanderias, mas não construíram um suporte e instalações 
adequados para o reservatório e a caixa d'água. O suporte da caixa d'água cedeu com o 
peso no dia seguinte à instalação e quebrou a caixa dagua. Diante da reclamação dos 
índios é que a FUNASA resolveu providenciar outra caixa d'água e o novo suporte da 
caixa dágua em 2002. 
Apesar da água fornecida não foi providenciado o exame microbiológico e 
bacteriológico da água. 
Das 03 privadas, 02 são fossas negras que chegam a transbordar no período das chuvas e 
os moradores reclamam do mau cheiro. 
Deste local ocorreu um óbito infantil em 2002. 

3.1.3-Aldeia e PI 14 de Abril: Resultado do exame Bacteriológico em 31/10/98. 
Água da mina: Bactérias Totais: 670 UFC/100 m1 

Coliformes Fecais: 630 UFC/100 mi 
Água do Poço FNS: Bactérias Totais: 460 UFC/100 ml 

Coliformes Fecais: 70 UFC/100 ml 
A FUNASA já procedeu diversas intervenções no local, a maioria mal sucedidas. Depois 
dos 02 poços amazônicos sem água em 1998, reafundaram um deles que continuou 
fornecendo água não potável a população.O não controle das águas paradas provenientes 
das torneiras estragadas produz poças dágua estagnadas e mal cheiro e contribui com o 
aumento de focos de mosquito. 
Em 2001 fizeram um poço artesiano que também não fornece água suficiente para o 
consumo. As lavanderias e chuveiros foram construídos e são sub-utilizados pela 
insuficiência de água. 
A população continua se abastecendo da mina d'água contaminada com coliformes 
fecais, até o momento, não protegida. 
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Sem providencias da FUNASA. 
3.1.4-Aldeia e PI Capitão Cardoso( Sapecado) : Resultado do exame Bacteriológico 
em 31/10/98. 
Poço aberto pela FNS:Bactérias Totais: 1.560 UFC/100 m1 

Coliformes Fecais: 1.480 UFC/100 m1 
Água do rio Pacarãna: Bactérias Totais : Confluência 

Coliformes Fecais: 460 UFC/100 ml 
Além de contaminada e imprópria para o uso humano( em estado bruto) a água dos poços 
amazonas da Funasa sempre foram insuficientes para atender a população desta aldeia 
que continuava a se abastecer da água contaminada do rio Pacarãna, A FUNASA abriu 
um poço artesiano que não tem água suficiente e as instalações, lavanderias e chuveiros 
são subutilizados. 
Os Cinta Larga desta aldeia e o chefe de posto da Funai já enviaram diversas reclamações 
à Funasa mas não foram atendidos. 
A população contínua a se abastecer de água contaminada do rio. 
Sem providencias da FUNASA. 

3.1.5-Aldeia do Jacinto: Resultado do exame Bacteriológico em 31/10/98. 
Água do Igarapé: Bactérias Totais: 1.180 UFC/100 m1 

Coliformes Fecais: 320 UFC/100 ml 
O poço amazonas de tão raso(< 6 metros), nunca forneceu água e os índios ainda se 
abasteciam do Igarapé contaminado que em 2002 chegou a secar e provocar a migração 
forçada de toda a população. 
Todas as instalações( lavanderia, chuveiro) estão sem uso por falta de água. 
Sem providencias da FUNASA. 

3.1.6-Aldeia do Tatarezão: Resultado do exame Bacteriológico em 31/10/98. 
Água do poço amazonasl da FNS: Bactérias Totais : 340 UFC/100 mi 

Coliformes Fecais: 420 UFC/100 m1 
Esta aldeia teve 02 poços perfurados e somente 01 deu água, insuficiente e contaminada. 
Os poços não eram protegidos e a água que pingava das torneiras danificadas escorria 
para dentro do poço. As torneiras danificadas acumulavam águas paradas que serviam de 
foco de mosquitos. O igarapé foi degradado devido ao desmatamento nas cabeceiras e 
secou. Foi uma aldeia que foi sendo reduzida pela falta de água e recorrentes diarréias e 
óbitos infantis. De 70 pessoas em 1997, estava com 27 moradores em outubro de 1998 e 
em 2000 foi desativada pela migração da população e pela falta de água para consumo 
humano. 
Todas as instalações foram abandonadas e é um exemplo de como obras de 
saneamento de má qualidade podem prejudicar a vida das pessoas e desperdiçar 
recursos públicos. 

3.1.7-Aldeia do Tonbão( Mãm Zep) 
Poço amazonas seco e com água de má qualidade em 2002. 
Instalações sem :funcionamento. O Igarapé secou. Funcionários da FUNAI informaram 
que estavam levando água em tambores para beber em agosto/2002. 
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Toda a população desta aldeia esta sem água para consumo e migrou para outras 
aldeias e para o garimpo. 
Não houve providencias da FUNASA. 

3.1.8-Aldeia do João(Ponte): Resultado do exame Bacteriológico em 31/10/98. 
Água do poço amazonasl da FNS: Bactérias Totais : Confluência 

Coliformes Fecais: 2.260 UFC/100 ml 
Nesta aldeia foi aberto um poço pela FNS que fornecia água contaminada e de pouca 
quantidade em 01 caixa, suficiente apenas para uso de 01 família. O motor à gasolina não 
tinha manutenção adequada e fundiu por falta de óleo lubrificante. Com o aumento da 
população, a água ficou insuficiente e foi aberto outro poço amazonas que secou. 
Em 2001, foi construída lavanderia, chuveiro e foi aberto um poço semiartesiano 
que fornece pouca água e a instalação foi interligada com o mesmo reservatório do 
poço contaminado. Algumas das privadas tem infiltração, são fossas negras e próximas 
aos poços. 
A Funasa ainda não providenciou os exames bacteriológicos da água consumida. 
Houve 03 óbitos infantis em 2002 desta aldeia. 

3.1.9-Aldeia Geraldo/Cento: Resultado do exame Bacteriológico em 31/10/98. 
Cacimba desprotegida ao lado do Igarapé: Bactérias Totais: Confluência 

Coliformes Fecais: 420 UFC/100 mi 
Desde 1995 a FNS inclui essa aldeia em seus planejamentos e não executa os serviços 
necessários. Desde 1998, devido ao desmatamento o Igarapé secou e toda a população 
ficou sem água para consumo, elevando as diarréias e óbitos infantis. A FNS construiu 
um poço amazonas que não forneceu água. Em 2001 construíram um poço semiartesiano 
que também não fornece água suficiente e mesmo assim a Funasa construiu lavanderias e 
chuveiros num local sem água para consumo. A população, devido a precariedade de 
abastecimento migrou parcialmente para a aldeia do João e reclama continuamente da 
falta de providencias da Funasa. 

3.1.10-Aldeia e PI Tenente Marques: Resultado do exame Bacteriológico em 
31/10/98. 
Água no poço amazonas 1 da FNS: Bactérias Totais: O UFC/100 ml 

Coliformes Fecais: 180 UFC/100 ml 
Água no poço amazonas 2 da FNS: Bactérias Totais : Confluência 

Coliformes Fecais: 420 UFC/100 ml 
Água da torneira do poço amazonas! da FNS: Bactérias Totais : Confluência 

Coliformes Fecais: 580 UFC/100 mi 
Água do rio Tenente Marques: Bactérias Totais: 560 UFC/100 mi 

Coliformes Fecais: 280 UFC/100 mi 
Os 02 poços amazonas da FNS além de contaminados não foram suficientes para 
abastecer toda a população, que continuava a se abastecer de água imprópria para 
consumo( do rio) e menos contaminada do que a fornecida nas torneiras da Funasa. 
Em 2001, a Funasa abriu um poço semiartesiano, que também não fornece água 
suficiente. 
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As lavanderias, chuveiros e instalações continuam subutilizadas devido as irregularidades 
da captação. 
A população, funcionários da Funai, SEDUC e da própria FUNASA tem que se utilizar 
de água contaminada do rio devido a insuficiência das obras de saneamento da FUNASA. 
Não foi providenciado nova análise bacteriológica das amostras de água pela 
Funasa. 

3.Lll-Aldeia Furquim: Resultado do exame Bacteriológico em 31/10/98. 
Água do Rio: Bactérias Totais : 680 UFC/100 ml 

Coliformes Fecais: 840 UFC/100 ml 
O elevado índice de contaminação da água do rio fez com que os Cinta Larga 
perfurassem em 2000, com recursos próprios, um poço semiartesiano que teve instalação 
elétrica inadequada causando queima e perda de diversos motores e bombas( 05). 
Não foi feita elevação nem distribuição da água. 
Foi recomendando que a Funasa aproveitasse o poço existente, procedesse a revisão da 
instalação elétrica , elevação , exame bacteriológico e distribuição da água às casas 
Quando a bomba estava queimada e o poço não fornecia água a população continuava se 
abastecendo da água do Rio contaminada. 
O Chefe PIN da Funai, informou que em outubro/02 a Funasa chegou ao local e estavam 
abrindo um outro poço, num local onde já existe um e que não iriam adequar as 
instalações existentes. Os índios estavam ausentes e a reclamação partiu do chefe do PIN 
Funai que teme a execução de serviços de má qualidade no local .. 
Não foi feito exame bacteriológico da água do poço artesiano. 

