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1. 'l'rata-sc de nção ci:v\l l!)úbHc~ int\Jntnda pulo Mini~t,~riu P.(at,U,.;u 
l;ed'r:ral pelu \,\1pl se requer ti ~,mt:it::ssllo d~ m[Cdida li(nintS( pnnt q1.1~·1111t Açõ~s 81bí~k'> de 
Sllúde. 1!111 relação aos POJ-'<.'~ lnúí~enu~ do iAJ~oa:i e $1:rgipe, nào sejam rc:itt1~ dirnttuneo\~ 
,,ohhl Muniçlph·>~. llll\S ~lr11'1>'~l1t (:)nUh., e p~la l1;UNAS,4.. eís llUi.! taf muniçipalfa:itçilo «t~fiu 
ile~ttl e ruesmo at'rc.">ntnrí11 u ·c.un~litu,çAo ,V~d~r~I. \\l~n, de u·Air <:• compromilJ:Ju çvm ,,~ 
ll\1.fü,~ i,: Oll'~M-lhc-; 11 pn'~pri,) tl'ir~lto ,:on,!hµ<::l~p~I f. Sauti\:, . . 

•, 

~ () p1:didL1 de fimínu.r ~nc~,ntrA Kil{VUrn no nrtl~,., J 2 da l.r.Ji n'·' 7.:i47/8.5 
d.rll~ ~ pl~~•!:tíbilídaú"· ,fo âlci,:tido \! u ugudezn ! da l'litoil~:,1", descrita. na. iuicial 1: bem assi 111 
contldn rtdi, documentos <)\llt u L1cot11p1t11htun, L · · 

.1 f!fotiVll1lll':níe, Cl1CôllttAA~•~ llA r<>UIIJIUUtld1;!' lndf~r:Ua!t de !\!~ij.\,>M 
rele8ncim1 a~'> s.'.lbor diJ~ ..:tuw~11iiJ,,~inN J)(>f hi 011:1 doll ale~ idcn mun icipaís, V\.',: que c~lt:), 
ntecJinmc indevida dekMu1rfio J13 u,rib~1l4rC\~1 01,i mc~nup de: ~()mj,('Jcu~fo, estão executand« 
clmd1.111,11,1b.1 M 11.,-<}i::1 d~ $OÚd~ ,·~lutivn~ às (>t,pulaç~~li indi~e!ltl~. ~ej~ Ih> é'ltendi,mmto 
/Jl'iJllt.ÍJ'III ( COllt~t('I fl\:Mi\llllt f'l\t"i llar 1:. cónr~1~1Hârlo 00:i (lt<1fü:;h~nai:1 ,t~ Maude com V~ PnH)~ 
lndiijtfU.ll:\). ~~,;,l no .it~n<.línn.:mu /m.w,,~,/cv csqs). ron•; r('\"UrffC>I$ 1>rl,p,;iqs dn .UnjJlo . : 

.1 f'>h..;1•.n·,• .• ..,,. 111,~ tt:lll ~~)\i;m. m·oc.~d'11i;,lc.,. \l'ltihtriarn ~11 ·,·~iJ .1x1111t1,ú,.,..,u: · 
de :hm ,~:;pon:;abiliducJ~ rn.sii.>r .P"rt\ ~a,u, oi l,1~i\;i11, nu'.mc:didp cm que e,tnrhuu <h:loa:J'nnuo 
ao>i ~1unicipio1i1, nflo u a1uoyão ,·omph/11N1tl,,r 1,1a e:<~u~At'l ·dl'l!l aç~e~t cusno u atendin,on,u 
polo S US, m:~:i, dc-lc!;(r\ndv. 1,111' i,,t,,.in,, n O:vjccu~no dn:, ·oçOoi, <lt: »u.~u.le: j ndí4J~11u, cm "trnnta, 
"º dii,p<.,slo no art. IO-E du Lei nº s.oso. de)9.~9.J'J<m; ~r1it;{t' esse a,;n::n:c:nro<Jo pehc Lei n" 
() 8J(;. dê 2J 09 ()C) -· L~i ;\toUcfJ. ' . . 
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:5 Note-se que a ~~ni~ipiliza~~o. do ~iitaúd1:~t:(\~laienu centraria os 
tfüp,,~it i vos 111~~, t~,:i nn Cvnstituiçito ~,i..Jc~~I .no SflllldQ :( de: 'i~tr ,b~~.f}il ~Jniãç. n~~ so li 
prnpn(:'d iidv tfo~ terrns fHtrt~n~t,ntc11 llO~::,,nd,1~a, ma."·:Uu1,~e,~. o.,.~.tt'!~(;i;~e. fue~ .. : rcllpc1t1v os 
l,emi índigcnus, emprestando. a~~im. · u~i~~1trnidt.1, ~itidruncmte'i fl~~ruli1.11n11;.·,. ,m \ftl'-' <fü; · 
respelro ao rraro dt\ ~1\~-a . .,,~,fo imB~t:ua, c~.,,,,o lhim se ~6. e~~mplific1tiyamemc. dos -.su 21}. 

xr, 2.2, XJV, 49, XVI, 109. XI, !2~. v, \t~.)}~· ~.1~, 8 2\;.~·~!? .. .t;i~,,i~u~.ª ~ªMilª 
6.1 Cabe frb;~il', aind,, l1 <J~f repa~sar ao~ Murd,:tpj~a iLII ""rb111 t~dc:rai~ 

destinadas ao · ah.~ni.Ji menio prll,,à,.lo 1\ S~ôd* 1ndi~et1a sí9nltk1.1~ ~~: principiu. vuj~ih1r. os . 
nv:s~~1!i primeiros hubitêuile1>_ n um trat~m~ru.o 11tl,~ dit'«~n~lad:.1)~~:\~.~m por ,~ mlo.··· .. :\··\. 
condizente com ;\ pregcr-, .. ~ç•fo de- st,a · pr6pna culturu. "'vc::t.: tJ\l'J'. tais .recursos. cm sul\ ·/)(· 
l~tn1idade. estariam p11/1'1!t1wdo.'{, sem l/u~Sl · 1mifo'rtm<lurl1,•, so 'iJt1bo1· da ; <;onvcni6n,ia : .··.,:/ 
p<.,ilit íç<hldmi n ístrati va dt.1 l!-1\do i'\hmiç.ip;~,. ~ando qdc;:. a unidade il"'(t.ora de \aí» recvrsos, . ; .:'.: 
dnda ~t 1H1tólliHnio IJç <.i(n~l'l\1.l, não pt~h.> ~~J' .;,>mp~llda, "~lidll p~,)Çc,/a utili.tâ-lo!.4 :iegumh,.: ··);:, 
u e,tp<'<:ít!cn.1, ~.u-.,1 11 Cl\'l(l, ,t1.:t.~1mill~'f~~' d~., rês, o <1uc:; p~,r l'i ~.ó, 'já Jmp~,~~ H ~lon~ilo J'.1tf 
dtra« e distauci« <, ~untn)lc e ocm assim o .~compar1ham~nlo \U~rtto da poht1~a de saúde ,.·:1' ·~( 
< d' \ \:.: ' 'I • ' ',:_. ' ,• ,:,;,,~.,\ i• rn 1gc,nu ·.r , · ···.'.:!' · ·~. ::~. 