3.11.12.1- Aldeia e PI Flor do Prado: Resultado do exame Bacteriológico em 
31/10/98. 
Água do poço aberto pelos Cinta Larga em 1998: Bactérias Totais: 1900 UFC/100 mi 

Coliformes Fecais: 900 UFC/100 ml 
Desde 1998, a Funasa estava ciente que o poço amazonas fornecia água contaminada e 
imprópria para o consumo humano. 
Em outubro/2000, a Funasa empregou recursos de saneamento que previa a construção de 
novos poços, elevação e distribuição de água potável para manilhar o velho poço 
amazonas aberto pelos índios, contaminado e já existente no local. 
A água desse único poço, mesmo após o manilhamento também não se tomou potável 
para o consumo humano conforme atesta o resultado do exame bacteriológico em 
28/02/01 e chegou a secar em 2002 , sendo insuficiente para abastecer uma aldeia com 
mais de 60 pessoas, escola , posto de saúde e da Funai: 
Bactérias Totais: 40 UFC/100 ml 
Coliformes Fecais: 35 UFC/100 ml 
O elevado números de colônias de bactérias patológicas persistentes na água consumida 
na aldeia Flor do Prado a toma não potável para consumo humano( sem tratamento) e 
prejudica diretamente a qualidade de vida e a população Cinta Larga. 
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O serviço de engenharia e saneamento da Funasa descumpriu as planilhas de saneamento 
e obras do Plano Distrital aprovadas pelo Conselho Distrital em 2000 e 2001 e não abriu 
o poço artesiano previsto. 
A Funasa não parece seguir lógica, técnica e ou sanar as deficiências dos indicadores. 
Apesar das pendências verificadas nesta aldeia desde 1998, e constar repetidamente nas 
planilhas anuais da Funasa, nenhuma ação da Funasa sanou os problemas graves que 
favorecem as doenças e óbitos no local. 
À despeito da população superior a 60 pessoas, da escola, do posto de enfermagem e da 
Funai , neste momento a aldeia Flor do Prado está absolutamente sem água. 
O chefe do Posto da Funai e os lideres Cinta Larga, em setembro/02 estão transportando 
tambores de 200 1 de água para beber. 
A construção da única enfermaria e posto de saúde chegou a ser prejudicada pela 
ausência de água no local. 
Os Cinta Larga, depois de diversas reuniões, oficios e discussões com a Funasa estão 
revoltados com o desrespeito, descumprimento das responsabilidades e uso indevido dos 
recursos aprovados ( R$ 14.000,00) para o saneamento e poço artesiano da aldeia Flor do 
Prado desde dezembro de 2000. (Anexo XIX-A do Plano Distrital de 2000/2001 ). 
Eles questionam o que fizeram e onde foram aplicados os recursos aprovados pelos 
Conselhos Locais e Distritais de Saúde Indígena para os melhoramentos sanitários 
da aldeia Flor do Prado nos anos de 2000, 2001 e 2002??? 
Os Cinta Larga resolveram reconstruir a aldeia nova próximo a pista( cerca de 800 m da 
atual) e estão sem água para beber tanto na aldeia velha quanto na aldeia nova. Diante 
disso, dezenas de famílias estão migrando para outras aldeias, periferias de cidades e 
garimpo. 
O chefe de PIN Funai considera uma calamidade e confirmou que tem cópia das dezenas 
de oficio enviados a Funasa , todos sem resposta. 
Acusa que as instalações, banheiro, chuveiros e lavanderia não funcionam por falta 
de água. 
O gerente operacional da Paca observa que não confere a informação da Funasa ao MPF: 
" ... a previsão de implantação de obras de saneamento ainda para 2002 para as aldeias ... 
Nova Flor do Prado ... ", segundo Carlos Leonardo P da Silva " ... não deve ocorrer pela 
demora administrativa da Funasa em formalizar os convênios. Estamos em setembro/02 e 
nada foi encaminhado até o momento." 
Estamos diante de uma aldeia distante cerca de 280 km de qualquer dos pólos base de 
atendimento( Cacoal, Aripuanã e Juina), carente das obras de saneamento sob a 
responsabilidade da Funasa desde 1991 (Decreto 22/91) que vem sendo continuamente 
reprogramadas pela Funasa e nunca executadas. 
Desde 1998, o Inquérito Sanitário mensurou a má qualidade de água e desde então a 
Funasa inclui e aprova a execução das obras, mas não executa as ações. 
Fazem 03 anos, 02 Planos Distritais e diversas programações que as ações desta aldeia 
são prejudicadas. 
Não existem banheiros, chuveiros, lavanderias, poços e ou quaisquer instalações 
sanitárias da Funasa na aldeia nova Flor do Prado( apesar dos índios estarem 
morando lá desde setembro de 2001), e na sede antiga fizeram, em 2002, uma 
lavanderia, banheiros que não funcionam devido a ausência de água para o 
funcionamento. 
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Sem Providências da Funasa. 
Recomendo que se audite as planilhas da Funasa e se proceda visita in loco. 

3.11.13.2: Aldeia do Mineiro: 
Devido a precariedade de acesso, em 1998, não foi possível coletar amostra de água na 
cabeceira do Rio Branco. 
Depois disso a Funasa também não providenciou nem os exames, nem as obras e 
melhorias sanitárias devidas. Não existem privadas, nem buraco de lixo, nem água 
potável para consumo. 
Os Cinta Larga, isolados todos os anos devido a precariedade dos acessos, estão iniciando 
a abertura de urna nova aldeia entre a aldeia Flor do Prado e a cabeceira do Rio Branco, 
como uma aldeia intermediária , de ocupação sazonal, no período das chuvas. 
Pelo que informaram, não tencionam abandonar a aldeia tradicional e exigem as 
melhorias sanitárias, de estrada e a recuperação da pista de pouso para as remoções de 
emergência 
Já ocorreram óbitos, por falta de assistência e remoções da Funasa em 2000 e toda a 
população foi acometida por diarréias em 2001. 
Não existem banheiros, chuveiros, lavanderias e ou quaisquer instalações sanitárias 
da Funasa. 
Sem providências pela Funasa . 

3.11.14.3: Aldeia Cachoeirinha: 
Aldeia Cachoeirinha: Resultado do exame Bacteriológico em 20/10/98. 
Água do igarapé, afluente do Rio BrancoBactérias Totais: 620 UFC/100 ml 

Coliformes Fecais: 1880 UFC/100 ml 
A água do Igarapé Cachoeirinha, tornou-se imprópria para o consumo humano, vem 
secando e devido a piora na qualidade ambiental e ausência de banheiros suficientes, os 
dejetos se espalham à beira d' água. 
A aldeia Cachoeirinha, ( do mesmo modo que Flor do Prado), aparece em todas as 
programações disponíveis da Funasa (Anexo XIX-A do Plano Distrital de 2000/2001), 
tem população superior a 50 pessoas, escola, auxiliar de enfermagem, AIS que são 
prejudicados pela falta de providencias da Funasa no fornecimento de água potável. 
Em setembro de 2001 a professora interrompeu as aulas e a auxiliar de enfermagem 
encaminhou diversas crianças e adultos e também foi removida para o hospital devido a 
epidemia de diarréia e desidratação que acometeu· a todos. 
Emjulho/2002 a Funasa, descumpriu o Plano Distrital que previa um poço artesiano (ao 
custo de R$ 14.000,00) e perfurou um poço amazonas( cisterna) de 05 metros( ao custo 
de R$ 35,00/m). Os Cinta Larga reclamaram, enviaram oficio ao DSEI (anexo) e 
paralizaram os serviços. 
Diante dos Cinta Larga, a Funasa alegou que estavam fazendo um poço provisório e que 
o artesiano seria construído ainda em 2002. 
Os banheiros, chuveiros e lavanderia não são utilizados por falta de água. 
As caixas instaladas são pequenas ( 2 x 1000 1) para a população do local( > de 50 
pessoas) e quando havia água, exigia que o motor fosse acionado varias vezes ao dia. 
Sem providências da Funasa. 
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3.Il.15.4: Aldeia Taquaral: 
Aldeia Taquaral: Resultado do exame Bacteriológico em 20/10/98. 
Água do igarapé, afluente do Rio Branco:Bactérias Totais: 1420 UFC/100 mi 

Coliformes Fecais: O UFC/100 mi 
A água do Igarapé Taquaral, tomou-se imprópria para o consumo humano, vem secando 
e devido a piora na qualidade ambiental e ausência de banheiros suficientes, os dejetos se 
espalham à beira d'agua, O volume de plásticos e fezes humanas e de animais 
comprometeram absolutamente o abastecimento de água na aldeia. 
A aldeia Taquaral, ( do mesmo modo que Cachoeirinha e Flor do Prado), aparece em 
todas as programações disponíveis da Funasa (Anexo XIX-A do Plano Distrital de 
2000/2001), tem população superior a 50 pessoas, escola, auxiliar de enfermagem, AIS 
que são prejudicados pela falta de providencias da Funasa no fornecimento de água 
potável. 
Em setembro de 2001 a professora interrompeu as aulas e a população foi acometida por 
epidemia de diarréia , desidratação. 
A nova amostra de água examinada em 04/09/01 indicou piora significativa e 
aumento de contaminação. 
Igarapé Taquaral, afluente do Rio Branco:Bactérias Totais: Confluência 

Coliformes Fecais: 80 UFC/100 mi 
Em outubro/O 1, vitimados por diarréias e verminoses os Cinta Larga chegaram a 
contratar ( com recursos do projeto CESE) um perfurador de poço artesiano que não 
conseguiu acessar água. 
Em julho/2002, a Funasa descumpriu o Plano Distrital que previa um poço artesiano ( ao 
custo de R$ 14.000,00) e perfurou um poço amazonas( cisterna) de 05 metros( ao custo 
de R$ 35,00/m). 
Os Cinta Larga reclamaram, enviaram oficio ao DSEI (anexo) e interromperam os 
serviços. 
O líder Parakida Cinta Larga reteu o maquinário da firma contratada ( Frederico Poços 
de Juina)até que a Funasa se responsabilizasse na perfuração de um poço artesiano 
profundo conforme o programado. 
Diante dos Cinta Larga, a Funasa alegou que estavam fazendo um poço provisório e que 
o artesiano seria construído até outubro de 2002. 
Não providenciaram os novos exames bacteriológicos da água fornecida na aldeia 
Taquaral. 
Os banheiros, chuveiros e lavanderia são pouco utilizados, por falta de água do 
poço amazonas que não fornece água suficiente. 
Sem providências da Funasa. 

3.Il.16.5: Aldeia lpê: 
Essa aldeia não teve a água analisada em 1998, nem em 2000, 2001 ou 2002 e se 
abastece diretamente da água do Igarapé. Seus moradores são pouco numerosos, mas são 
pessoas idosas e crianças que sofrem e são prejudicados quando acometidos de. doenças 
diarréicas. 
A distancia de 30 km da aldeia Taquaral impõe um certo isolamento e a qualidade da 
água consumida afeta a qualidade de vida dos moradores. 
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O Plano Distrital 2000/2001( anexo XIX-A) indica que para a aldeia Ipê estava 
programada e aprovado a abertura de um poço artesiano sem placa solar ou tipo 
amazonas, num valor de R$ 6.000,00. 
A Funasa, até setembro/02 não havia empregado os recursos aprovados desde 2000 
para beneficiar esta aldeia. 
Lá continua sem nenhuma providencia e instalações sanitárias. 
Sem providências da Funasa. 

3.11.17.6: Aldeia e PI Rio Preto: Exame de água em 10/11/98. 
O local é a antiga sede do PI Rio Preto e a população indígena reduzida vem migrando 
continuamente. 
A água até então consumida vem de uma mina, através de mangueira que não conta com 
uma boa captação e é contaminada. 
Água da mina:Bactérias Totais: 640 UFC/ 100ml 

Coliformes Fecais: 1440 UFC/100 mi 
A Funasa abriu um poço amazonas, instalações de banheiros, chuveiros, lavanderia , mas 
não providenciou o exame bacteriológico da água fornecida . 
A continuidade de várias ocorrências de diarréias em 2002 fizeram a população migrar 
para outras aldeias e diversas crianças desnutridas foram encaminhadas para a referencia 
em Juina e UTI infantil em Cuiabá. 

3.11.18.7: Aldeia Bananal: Exame de água em 10/11/98. 

Água do poço amazonas aberto pelos índios:Bactérias Totais: 620 UFC/ 100ml 
Coliformes Fecais: 1580 UFC/100 mi 

A água consumida nesta aldeia de tão contaminada já provocou diversas crises diarréicas, 
verminoses, desnutrição e óbitos entre as crianças. 
Não existiam instalações sanitárias, banheiros , buracos de lixo e o poço contaminado, 
aberto pelos índios, recebia infiltração de enxurradas. 
O Plano Distrital 2000/2001( anexo XIX-A) indica que para a aldeia Bananal estava 
programada e aprovado a abertura de um poço artesiano sem placa solar ou tipo 
amazonas, num valor de R$ 6.000,00. 
Até 04/09/01 a Funasa não empregou os recursos aprovados nesta aldeia e foram 
repetidos os exames de análise de água consumida que indicam a persistência da 
contaminação da água. 
O laudo confirma que" ... a amostra não atende aos padrões de potabilidade segundo a 
portaria do Ministério da Saúde." 
Bactérias Totais: Confluência 
Coliformes Fecais: 120 UFC/100 mi 
Em julho de 2002, a Funasa conseguiu perfurar um poço amazonas com 04 metros de 
profundidade que não fornece água suficiente para o funcionamento dos banheiros, 
lavanderias, chuveiros. 
Até o momento não procederam o exame bacteriológico da água, para atestar a 
potabilidade para o uso humano. 

3.11.19.8: Aldeia Kakuren: 
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Essa aldeia é recente, e sua população tem origem de uma facção da aldeia Taquaral. 
Foram para a região do Guariba, próximo ao paralelo 1 O e a água consumida no local é 
direto do Igarapé , afluente do Guariba. 
Lá não existem instalações sanitárias, banheiros, chuveiros, lavanderia, poços abertos 
com recursos da Funasa. 
Sem providências da Funasa. 

3.Il.20.9: Aldeia Rio Seco: Exame de água em 10/11/98. 

O poço amazonas desta aldeia foi aberto pelos índios e apresentou índices elevados de 
contaminação na água consumida pela aldeia. 
Como não tinham reservatório e caixa dágua , a bomba era acionada por diversas vezes e 
sempre se encontrava danificada. Com isso a população continuava se utilizando de 
águas contaminadas do poço e do rio indiscriminadamente. 
-Agua do poço amazonas: Bactérias Totais: 760 UFC/100 ml 

Coliformes Fecais: 140 UFC/100 mi 
-Água do Rio Guarantã: Bactérias Totais: Confluência 

Coliformes Fecais: 340 UFC/100 ml 
Na aldeia de Rio Seco não existem banheiros, chuveiros, lavanderia e quaisquer outras 
instalações sanitárias. Freqüentemente o motor da aldeia queima ou é danificado e a 
população volta a se abastecer diretamente de água do Igarapé Guarantã, afluente do Rio 
Aripuanã, contaminado e assoreado por garimpos clandestinos. 
Desde 16/09/02 o chefe de posto da Funai oficiou a Funasa solicitando urgência nas 
instalações e a cessão do motor novo para abastecimento de água na aldeia , porque o 
existente havia fundido. 
Até o momento não procederam o novo exame bacteriológico da água, para atestar 
a potabilidade para o uso humano. 
Sem providências da Funasa. 

3.11.21.10: Aldeia Usina: 

Aldeia as margens do Rio Aripuanã, completamente contaminado e assoreado devido a 
garimpas. 
Local de maior ocorrência de sedentarismo, obesidade, hipertensão, alcoolismo, DST's. 
A população se abastece de água de mina contaminada . 
As caixas são descobertas e há muito lixo e dejetos espalhados. 
Não existem AIS treinados no local. 
Nem instalações sanitárias, nem banheiros e lavanderias. 
Água da mina: Bactérias Totais: 980 UFC/100 ml 

Coliformes Fecais: O UFC/100 ml 
Até o momento não procederam o novo exame bacteriológico da água, para atestar 
a potabilidade para o uso humano. 
Sem providências da Funasa. 

3.11.22.11: Aldeia Amarelinho: 
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Esta aldeia é uma dissidência de alguns moradores da aldeia Usina. A ocupação é 
sazonal e está a 20 km da aldeia Usina. 
Os índios chegaram a iniciar a construção de casa e se abastecem diretamente de água do 
no. 
Não existem instalações sanitárias, banheiros, chuveiros e lavanderias no local . 
Até o momento não procederam o exame bacteriológico da água, para atestar a 
potabilidade para o uso humano. 
Sem providências da Funasa. 