' : . ''".· .,~ > ·, ·~. 
~\ r'c,·,i~tê11d~ d~,H ~nodelo 'implic;aria. s·a pnhica. cui lltt'l mal · ·'.)·-'. 

di~fürçmfo abnndouo totnl e l\bsolutq. dn .$iuídr J,;adfKr:rlB p.eJc, Ç)ovcmo r~<hmtl, vale ·:;·:J 
dizer, pl.}la.~ r•és. deixando-a i,. minij\Hi du qu~ivnoul~i muniçip,i.iJ, o que, altm de p~r\·~no : ::. { 
e- it~~ail. .i n\\nta diretarnentc os diruil~i;;, ~à6icou dor.; · h11fü1r;, 1 o~nt~sradoi: no T é:,-.i\• .. · }·:;~ .. 
Clw,1itu1;1\111dl, entre ctlc.:~ \J da 11ua pr()pria :pre~erv~<;~v corno lni~, · importaneo em sua : \,'/: · 
pt'0Mrcr.t1~í"·~1 e r~pidH deH,11ltijraç.ào. 1# via d\l c:t)nst~1u1Mda, em ~\ui uth•f•io · 

••• • ,(~ : 1 ' 

8 l)q~t\ p~,is. dar cob~~, a ~,sa ~itt.Ú.1çãu., aub p@z:11 de i11f!./iL'ú4,·1u º""'''""' 
d&t medi d11 jud5dici1.>ru1l ora pleit l.'nda j · 

1 

',,' 

1 

~). CM bt: 1 dcrn • .ainda em •urum::1 c."lt1 m~&ucia do ttlcndsrn~ntci elo pleito 
reclamado, que as pt,p~,1:içOt!I ín<ljttcnns "r;a d,rendida~ pelo Mlnhm~rio Público Federal. cm 
protesto a cs,i;u !iÍ\\Jll\:U.\J n que ~ubrnc:ticfo.t, :oc~panun tüi íH)UúOll Jj,u, atrb o pl1iuio UI) ,,r~ãn 
,file~ 11,n,púnMivcl direto pl!fu ),aúdt imli8~na cr.ü·1\l~gOl$~ -· FUNASA·• · e, e.v 'JURJ\IO i:on!>t~ 
c~t~ri11111 precisamente cru ~h1tu de h(.lju ,k~u<:1t1p1u1<lo-v1 ~nli: o noticiedc ajuiunumr~ dçMUt. 
Açiit, Ci vll Pu bliv1\ crn ~cu Jàvor. evl tiindi·,\ · n~sim. r,;ori:,lrMgirntnr ~-:t!la.ior. 1>r~ nup~lrr, a~ 
pouderuçóes e y.cstômc do Mini11lcrio Publi~Q R~dctal n~~~c.,cntldo .. ~~:;/'· .': .· ,: \.·. ·. ~i!' ·. (! . . \ :··.~,.::--_\:·.' : ~ . 

·1 O nc::~i.:llbl;'in, utím, a<~ ••Olir d~stl.! ju,l-o, m,jt>11:& pt<.>h?Jações quantn ü 
c:,mces,;fü} da owdíUi:t t.niinM pl~itecufo v~~ ,1,u: a FtJNA8,\, por .meln da Advoçacia da 
tJnirlu, srue 1\ 1::•m:rloril.rnç.«u · do prnte:fü? pvld,- f mHI.'>$, llru ít1:1u-1e- n pronrarneme ín~rcuar 
er» Juii-c., cotn irni.:. .,,,.~,·, dc,}\tlntot;;1'ti'i-io: dc!Po1Sci:e, visando tt btMdi"C" drio~up11(1'n ,fr, 
pniprio i cdcral, bom posiciunando-sc, "~~Íôl, ~pt,, 1: " c1i,1t1.trw. 

'. 1 l l R1;:t4i~t1 e-se, por fim, <{LI~ um imu~mo Distrito SMi(4rio. F.ipc:cial 
lndlyi:n& (DS.EI) situ::ido cmAlofíOcl\ ntcnd~ t~fnhérn oi: indkn, Xecó, de Sc-r;,11r. 
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·lMSTITUTO SOCK>AMatENTAJ.. 
Data I l __ 
Cod. _ 

\11.~lh 1 ~:klU ll~ ,Jl'S 1 !Ç°,\ 
11•.,u.w,\ôN,IClO~IAl. DOl:llllfl 

J, \.'1' i"!o !li.• ;··Ar• .J~UC["J\•:,:f lfll(::t..'\,.( l, O>' .11 ~r,'J.,t,) 

Maceió, 30 de janeiro de 2001. 