3.Il.23.12: Aldeia Capivara: 

Aldeia Capivara: Resultado do exame Bacteriológico em 03/11/98. 
Água do igarapé:Bactérias Totais: 1600 UFC/100 mi 

Coliformes Fecais: 600 UFC/100 mi 
A água do Igarapé da aldeia Capivara, tomou-se imprópria para o consumo humano, vem 
secando e devido a piora na qualidade ambiental e ausência de banheiros , os dejetos se 
espalham à beira d'água. O volume de plásticos e fezes humanas e de animais 
comprometeram absolutamente o abastecimento de água na aldeia. 
A aldeia Capivara, (do mesmo modo que Cachoeirinha, Taquaral e Flor do Prado), 
aparece em todas as programações disponíveis da Funasa (Anexo XIX-A do Plano 
Distrital de 2000/2001), tem população superior a 50 pessoas, auxiliar de enfermagem, 
AIS que são prejudicados pela falta de providencias da Funasa no fornecimento de água 
potável. 
Em julho de 2001, a Funasa, descumpriu o Plano Distrital que previa um poço artesiano 
(ao custo de R$ 14.000,00) e conseguiu perfurar uma cacimba de 2,4 metros( ao custo de 
R$ 35,00/m) que não forneceu água. 
As instalações não eram utilizadas por total falta de água na cacimba e os índios 
continuavam a se abastecer de água do rio, também contaminado .. 
Exame analisado em 12/11/01 
Água da cacimba da Funasa: Bactérias Totais: 630 UFC/100 ml 

Coliformes Fecais: 400 UFC/100 mi 
Desde então, os Cinta Larga reclamaram diretamente no Conselho Local de Saude, ao 
engenheiro da Funasa, a chefe do DSEI, mas não foram tomadas providencias. 
Diante dos Cinta Larga, a Funasa alegou que estavam fazendo um poço provisório e que 
o artesiano seria construído até o final de 2001. 
Em julho/02, o líder Ricardo Poeira Cinta Larga, expulsou o engenheiro Mauricio 
da Funasa que chegou à aldeia Capivara, de madrugada sem se apresentar, e 
acusou a Funasa de desvio de recursos em prejuízo a população da aldeia Capivara. 
Não existem poços artesianos, banheiros, chuveiros, lavanderias e ou quaisuer 
outras instalações sanitárias realizadas pela Funasa no local. 
O óbito de Wesley Cinta Larga, acometido de diarréias, desidratação e desnutrição 
em 06/09/02 é dessa aldeia. 
Até o momento não procederam o novo exame bacteriológico da água, para atestar 
a potabilidade para o uso humano. 
Sem providências da Funasa. 
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3.11.24.13: Aldeia 21: 

Aldeia com população que vem migrando ano à ano devido as más condições sanitárias 
no local e que continua consumindo água contaminada e imprópria para consumo 
humano. O rio Aripuanã vem sendo comprometido por garimpos em suas cabeceiras e o 
poço estava entupido na época da coleta de exames. 
Água do Rio Aripuanã: Bactérias Totais: Confluência . 

Coliformes Fecais: 520 UFC/100 ml 
Desde 1998 a Funasa não procedeu novo exame bacteriológico da água, para atestar a 
potabilidade para o uso humano, nem da água do rio Aripuanã, nem da água do poço 
amazonas aberto pelos Cinta Larga. 
Não existem instalações, banheiros, lavanderias, poços artesianos ou poço amazonas, 
apesar de constar desde 2000/2001 no Plano Distrital(Anexo XIX-A) ao custo de R$ 
6.000,00( em 2000) 
Sem providências da Funasa. 

3.11.25.14: Aldeia José Paulo: 

Aldeia com população que vem migrando ano à ano devido as más condições sanitárias 
no local e que continua consumindo água contaminada e imprópria para consumo 
humano. O igarapé foi totalmente assoreado e está contaminado. 
Água do Igarapé: Bactérias Totais: Confluência. 
Coliformes Fecais: 240 UFC/100 ml 
Em 2000 foi recuperado e limpo um poço amazonas no local que é a única fonte de água 
de abastecimento. 
O morador principal, um idoso de mais de 70 anos( Capitão Mãm Cinta Larga), morreu 
em junho/02 em Cuiabá. Segundo sua esposa e viuva( Raquel CL) após uma crise de 
vômitos e dianéia, sentindo fraqueza e mesmo doente teve gue se deslocar à pé mais de 
80 km( 4 dias) em busca de atendimento, diante da ausência de assistência e remoção da 
Funasa. 
Desde 1998, a Funasa não procedeu novo exame bacteriológico da água, para atestar a 
potabilidade para o uso humano, nem da água do Igarapé, nem da água do poço 
amazonas aberto pelos Cinta Larga. 
Não existe nenhuma instalação, banheiros, lavanderias, neste local que tenham sido 
executados com recursos da Funasa. 
Até o momento não procederam o novo exame bacteriológico da água, para atestar 
a potabilidade para o uso humano. 
Sem providências da Funasa. 

3.11.26.15: Aldeia Eugenia: 
Aldeia Eugenia: Resultado do exame Bacteriológico em 02/11/98. 
Água do igarapé:Bactérias Totais: 440 UFC/100 ml 

Coliformes Fecais: 1380 UFC/100 mi 
A água do Igarapé da aldeia Eugenia, tomou-se imprópria para o consumo humano, 
devido a piora na qualidade ambiental e ausência de banheiros , os dejetos se espalham à 
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beira d'água. O volume de plásticos e fezes humanas e de animais comprometeram 
absolutamente o abastecimento de água na aldeia. 
A aldeia Eugenia, ( do mesmo modo que Capivara, Cachoeirinha, Taquaral e Flor do 
Prado), aparece em todas as programações disponíveis da Funasa (Anexo XIX-A do 
Plano Distrital de 2000/2001), tem população flutuante por estar na interligação entre as 
aldeias de RO e de MT, que são prejudicados pela falta de providencias da Funasa no 
fornecimento de água potável. 
Desde 2000, a Funasa, não cumpre o Plano Distrital que previa um poço artesiano ( ao 
custo de R$ 14.000,00) e não providenciou nenhum melhora sanitária. 
Desde então, os Cinta Larga reclamam diretamente no Conselho Local de Saúde, ao 
funcionários da Funasa, do PSF, mas não foram tomadas providencias. 
Não existem poços artesianos, banheiros, chuveiros, lavanderias e ou qualquer outras 
instalações sanitárias realizadas pela Funasa no local. 
Existem moradores desta aldeia migrando para as aldeias do Tenente Marques, João 
alegando má qualidade de assistência à saúde. 
Até o momento não procederam o novo exame bacteriológico da água, para atestar 
a potabilidade para o uso humano. 
Sem providências da Funasa. 

3.11.27.16: Aldeia Fadado: 
Aldeia Fadado: Resultado do exame Bacteriológico em 12/11/98. 
Água do igarapé:Bactérias Totais: Confluência . 

Coliformes Fecais: 2720 UFC/100 mi 

Aldeia com população oriunda da aldeia e PI Furquim que vem aumentando 
significativamente apesar das más condições sanitárias no local, que continua 
consumindo água contaminada e imprópria para consumo humano. 
O igarapé vem sendo desmatado, assoreado e está contaminado. 
Em 2001 houve óbito infantil de criança que estava em recuperação de quadro grave de 
desnutrição neste local. 
Desde 1998, a Funasa não procedeu novo exame bacteriológico da água, para atestar a 
potabilidade para o uso humano, nem da água do Igarapé. 
Apesar de não constar nas programações dos Planos Distritais de 2000 e 2001 como 
prioridade de investimento a Funasa em outubro de 2002, ao invés da Funasa abrir um 
bom poço artesiano para fornecer água potável e de boa qualidade, resolveu sem nenhum 
critério técnico abrir 03 poços amazônicos com menos de 05 m de profundidade para 
uma população inferior a 16 pessoas . 
O chefe de PIN Funai e chefe da Assistência da Funai/Cacoal, solicitou que 
aprofundassem os poços e chegou a argumentar com os empreiteiros contra o desperdício 
de recursos públicos e questionou que, se um dos poços secar, com certeza os demais 
também não forneceram água já que todos os 3 são muito rasos(< de 5 metros) e 
fornecem água de superficie e de má qualidade, mas não foi atendido. 
As instalações, banheiros, lavanderias que -estão sendo construídos pela Funasa não 
constam nos Planos Distritais 2000/2001 e ou programação anterior. 
Até o momento não procederam o novo exame bacteriológico da água, para atestar 
a potabilidade para o uso humano. 

21 



Recomendo a vistoria e monitoria destas obras sanitárias. 

3.11.28.17: Aldeia Cáceres( Nilson): 

Aldeia Cáceres: 
Essa aldeia estava em construção na época do Inquérito Sanitário em 1998 e não houve 
análise e exame bacteriológico da água consumida. 
A população desta aldeia , original do PI Furquim, consome água bruta direta e não 
conta com nenhuma instalação , banheiros, chuveiros, lavanderias e poços. 
A distancia e isolamento desta aldeia faz com que as melhorias sanitárias influenciem 
diretamente a qualidade de vida dos moradores. 
Desde então, os Cinta Larga reclamam diretamente no Conselho Local de Saúde, ao 
funcionários da Funasa, do PSF, mas não foram tomadas providencias. 
Até o momento, a Funasa não procedeu exame bacteriológico da água, para atestar 
a potabilidade para o uso humano. 
Sem providências da Funasa. 