Da: ADlVH.NJS't1RAÇÃO E:.1(E-CU1'LVA t.!Wiül'<i.AL .DE MACEIÓ 
Para: PRESIDÊNCIA 

Senhor Pre siderite, 

Cerca de 80 (oitenta) índios ela etnia Karapotô, da aldeia 
Karaporô , localizada no município de São Sebastião, ocuparam na tarde de 
ontem a Coordenação da Funasa de Alagoas. sediada nesta capital. 

O protesto or n rn~11i2::1do pelos Indios, deve-se à demissão, por 
parte ela Se,::1 eturia de SHÚd,;~ elo município de São Sebastião, da equipe 
muluidisuiplinur de .:U::\üdc, bem corno a forrna de descentralização dos 
recu rsos de pagamento do pessoal das equipes multidisciplinares, que 
atu almen te é feita psu:a, todo s os municípios onde estão situadas as áreas 
indígenas, Não só os índios da Comunidade Karapotô , como também as 
demais etnias. rdvit,dic~:t:1i a exclusão do rnuniclpio de qualquer atividade 
inerente à saúde indigen a 

Oittnm, em Mttn,~o rn.~lfr.w.dn ria sede da Funnsa, presentes a 
Coordenadora Dra. Rosa Ca st.ro , o Chefe do DISET Dr. Ricardo Valença, o 
Antropólogo d a Pr ocurudcria da República de Alagoas Ivan Soares, 
repres entarrtes do Cirni, e este Adrnlniatrador, os índios Karapotós fizeram 
relato rlc h,do:l MI problemas ,:a:uHad<1s com a muclança da equipe, firmando 
a, posição de que não o.c~c:it.mn mais a participaçõo do município na saúde 
indigenn, e ciorncmtt', após o atendimento dessa reivindicação é que 
clcsocuparão o pxódio du Funasa, Esta, por sua vez, através de sua 
Coordon ador a Regional, informou q1..1c: a oxclu são dos municípios não 
depende da Coordenação Regional, vez que essa posição foi estabelecida pela 
F'un asa em IJ:asilí.a. r::stc Admirrist rador, noticiou a preocupação ela Pu n ai 
com a pos sihilidade de conflitos entre os iridios , já que naquela comuriidade 
h{1 dissidência interna, principalmente em relação ao cacique .Juarez e o pajé 
Antônio lzidcro. O pr irneí co enc?rt~fra-.se_ a favor do gestor munid~al, . } 
en qu an to que o segunde, .-,cup.=i po srçao diversa. /---·---- ., 
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N~1 verdrufr, ,:, qu c dt.: frlto resta evidenciado i: que a participação 
c.h.rn municípics nessa atividade tem causado inúmeros problemas para as 
comu nidacles indígenas, deverido-ae ressaltar qu.c em algumas comunidades 
os conflito» ínrcrnos têm sido acirrados. E1n fact~ dessa oonolusão, não só a 
Funai, mas também a Procurndorin. da República, têm se poaicíonudo pelo 
...rfa!-il.':uw111rn dos sirunkípiw:,, urna vez que ns fatos dcmon stram o 
su r11in)t'n t,J e: :;1cirn,m;;-:n! o de. cli Vf·r,~êHcias nus comunidades. -...""' '--J l 

Pur Iim , iuforrno a Vo saa Senhoria que eatá agerrdada, para o 
pcrindo dú rnn:~e, reu niüo na. Fuuasa com a participação de representante do 
Departamento dt~ Saúde lt1e.Lígcm:\ de Brasília e demais entidades envolvidas, 
para tratar do problema, 

. 1 
, ... . . . .. ~ . ., - .. 
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MINISttruODAJt/STlÇA 
FUNDAÇÃO NACION.AL DO INDIO 

,WMINIST/U.ÇÃO EXl1Cl/TIVA REGIONAL DE MACEIÓ 

Memo 030/GAB/ AER-MCO Maceió, 31 de janeiro de 2001. 