3.III.29.1: Tenente Marques/Roças: 
A população dessa aldeia vem migrando para o Tenente Marques e em 1998 e não houve 
análise, nem exame bacteriológico da água consumida. 
A população remanescente desta aldeia, consome água bruta direta e não conta com 
nenhuma instalação , banheiros, chuveiros, lavanderias e poços. 
A distancia e isolamento desta aldeia faz com que as melhorias sanitárias influenciem 
diretamente a qualidade de vida dos moradores. 
Desde então, os Cinta Larga reclamam diretamente no Conselho Local de Saúde, ao 
funcionários da Funasa, do PSF, mas não foram tomadas providencias. 
Até o momento, a Funasa não procedeu exame bacteriológico da água, para atestar 
a potabilidade para o uso humano. 
Sem providências da Funasa. 

3.Ill.30.2: Azumba/Fundão: 
A população dessa aldeia vem migrando para o PI Roosevelt em função da pressão e 
poluição do garimpo. 
Aldeia Azumba: Resultado do exame Bacteriológico em 31/10/98. 
Água do igarapé Perdidas:Bactérias Totais: Confluência . 

Coliformes Fecais: 3220 UFC/100 ml 
A população remanescente desta aldeia, consome água bruta direta e não conta com 
nenhuma instalação , banheiros, chuveiros, lavanderias e poços. 
A distancia e isolamento desta aldeia faz com que as melhorias sanitárias influenciem 
diretamente a qualidade de vida dos moradores. 
Houve óbito de criança em 2000 por causa ignorada. 
Desde então, os Cinta Larga reclamam diretamente no Conselho Local de Saúde, ao 
funcionários da Funasa, do PSF, mas não foram tomadas providencias. 
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Consta no Plano Distrital 2000/2001, a programação e recursos discriminados de R$ 
6.000,00 para a abertura de um poço artesiano sem placa solar ou poço amazonas nesta 
aldeia .. 
A população remanescente desta aldeia, continua consumindo água bruta direta e não 
conta com nenhuma instalação , banheiros, chuveiros, lavanderias e poços até 30/09/02. 
Até o momento, a Funasa não procedeu novo exame bacteriológico da água do rio, 
para atestar a potabilidade para o uso humano. 
Sem providências da Funasa. 

3.111.31.3: Pantanal/ Paralelo 10°: 

Esta aldeia não existia à época do Inquérito Sanitário em 1998 e sua população é original 
da aldeia Taquaral e Bananal. 
Neste local a água da cabeceira do igarapé é insuficiente e seca todo o ano. 
O local é pouco favorável a manutenção da aldeia se não forem realizados as obras e 
serviços de saneamento necessários. 
A população dessa aldeia todo ano migra para outras aldeias devido a ausência de 
água.Ano passado as casas queimaram. 
A população remanescente desta aldeia, consome água bruta direta e não conta com 
nenhuma instalação , banheiros, chuveiros, lavanderias e poços. 
A distancia e isolamento desta aldeia faz com que as melhorias sanitárias influenciem 
diretamente a qualidade de vida dos moradores. 
Desde então, os Cinta Larga reclamam diretamente no Conselho Local de Saúde, ao 
:funcionários da Funasa, do PSF, mas não foram tomadas providencias. 
A população remanescente desta aldeia, continua consumindo água bruta direta e não 
conta com nenhuma instalação , banheiros, chuveiros, lavanderias e poços até 30/09/02. 
Até o momento, a Funasa não procedeu novo exame bacteriológico da água do rio, 
para atestar a potabilidade para o uso humano. 
Sem providências da Funasa. 

3.Ill.32.4: Cassiano: 

À época do Inquérito Sanitário em 1998 não foi realizado o exame bacteriológico da água 
e sua população é original da aldeia e PI 14 de Abril. 
Neste local a água da cabeceira do igarapé é insuficiente. 
A população desta aldeia, consome água bruta direta e não conta com nenhuma 
instalação, banheiros, chuveiros, lavanderias e poços. 
A distancia e isolamento desta aldeia faz com que as melhorias sanitárias influenciem 
diretamente a qualidade de vida dos moradores. 
Desde então, os Cinta Larga reclamam diretamente no Conselho Local de Saúde, ao 
funcionários da Funasa, do PSF, mas não foram tomadas providencias. 
A população desta aldeia, continua consumindo água bruta direta e não conta com 
nenhuma instalação, banheiros, chuveiros, lavanderias e poços até 30/09/02. 
Houveram ó bitos e graves problemas de saúde nesse local 
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Até o momento, a Funasa não procedeu novo exame bacteriológico da água do rio, 
para atestar a potabilidade para o uso humano. 
Sem providências da Funasa. 

3.111.33.5: Aldeia do Alemão: 

À época do Inquérito Sanitário em 1998 não foi realizado o exame bacteriológico da 
água, devido a dificuldades de acesso e seus moradores estarem em Cachoeirinha. 
Sua população é original das aldeias Cachoeirinha, Capitão Cardoso e Flor do Prado. 
Neste local a água da cabeceira do igarapé é insuficiente . 
A população desta aldeia, consome água bruta direta e não conta com nenhuma 
instalação , banheiros, chuveiros, lavanderias e poços. 
A distancia e isolamento desta aldeia faz com que as melhorias sanitárias influenciem 
diretamente a qualidade de vida dos moradores. 
Desde então, os Cinta Larga reclamam diretamente no Conselho Local de Saúde, ao 
funcionários da Funasa, do PSF, mas não foram tomadas providencias. 
A população desta aldeia, continua consumindo água bruta direta e não conta com 
nenhuma instalação , banheiros, chuveiros, lavanderias e poços até 30/09/02. 
Houveram óbitos e graves problemas de saúde nesse local 
Até o momento, a Funasa não procedeu novo exame bacteriológico da água do rio, 
para atestar a potabilidade para o uso humano. 
Sem providências da Funasa. 

5- Mesmo com a contratação dos 08 auxiliares de enfermagem e profissionais de saúde as 
equipes do PSF (médico, enfermeira, odontólogo) não estão conseguindo atender as 
visitas nas aldeias na freqüência prevista . No período, não foi contratado nenhum médico 
para atender os Cinta Larga nos PB 's Cacoal, Juina e Aripuanã, as enfermeiras não 
percorreram todas as aldeias neste ano (que coincidem com aquelas de acesso precário, 
população reduzida, ausência de saneamento e infraestrutura) que anteriormente também 
não eram visitadas com a freqüência ideal (Eugenia, Mineiro, Cachoeirinha, Pantanal, 
Ipê, Azumba, Cassiano, Valdo,Tonhão, Ponte Queimada) e a vacinação vem sendo feita 
pelas auxiliares de enfermagem. Nem a maioria dos auxiliares de enfermagem, recém 
contratado, conseguiu visitar essas aldeias, considerando-se que a maioria só recebeu a 
moto no mês de setembro/02. 
Não foram encaminhadas as respectivas programações de visitas do PSF Indígena nas 33 
aldeias Cinta Larga dos PB's Aripuanã, Juina e Cacoal, discriminando as ações médicas, 
enfermagem, vacinas, odontólogo para o ano de 2002, nem tampouco a cópia das 
programações em 2000 e 2001 com os indicadores de freqüência obtidas, por aldeia, PB, 
em relação a etnia Cinta Larga. 

9-Devido a insuficiência de informações prestadas pela Funasa, não é possível se avaliar 
se foram adotados quaisquer procedimentos para a reorientação técnica e antropológica 
do programa de capacitação, formação dos AIS Cinta Larga e atendimento à saúde e se 
houve algum sucesso relacionado a isso. Alheios ao diagnóstico e insatisfação dos índios, 
a Funasa não se submeteu a uma avaliação de desempenho rigorosa, nem buscou 
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orientação técnica e antropológica visando qualificar a interface com a população e a 
capacitação dos AIS Cinta Larga. 
A alta rotatividade e desistências dos AIS Cinta Larga persiste, se considerarmos que dos 
06 novos AIS( Douglas CL, Najara CL, Beatriz CL, Diogo CL, Ciano CL, Carlos CL) 
que participaram do 1 º treinamento em março/02, apenas 01 ( Valdemar Douglas 
CL)participou do curso de qualificação escolar em agosto/02. 
Não houve, até o momento, a devida priorização da questão Cinta Larga, orientação 
antropológica e pedagógica específicos para orientar os profissionais de saúde a resgatar 
estrategicamente algum sucesso na coleta e registros de informações, SIASI, aprendizado 
de idioma, nas ações de saúde e a inclusão e franca participação dos Cinta Larga. 
Dos 09 AIS Cinta Larga que ainda permanecem no Programa, 04 deles se afastaram de 
suas aldeias e estão na região do garimpo e os demais estavam se deslocando para lá em 
agosto/02. 
Mesmo assim, a Funasa não apresentou, nem buscou orientação técnica 
antropológica/indigenista para se instrumentalizar nas intervenções junto aos Cinta Larga. 
Por isso não consegue avaliar seus erros e os repete seguidamente, a exemplo das obras 
de saneamento desqualificados e repetidos em algumas mesmas aldeias e a não execução 
dos serviços contratados e previstos nas aldeias populosas, causando descontentamento e 
reclamações dos índios seguidamente. 
A recorrência elevada de óbitos em crianças de 01 à 05 anos, a maioria separadas das 
mães, violentamente desmamadas, introduzidas em alimentação pobre em nutrientes 
demonstram a não compreensão da Funasa sobre a desorganização social Cinta Larga, 
sobre os mecanismos de parentesco, tabus alimentares, desmame e relação saúde/doença 
e comprometem a eficácia do programa de saúde Cinta Larga. 
Em agosto/02 ocorreu, de modo geral para os mais de 70 AIS de diferentes origens 
étnicas, o 1 º módulo do curso de qualificação escolar para o ensino fundamental de 1 º à 
8° série. 
Esta atividade, apesar de oportuna, teve financiamento recusado pela Funasa e só foi 
possível com recursos da cooperação da Noruega que apóia a PACA e SEDUC/RO. 
Apenas 07 AIS Cinta Larga chegaram a participar. 
A Funasa ignorou a data indicada, não criou uma coordenação técnica e qualificada 
especifica para as ações Pró Cinta Larga, manteve coordenadora que jamais visitou 
nenhuma aldeia CL, desconhece a realidade de campo e que não se dignou em informar 
ao Ml'F quaisquer adequações ao Programa de Capacitação Cinta Larga. 
14- Em agosto/2002, após 01 ano de abandono, e 03 meses depois da data indicada na 
Ajuda Memória, foram reiniciados as obras parciais da Casa de Saúde Indígena Aripuanã, 
descumprindo o projeto original da Arquiteta Leda Leonel e interferindo na obra 
aprovada devido a redução de 05 enfermarias aprovadas pela Vigilância Sanitária para 03 
enfermarias. Essas modificações,numa construção de 500 m2, após a aprovação do 
arquiteto da Vigilância Sanitária comprometem a obra e a eficiência do serviço de saúde 
indígena em Aripuanã , sistema de controle de circulação e contaminação da unidade. 
A quantidade de enfermarias não se trata de uma extravagância. 
O projeto da CSI foi consolidado e aprimorado por Grupo Técnicorindigenista, arquiteta 
Leda, arquiteto Mardio da Vigilância Sanitária), aprovado pelos índios, pelo Conselho 
Local de Saúde com as 05 enfermarias assim discriminadas: 01 de doenças diarréicas; 01 
de doenças respiratórias, 01 de gestantes e mulheres, 01 de maternidade e recém 
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nascidos, O 1 de isolamento em casos de catapora, TB, Blastomicose e outras doenças 
infecciosas para evitar as recorrentes contaminações ( TB, Blastomicose, e outras)que 
tem ocorrido em Aripuanã, Juina, Cacoal. 
Só com essa discriminação espacial das enfermarias, a CSI Aripuanã conseguirá obter a 
aprovação e se credenciar junto ao SUS, podendo se beneficiar e autosustentar o 
atendimento prestado aos índios de Aripuanã na unidade de referencia primaria em 
Aripuanã com recursos SUS/MS. 
Como exemplo, só em 2001 houve 02 contaminações de TB nas instalações do PB 
Aripuanã( Amadeu CL e Edir CL) , incontáveis em Cacoal e 02 em Juina( Elton CL e 
Shirlei), inclusive contaminando 01 auxiliar de enfermagem do PB Juina. 
Esses índices negativos de contaminação internas (passiveis de correção com o uso de 
instalações e equipamentos adequados) são o pior atestado da qualidade de atendimento 
praticado pela Funasa entre os índios. 
Consultada em 23/09/02, a arquiteta Leda Leonel confidenciou o estilo da Funasa: 
"Quando eu argumentei que algumas coisas eram exigências da vigilância sanitária, a 
FUNASA disse que era superior a eles ... ".Tudo isso para instalar um escritório no meio 
de uma casa de saúde indígena ... 

7- Houve a contratação de 08 auxiliares de enfermagem( 03 já eram contratados), que 
permaneceram entre julho e setembro/2002 sem o veiculo( moto) e poucos tiveram 
condições de percorrer as demais aldeias sob sua responsabilidade. 
Quando assim o fizeram, foi com o apoio e carona dos Cinta Larga, ou com veículos 
próprios( Israel). 
Até o momento, o MPF não recebeu a programação de viagens e de permanência dos 
auxiliares em cada uma das 33 aldeias atuais e 03 em construção. 
Todos os auxiliares contratados( 100%), equipamentos e medicamentos( insumos) estão 
abrigados, residindo e atendendo, em instalações e residências dos Cinta Larga. 
Até 30/09/02, em 10 aldeias (Tenente Marques, Roosevelt, 14/04, Capitão Cardoso, 
Cachoeirinha, Rio Preto/Bananal,Taquaral, Furquim, Rio Seco, Capivara) , das 11 
aldeias Pólos ( Flor do Prado, Tenente Marques, Roosevelt, 14/04, Capitão Cardoso, 
Cachoeirinha, Rio Preto/Bananal, Taquaral, Furquim, Rio Seco, Capivara) não existem 
instalações adequadas para abrigar os auxiliares, o posto de atendimento e o serviço de 
rotina dos AIS, as equipes do PSF, equipes de controle de endemias, cursos, dispersão e 
supervisão de rotina dos AIS. 
Na aldeia Flor do Prado, em agosto/02 a construção foi prejudicada pela ausência de água 
para cimentar o piso e para consumo dos construtores, dos funcionários, da Funai e dos 
índios. 
O período das chuvas, que se aproxima, impede a execução de construções após 
novembro/2002. 
A Funasa tem, de fato, menos de 40 dias úteis para construir e concluir os 1 O postos de 
atendimento à saúde e abrigo dos auxiliares, distantes até 400 km entre si em estradas 
precárias que não providenciou, nos últimos 05 meses,desde maio/02. 

26 



Apesar de constar na Ajuda Memória, não foram providenciados os equipamentos em 
tempo e até 30/09/02 a maioria dos auxiliares não conseguia desempenhar 
completamente suas funções por falta de transporte, água potável, rádio, instalações, etc. 
Os óbitos ocorridos no periodo se deram em numero elevado no PB Cacoal, com 
surpreendente aumento de mortes infantis (01 a 05 anos) e idosos nas aldeias 
João,Geraldo, Tenente Marques, Roosevelt, 14 de abril, Cardoso, próximas e sob a 
influencia do garimpo, com 01 ocorrência cada dos PB's de Juina ( Capivara) e 
Aripuanã( Bananal). 

A Funasa através do Oficio 071/GAB/DESAI/FUNASA, respondeu o Oficio nº 
524/2002/CaDIM/.MPF referente a Agenda de Compromissos sobre os Cinta Larga e 
descreve os compromissos assumidos: 

1. Foi providenciado a contratação das 08 auxiliares de enfermagem, que somados 
aos 03 já existentes, totalizam 11 auxiliares para atender as 33 aldeias Cinta Larga 
(* + 03 em construção). A Funasa informou que 02 ( entre as 08) foram 
contratadas em 17/06/02 e que as 06 outras em 01/07/02 e que o treinamento e 
capacitação ocorreu entre 17/06/02 e 21/06/02 com 40 h/aula. Depreende-se que 
as 06 últimas auxiliares de enfermagem, que foram contratados em O 1/07 /02, não 
participaram do treinamento e capacitação. 

2. Até fins de agosto/02 o PB Juina ainda não havia recebido o Toyota Hilux novo e 
estava sendo condicionado pelo DSEI Vilhena a entregar um Toyota 
Bandeirantes, em uso, para receber a Hilux nova. Desse jeito não estariam 
recebendo um veiculo a mais para atender os Cinta Larga e sim tendo um carro 
trocado, e mantendo déficit. O PB Aripuanã, que atende as aldeias mais distantes 
e de acesso mais precário, não recebeu e continua aguardando o Toyota Hilux 
acordado pela Funasa junto aos Cinta Larga em maio/02. 
Os Cinta Larga continuam a usar indiscriminadamente seus veículos para o 
transporte de pacientes, remoções e até o transporte de funcionários da Funasa 
para o atendimento de saúde nas aldeias Cinta Larga e reclamam que a Funasa não 
mantém suficientemente os veículos quando usados . 

3. A contratação de mais motoristas sem a entrega dos veículos não resolve o 
problema de assistência , atendimento e remoção de pacientes Cinta Larga e 
indica modelo de gestão desarticulado. 