Da: Administração Executiva Regional de Maceió 
Para: Presidência 

Senhor Presidente, 

Aditando as informações contidas no Memo n. 0 
026/GAB/AER-MCO, de 30/01/2001, informo a Vossa Senhoria que por 
volta das 15 horas de ontem, foi realizada reunião na sede da Funasa, com o 
fim de solucionar os problemas oriundos da descentralização dos recursos 
da equipe do Programa de Saúde Familiar Indígena para os municípios, em 
especial a demissão dos componentes da equipe de São Sebastião 
responsável pelo atendimento da Comunidade Karapotó. 

Participaram da citada reunião, indígenas Karapotós e de 
outras etnias, representantes da APOIME e CIMI, o antropólogo Ivan Soares 
da Procuradoria da República, a Funasa representada por sua Coordenadora 
Ora. Rosa Castro, o Chefe do DISEI Dr. Ricardo Valença e o Assessor da 
Funasa de Brasília Senhor Ademir Gudrin, bem como este Administrador. 
Encontrava-se presente, ainda, grande parte da impressa alagoana. 

Durante a reunião, as lideranças indígenas fizeram um 
relato dos problemas enfrentados com a participação dos municípios na 
gestão da saúde indígena. O Assessor da Funasa, Ademir Gudrin, por sua 
vez, enfatizou que sua presença na reunião foi determinada pelo Senhor 
Ubiratan Pedrosa, Diretor do Departamento de Saúde Indígena, com o fim 
exclusivo de solucionar o impasse criado pela Secretaria Municipal de São 
Sebastião, ao exonerar os integrantes da equipe multidisciplinar. Não 
satisfeitos com a posição da Funasa, que insiste em manter o modelo ora 
questionado, os índios fizeram ciente aos presentes que vão buscar os meios 
legais junto à Procuradoria da República, no sentido de obrigar a Funasa a 
assumir com exclusividade as ações pertinentes à saúde indígena. 

Por volta das 17 horas, após o término da reunião na sede 
da Funasa, uma comissão de índios acompanhada pelos representantes das 
entidades governamentais e não-governamentais acima identificadas, com 
exceção da Funasa, estiveram presentes na Procuradoria da República, onde 
junto ao Dr. Delson Lyra, relataram todos os fatos e solicitaram-lhe 
providências judiciais contra a Funasa. Este, por sua vez, garantiu aos 
indígenas que ainda nesta semana estará impetrando ação cabível, a fim. de 
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MIN!STtRIO DA.nJSTIÇA 
ruNDAÇÀONACIONAL DO INDIO 

A!JMlNJSTRAÇÂO KXJ!Cl/TIVAREGIONALDE MACEIÓ 

apurar as irregularidades existentes, inclusive no que tange a desvio de 
recursos, objetivando o cumprimento dos dispositivos constitucionais e 
legais que garantem o atendimento diferenciado a saúde indígena. O predito 
Procurador asseverou, ainda, que tem conhecimento dos conflitos internos 
em algumas Comunidades Indígenas, causados ou acirrados pelo modelo 
adotado pela Funasa, quando então garantiu que em havendo agressões 
fisicas responsabilizará a Funasa. 

Por fim, devo informar que os índios decidiram permanecer 
ocupando a sede da Funasa até que suas reivindicações sejam atendidas por 
parte dos seus dirigentes. 

Remeto, em anexo, as noticias veiculadas, nesta data, nos 
jornais deste Estado. 