4. A Funasa adquiriu as motos, mas não agilizou a entrega e elas ficaram em Cacoal 
e só foram entregues no final de agosto/setembro/02 exigindo o deslocamento de 
07 auxiliares de suas aldeias base e distantes nos PB's de Juina e Aripuanã para 
Cacoal. Desse jeito as aldeias ficaram descobertas por mais de 15 dias, sem 
profissionais de saúde. 

5. Dos 11 postos de enfermagem nas aldeias, até 30/09/02 só 01( da aldeia Flor do 
Prado) havia sido iniciado e foi prejudicada a construção pela falta de água no 
local. Com a chegada do período chuvoso é previsível a inadimplência neste item 
acordado e o prejuízo ao atendimento de saúde nas aldeias. 
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6. A enfermeira contratada para a CSI Aripuanã é uma boa profissional, com 
experiência indigenista e chega para melhorar e qualificar o atendimento aos 
Cinta Larga e Arara no PB Aripuanã. 

7. A ausência de profissionais médicos em todos os Pólos Base do DSEI Vilhena, 
em especial em Cacoal, Juina e Aripuanã comprometem a eficiência e eficácia 
dos serviço prestado aos Cinta Larga. Para complicar, o médico que ainda 
prestava serviços em PB Vilhena, até maio/02, também se afastou. No entanto, a 
Funasa informa conflitantemente em sua pagina da Internet que possui 04 
médicos contratados, podendo chegar a 07 . Para auxiliar o "esforço" do DSEI 
Vilhena, reitero recomendação de consulta, convite e contratação ao Dr Hideo 
Sakuno como médico capaz e qualificado para atender e coordenar as ações junto 
aos Cinta Larga 

8. Os esclarecimentos e dados da Funasa com relação a implantação das obras de 
saneamento nas aldeias Cinta Larga não correspondem a situação real até 
30/09/02. 
Das 33 aldeias atuais e 03 em mudança, a situação geral é : 
-Pendêncías de funcionamento, sem exames bacteriológicos: 03 aldeias 
-Pendências de execução e :funcionamento, sem água potável, instalações sem 
funcionamento: 10 aldeias 
-Sem execução e sem providências: 21 aldeias 
-Divergências de execução: 02 aldeias 

PÓLO BASE DE ARIPUANÃ: Das 10 aldeias atuais e 02 em mudança: 03 
aldeias tem pendências de :funcionamento e não fornecem água potável; 02 aldeias 
tem pendências de execução e demandam os exames bacteriológicos; 06 aldeias 
estão sem providencias da Funasa: 
Pendências e sem água potável: 03 aldeias 
Flor do Prado, Cachoeirinha, Taquaral apresentam pendências de execução que 
comprometem absolutamente o serviço de saneamento e fornecimento de água 
potável ( falta o poço artesiano previsto no Planos Distritais desde 
2000/200/2002); 
Pendências: Sem exame bacteriológico: 02 aldeias 
Bananal e Rio Preto, o pouco volume de água e a falta de exames bacteriológicos 
e controle de qualidade da água fornecida não permitem que a Funasa ateste a 
potabilidade da água fornecida. 
Sem execução e sem providencias: 07 aldeias: 
Flor do Prado nova, Mineiro, Mineiro novo, Flor da Selva, Ipê, Geraldo/Paralelo 
1 O/ Pantanal, Taquaral/Divisa; 
PÓLO BASE DE JUINA:Das 10 aldeias atuais, 08 aldeias estão sem execução e 
sem providências da Funasa e em 02 aldeias os serviços da Funasa apresentam 
divergências do aprovado no Plano Distrital 2000/200l/2002: 
Divergências do Plano Distrital 2000/2001/2002: 
Aldeia Fadado, em 30 de setembro/02 foi aberto 03 poços amazônicos rasos e 
lavanderias e banheiros em aldeia com 16 habitantes; Aldeia Furquim foi aberto 
outro poço artesiano( num local que dependia somente da instalação elétrica, 
elevação e distribuição) e não providenciaram o exame bacteriológico. 
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Sem execução e sem providencias: 
Rio Seco, Vinte Um, Capivara, José Paulo, Eugênia, Nilson, Usina, Amarelinho. 
PÓLO BASE DE CACOAL:Das 13 aldeias atuais, 07 apresentam pendências 
severas, estão sem água potável, os banheiros, chuveiros e lavanderias não 
funcionam e os Cinta Larga não foram beneficiados; 06 estão sem execução e 
sem providências e O 1 tem a pendência de ausência do teste de potabilidade e 
analise bacteriológica da água do sistema da Funasa. 
Pendências severas e sem água potável: 
Aldeias Roosevelt, 14 de Abril, Capitão Cardoso, Jacinto, João /Ponte, Geraldo, 
Tenente Marques continuam sem água potável, sem funcionamento das 
instalações, banheiros, chuveiros e poços abertos pela Funasa. As privadas e 
fossas negras tornaram-se focos e criatórios de mosquito. 
Sem execução e sem providencias: 
Aldeias César, Azumba( Fundão), Cassiano, Tatarezão, Tonhão continuam sem 
execução e sem providencias de obras de saneamento da Funasa. 
Pendências,sem exame bacteriológico: Aldeia do Pio/Mawanat , apesar da 
população reduzida foi realizado instalações pela Funasa, poço artesiano, 
banheiros, lavanderias, mas não foi providenciado o exame bacteriológico da água 
fornecida. 

9. A Funasa informa que está adquirindo rádios para aldeias ainda não 
contempladas, mas não esclarece o que aconteceu com os recursos previstos nos 
Planos Distritais de 2000/ 2001 e 2002 para a realização da mesma tarefa. 
No ano de 2001, o saldo existente para aquisição dos 05 rádios das aldeias nos 
PB's de Juina e Aripuanã, foi usado para compra de materiais de escritório em 
Riozinho e não cumpriram a meta prevista pela 2º vez. 
Aldeias como Cáceres e Roosevelt Central tinham rádios desde a instalação e 
implantação do programa em 2000, que devem ter sido deslocados para outros 
locais e nas demais localidades os Cinta Larga continuam aguardando ... 
Determinar o prazo máximo para a instalação dos 12 rádios de boa qualidade nas 
aldeias Cinta Larga, localizar os 2 já existentes e monitorar a instalação. 

10. A execução e conclusão da obra da CSI Aripuanã apresenta divergências 
estruturais e conflitantes com o Projeto original da arquiteta Leda Leonel, 
aprovado pelo Conselho Local de Saúde e pela Vigilância Sanitária. A alteração 
brutal e redução de 05 enfermarias para 03 enfermarias, prejudicam o serviço de 
atendimento e referencia de qualidade à ser prestado e afeta diretamente a saúde 
dos índios que aumentam a taxa de prevalência e risco de contaminação de 
doenças infecciosas graves( TB's, Blastomicose, impinges,etc) nas instalações e 
por equipamentos da unidade de apoio à saúde. Os indicadores de contaminação 
dos Cinta Larga nas instalações da Funasa são altas e mensuráveis em 2001 nos 
PB's de Aripuanã( 02 casos), Juina( 02 casos) e Cacoal( não declarado). 

1 O. A Funasa informa que mantém a orientação, coordenação e supervisão à cargo 
das mesmas profissionais. Não providenciaram a contratação dos médicos 
indicados, não atenderam a especificidade e gravidade da situação dos Cinta 
Larga. 
I-Indicam que providenciaram a capacitação dos auxiliares de enfermagem recém 

contratados; 
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2-Indicam que cada auxiliar deverá permanecer em cada uma das 11 aldeias Pólo 
e periodicamente prestará atendimento em outras 2 ou 3 aldeias de sua área de 
abrangência e reconhecem que: " ... só após a construção dos pontos de apoio é que 
os auxiliares terão possibilidade de melhorar a qualidade de sua atuação. " 

3- Consideram que com a contratação de mais enfermeiros em cada Pólo Base 
deverá resolver a questão da freqüência e permanência das equipes em cada aldeia( à 
cada 45dias) e acompanhamento das auxiliares e AIS. 

Não esclarece como, de que forma e em qual freqüência se darão essas visitas no 
período chuvoso, quando as estradas estarão intransitáveis por falta de manutenção e 
as pistas sem funcionamento por não conclusão dos serviços da Funasa. 

Também não apresentam a programação de rotina das viagens e permanência nas 
aldeias do PSF e dos auxiliares nos anos de 2000,2001,2002, conforme solicitação do 
l\1PF em maio/02. 

Informam que o programa de escolarização dos AIS ocorre com financiamento da 
Norad ( agencia Norueguesa)por 03 anos, mas não esclarecem que foi rejeitado pela 
Funasa. 

Os equipamentos que informam estar sendo adquiridos em julho/2002 já estavam 
disponíveis para as equipes dos PB's Juina e Aripuanã desde 2000/2001. 

Além das contratações e compras de equipamentos a Funasa não esclarece quais 
são as estratégias especificas em relação aos Cinta Larga para reverter os elevados 
indicadores de morbidade, mortalidade e recorrências de doenças, cobertura vacinai 
insuficiente, desistências e baixo estímulo e participação dos Cinta Larga, já que os 
óbitos continuaram prevalecendo mesmo após a contratação dos recursos humanos à 
partir de julho/02. Não indicam como vão superar as precariedades logísticas 
( estradas, distâncias,inexistência de instalações sanitárias e de água potável) para 
melhorar a cobertura do atendimento dos Cinta Larga e a qualidade de vida da 
população indígena. 

4-Em relação ao sistema de referência e contra-referência a Funasa não esclarece 
quais são as medidas executivas e estruturais adotadas para intervir e reverter a baixa 
articulação entre as CASAIS e unidades de referência que causam prejuízos à saúde e 
óbitos entre os pacientes indígenas. 

Caso exemplar é a situação do paciente Juarez Cinta Larga, 20 anos, portador de 
osteomíelite, vitima de contaminação, erro médico em cirurgia mal sucedida na 
referência de Cuiabá. O paciente com fratura exposta de fêmur esquerdo e 
deslocamento de rótula foi referenciado do PB Juína ( onde não existe cirurgia 
ortopédica) em maio/2000, ficou 28 dias no PS de Cuiabá sem AIH, sem cirurgia e 
sem acompanhamento da CASAI Cuiabá e quando se conseguiu a vaga para seu 
atendimento gratuito no Hospital Sarah em julho/00, especializado no sistema 
locomotor em Bsb, e se pressionou o DSEI Cuíabá para sua remoção resolveram pela 
execução da cirurgia mal sucedida e paga em Cuiabá. 

Desde então, nos últimos 2 anos, o paciente já esteve em diversas unidades de 
referencia e todas alegam que sua debilidade é causada por emprego de material e 
técnica indevido, contaminação e falta de suporte e acompanhamento. 

Ele acusa e a coordenadora do PB Juina, Ana Celia de Souza confirma, que para 
ser referenciado para tratamento em Brasília, o PB Juina não conseguia localizar seu 
prontuário, laudos e exames e as informações que solicitaram ao DSEI Cuiabá não 
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foram enviadas. Sequer o nome e filiação corretos do paciente foram preenchidos na 
ficha de referencia e contra-referencia da Funasa. 

O paciente que corre o risco de perder a perna, está há 3 meses em Brasília, sendo 
atendido paliativamente no HUB, que exigiu a descrição técnica da cirurgia mal 
sucedida para assumir o tratamento desse paciente de risco. Juarez Cinta Larga 
continua aguardando a 1 º vaga de recepção no Sarah e segundo o Dr Renato, médico 
da Funasa em Brasília, "ele é um paciente crônico, vitima e exemplo da má qualidade 
do serviço de saúde oferecido aos índios ... ". 

Em relação ao sistema de referencia e contra-referencia confirma que fazem mais 
de 20 dias que aguardam o relatório médico da cirurgia mal sucedida em Cuiabá e 
que o DSEI de Cuiabá não providenciou o material até o momento. Os exames de 
ressonância magnética, solicitados pelo Hospital da Universidade de Brasília não 
foram providenciados pela Funasa que alega não ter recursos para o exame. 

A Funasa não indicou comovai interferir em casos como esse, que são recorrentes 
e poderia exemplarmente se empenhar em solucionar o caso Juarez Cinta Larga como 
um caso problema. 

A gestão extrema e indireta da 6º Câmara da PGRIMPF, da Funai, e do gabinete 
do senador Tião Viana solicitando ao Hospital Sarah a prioridade na vaga e 
tratamento do paciente é um exemplo da incapacidade do programa de saúde indígena 
daFunasa. 

5- Em relação aos outros compromissos a Funasa afirma que : 
l-Que se compromete a participar da articulação com os órgãos competentes, 

sensibilizando-os quanto a recuperação das estradas e acessos às aldeias, mas não 
explica como o fará. 

2-Reafirma que se dispõe a apoiar, até financeiramente, as ações de fomento 
as roças de subsistência Cinta Larga à ser desenvolvido pela Funai, mas confessa 
que interrompeu a articulação com a Funai em função das mudanças políticas do 
órgão indigenista, e não retomou o assunto. 

3-Não indica como e quando encaminhará os resultados dos exames 
bacteriológicos de analise de água consumida nas aldeias Cinta Larga. 

4-Não esclarece porque não implementaram o inquérito de doenças 
sexualmente transmissíveis. 

1- Determinar, o cumprimento dos 17 ítens acordados não cumpridos e pendentes, e 
monitorar o item executado com pendências e carências registrados em Ajuda 
Memória de 17 e 18/05/02. 

2- Criação de Grupo Técnico de Trabalho, composto de especialistas médicos, 
sanitaristas, antropólogo, indigenista, engenheiro sanitário, economista, que 
realizem pericias, laudos e estudo de caso da situação Cinta Larga diante da má 
qualidade do atendimento e serviços prestados pela Funasa, visando informar e 
subsidiar os Procedimentos Administrativos , Inquérito Civil e Penal Publico no 
sentido de apurar responsabilidades, determinar os ajustes e correções para 
qualificar o atendimento dos Cinta Larga. 
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3- Selecionar aldeias e efetuar vistorias in loco, para aferir a qualidade dos serviços 
prestados pela Funasa. 

4- Estabelecer um contato mais permanente e contínuo com as lideranças, AIS e 
conselheiros Cinta Larga e estimular o fluxo de informações a respeito da saúde 
nas aldeias , facilitando o monitoramento e verificação das pendências com a 
participação legitima dos índios. 

5- Requerer e determinar prazo máximo para a entrega dos dados técnicos, censo 
populacional, taxas de mortalidade, nascimento e morbidade, informações, 
indicadores epidemiológicas, de atendimento do PSF, do AIS, instrumentos de 
coleta, exames bacteriológicos de amostras de água consumidas nas aldeias entre 
1999 e 2002. 

6- Requerer da Funasa a programação, calendário de visitas e planejamento logístico 
para o atendimento de emergência , esquema de vacinação, remoções para os 
períodos de dezembro/02 à junho/03 com quantidade de veículos, equipamentos, 
recursos humanos para o atendimento das 33 aldeias (+3 novas) em especial: 
Kakuren, Cachoeirinha, Mineiro, Flor do Prado, Tonhão, Valdo,Cassiano, 
Azumba, João(Eugenia/Ponte Queimada), Eugenia, Capivara, Cáceres, Ipê . 

7- Requerer todas as planilhas financeiras (planejadas e executadas) dos convênios 
0316/99, 1992/01, 006/01 e 037/02 de ações de saúde, obras de saneamento, 
captação, abastecimento de água potável e assistência em favor dos Cinta Larga e 
solicitar da Funasa as planilhas físico :financeiras das ações por administração 
direta da Funasa. 

8- Solicitar informações sobre o saldo remanescente de 2000 existentes para a 
melhoria das estradas, pontes, pistas nas aldeias do PB Aripuanã. 

9- Solicitar esclarecimentos sobre as informações conflitantes divulgadas na pagina 
da Funasa a respeito do atendimento aos índios , população Cinta Larga, 
contratação de 04 médicos e capacitação de profissionais de saúde, 07 vagas para 
medicos , equipamentos e condições de assistência no DSEI Vilhena 

10-Consultar os índios, determinar data e local para a necessária reunião técnica entre 
a Funasa, Cinta Larga e MPF e providenciar a abertura de procedimentos 
administrativos cívis e penais. 

11-Conferir o emprego dos recursos de saneamento, apreciar a qualidade dos serviços 
sob execução da Funasa nas 33 aldeias Cinta Larga, conferir aquelas aldeias( Flor 
do Prado, Capivara, Taquaral e Cachoeirinha) que constam como planejadas e 
executadas nos Planos Distritais 2000,2001, 2002 e solicitar esclarecimentos da 
Funasa sobre os motivos das pendências de execução dos serviços de saneamento 
nessas aldeias e apurar a execução das obras. 

12- Determinar a construção e conclusão da CSI Aripuanã de acordo com o projeto 
original da arquiteta Leda Leonel aprovado pela Vigilância Sanitária de MT e 
Conselho Local de Saúde Indígena do PB Aripuanã, manter a construção das 05 
enfermarias originais e não permitir a redução para as 03 enfermarias conforme 
intenção da Funasa. 

13- Determinar a aquisição e entrega imediata do Toyota Hilux do PB Aripuanã e a 
entrega do Toyota de Juina para o atendimento dos Cinta Larga. 

14- Determinar a construção das 1 O enfermarias e pontos de apoio nas aldeias Cinta 
Larga e conclusão da enfermaria da aldeia Flor do Prado. 
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15-Determinar a Funasa que intervenha e ultime a contratação de médicos, 
coordenadores técnicos qualificados e assessoria antropólogica capaz de qualificar 
o atendimento dos Cinta Larga orientando as equipes e direcionando as 
estratégias de assistência, atendimento e capacitação dos Cinta Larga. 
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