TIAGO CALHEIROS 
Administrador Re ,. 
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Maceió - Alagoas Brasil 
Terça, 31 de janeiro de 2001 
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N.o 113-Af 
Email: trlbuna@trlbunadealagoas.com b1 

Programa federal 
Karapotós fazem denúncias à 

Procuradoria Geral da República 
Betty Costa e Claudia Uns 

Repórteres 

Além dos 1.050 índios Karapotós, do município de São Sebastião, 
já instalados no prédio da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), 
desde a última segunda-feira, mais tribos devem chegar hoje a 
Maceió. 

Ontem, uma comissão formada por representantes de povos 
indígenas e entidades não governamentais esteve na 
Procuradoria Geral da República, formulando denúncia sobre 
irregularidades na administração do Programa de Saúde Familiar 
Indígena e desvio de recursos exclusivos para a saúde do povo 
indígena. O ato de protesto aconteceu no final da tarde, após 
reunião entre lideranças da Funasa e ONGs. 

Para reforçar o movimento, chegam hoje a Maceió 
representantes de outras comunidades indígenas. 

Até ontem, haviam confirmado o reforço ao acampamento da 
Funasa as seguintes tribos: Xucuru kariri (Palmeira dos Índios), 
Wassu cocal (Joaquim Gomes), Tingui botó (Feira Grande), Xocó 
(Porto da Folha, divisa entre Alagoas e Sergipe), Jeripankó 
(Pariconha), Kalankó e Karuazu (Água Branca}. 

Acampados na sede da Funasa por tempo indeterminado, os 
Karapotós dizem que só voltam para a tribo quando a equipe 
médica do programa de saúde, afastada pela Secretaria 
Municipal de Saúde, for recontratada. 

Segundo o peíé Antônio Izidoro, as demissões foram irregulares 
e diversas comunidades indígenas estão sendo prejudicadas pela 
suspensão dos serviços básicos de saúde e pelo desvio de 
pessoal e equipamentos do programa, que é exclusivamente 
voltado às tribos. 

O índios também denunciaram perseguições políticas, por parte 
do atual prefeito do município, Sertório Ferro, que estaria 
planejando substituir a equipe médica desligada por pessoal 
contratado ilegalmente. 
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Cerca de R$ 12 mil são destinados mensalmente pelo Governo 
federal para cobertura de programas que prevêem atendimento 
básico de saúde as tribos índigenas. 

Há alguns anos, esses recursos eram repassados aos municípios 
através da Funai, que, em seguida, repassava às prefeituras. 

Por conta dos inúmeros envolvimentos da instituição em 
transações bancárias, a Funai perdeu o crédito junto ao Governo 
federal, que repassou a atribuição para a Funasa. 

De acordo com o Conselho Indígenista Missionário (CIMI), os 
modelos de saúde e as propostas apresentadas pela Funasa não 
atendem as expectativas dos povos indígenas, que exigem o 
cumprimento da Constituição Federal e resoluções da última 
conferência nacional de saúde. Por conta disso, o protesto 
permanecerá por tempo indeterminado. 
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MINISTtruo DA JUSTIÇA 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 

ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVA REGIONAL DE MACEIÓ 

MEMO 076/GAB/AER-MCO Maceió, 15 de março de 2001. 

Da: Administração Executiva Regional de Maceió 
Para: Presidência 

Senhor Presidente, 

Complementado as informações encaminhadas a Vossa 
Senhoria, através dos Memos n.ºs 26 e 30, desta AER, de 30 e 31 de janeiro 
de 2001, respectivamente, referentes à ocupação da sede da Funasa em 
Maceió, em protesto pela política de descentralização de recursos da saúde 
indígena para os municípios, remeto cópia da decisão liminar proferida nos 
autos da Ação Civil Pública impetrada pelo Ministério Público Federal deste 
Estado, garantindo, em síntese, a gestão exclusiva pela Funasa das ações 
destinadas à saúde indígena. 

Tiago Calheiro 
Administrador Regional 
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