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I. APRESENTAÇÃO: 

O Mato Grosso como um estado que se configura dentro de uma diversidade etnoambiental 

tem a responsabilidade de estabelecer políticas públicas compatíveis com esta realidade. 

O Estado é habitado por 35 povos indígenas que perfaz uma população de 20.000 (vinte mil) 

indivíduos, distribuidos entre 58 territórios indígenas", correspondendo por sua vez a 12,8 da 

sua extensão territorial. Neste contexto, a diversidade de povos indígenas é um fator de 

relevância a ser considerado na formulação das políticas de desenvolvimento sustentável para 

o Estado 

No atual governo, eleito pela Frente Cidadania e Desenvolvimento, coube ao Partido dos 

Trabalhadores-PT, dentre outras incumbências, promover a implementação das políticas para 

os povos indígenas expressas no Plano de Metas, via Coordenadoria de Assuntos lndígenas 

CAIEMT, órgão vinculado à Casa Civil. 

O desafio indigenista assumido junto à CAIEMT teve por pressuposto algwnas condições 

indispensáveis para levar a efeito as principais metas do programa de ações proposto ao órgão. 

As condições iniciais diziam respeito ao reforço institucional da Coordenadoria, variando 

desde a criação de uma infra-estrutura mínima até a um maior reconhecimento governamental 

da sua atribuição de interlocutora nos assuntos indígenas no Estado. . . 

Decorrido 1 ano e 4 meses de gestão, a CAIEMT, apesar das dificuldades as quais estaremos 

abordando adiante, vem conseguindo elaborar e desenvolver importantes ações de apoio aos 

povos indígenas - especialmente no campo da educação e saúde indígena - oriundas da 

capacidade de estabelecer relações de intercâmbio e parcerias com os mais variados setores da 

sociedade civil organizada e com outras instituições governamentais. 

1 54 áreas já reconhecidas e 04 a reconhecer oficialmente 
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A implementação da política indigenista no Mato Grosso tem como seu principal suporte o 
Programa de Desenvolvimento Agroambiental de Mato Grosso-PRODEAGRO, cujo sub 

componente indígena foi elemento de destaque nas negociações para o financiamento do 

referido projeto. Por conseguinte, boa parte dos entraves verificados neste período de gestão 

da CAIEMT, está relacionada a algumas deficiências político-operacionais do Programa e do 

Estado nos últimos anos. 

Vale dizer no entanto, que apesar da importância da atuação do Estado de Mato Grosso no 

campo indigenista, sua interferência é de carater subsidiário, tendo em vista que, em última 

análise, a obrigação de implantar políticas de serviço e apoio aos povos indígenas é do órgão 

indigenista federal, a Fundação Nacional do Índio-FUNAI, função esta levada a efeito com 

extrema precariedade. 

Como uma tentativa de recuperar a capacidade de ação e sanar deficiências que prejudicam a 

consecução das metas originalmente previstas, consideramos essencial, neste momento, 

apresentar resultados de uma avaliação promovida pela CAIEMT sobre as áreas de sua maior 

atuação e interferência no campo indigenista. 

II. ÁREAS DE ATUAÇÃO: 

1. Saúde indígena: 

A partir da década de 70, os povos indígenas de Mato Grosso foram expostos a um acelerado 

processo de contato/contágio com frentes de expansão da sociedade nacional que levou, entre 

outras coisas, a uma rápida deterioração de sua saúde, com altos índices de mortalidade por 

violência e doenças como sarampo, gripe, turbeculose e malária, sendo esta última uma 

consequência das alterações ambientais causada pela construção de estradas, desmatamentos, 

atividades de mineração e garimpo. 
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As ações de atenção à saúde indígena são de competência da esfera federal e encontram-se sob 

a responsabilidade da FUNAI e da Fundação Nacional de Saúde-FNS. Estados e municípios 

podem e devem colaborar de forma complementar nessas ações, sempre que houver vontade 

política para tanto. 

A existência no PRODEAGRO de um sub-componente indígena, coloca o Estado de Mato 

Grosso numa situação de parceiro diferenciado: apesar de não ser o executor das ações de 

saúde indígena, tem grande interesse em que essas ações se desenvolvam a contento. O fato é 

que o sub-componente indígena é de alta repercussão, do ponto de vista da opinião pública, 

podendo, de acordo com a sua performance, comprometer o financiamento como um todo. 

A FUNAI, após anos de sucateamento, encontra-se sob domínio de grupos internos com uma 

visão arcáica de um indigenismo assimilacionista que, no campo da saúde, vem repetindo 

modelos de atenção de cunho meramente assistencialista, com nuances clientelistas 

assustadoras, onde predominam a medicalização e a assistência de má qualidade. 

A FNS, nascida da fusão da SUCAM e da FSESP durante o governo Collor, apenas 

recentemente recebeu a atribuição de desenvolver ações de saúde indígena. Os profissionais 

que trabalham com saúde indígena no órgão, são insuficientes e despreparados do ponto de 

vista indigenista. Soma-se a isto os conflitos internos da própria FNS, que esteve recentemente 

sob ameaca de extinção, numa das proposta de reforma administrativa do Ministério da Saúde. 

Existe um modelo de atenção à Saúde indígena em implantação no Estado de Mato Grosso. 

Esse modelo foi amplamente discutido em todas as regiões e tem como ponto alto a 

participação indígena, tanto no acompanhamento e controle das ações, por meio de Conselhos 

de Saúde do Índio, quanto na execução de determindadas ações, por meio da capacitação de 

agentes indígenas de saúde. 

Atualmente se faz necessário considerar algumas questões que servirão de referência para a 

reorientação de estratégias na implementação do modelo no Estado, conforme segue: 
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- Grande parte das ações de saúde têm sido custeadas com recursos do PRODEAGRO 

(inclusive contratação de pessoal pela Cooperação Técnica do Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento-PNUD). 

- Os profissionais de saúde de nível universitário existentes hoje nas Administrações 

Regionais da FUNAI-ADR, são, em sua grande maioria, contratados pelo PNUD, sendo 

considerados pela FUNAI como passageiros e pouco conhecedores de temas indigenistas. 

Esses profissionais que estão na ponta da linha, têm encontrado grande resistência no 

desenvolvimento das ações propostas, pois a estrutura administrativa da FUNAI concentra 

poder nas mãos dos administradores regionais, que por sua vez interferem diretamente no 

andamento das ações. 

- A FUNAI tem resistido sistematicamente à implementação do modelo de saúde proposto 

- A coordenação de saúde indígena ( da CECI), tem se limitado a repassar recursos para as 

ADRs sem critérios claros. Em nenhum momento exerceu seu papel de coordenar as ações de 

saúde no âmbito do PRODEAGRO e talvez nem possa exercê-lo, pois não tem gerência nas 

diferentes ADRs do Estado. 

- A FNS em Mato Grosso tem número insuficiente de profissionais ligado à saúde indígena, 

profissionais esses despreparados do ponto de vista indigenista. 

- A participação da Secretaria Estadual de Saúde-SES deve ser objeto de reflexão, para que 

não caracterize uma substituicão das instâncias federais. É importante sim, a colaboração da 

SES, porém, sempre tendo em vista seu papel complementar. 
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2. Educação Escolar Indígena 

Em 1973, com a vigência da Lei 6001 (Estatuto do Índio), a Educação Escolar Indígena foi 

assegurada e reforçada posteriormente pela Constituição Federal de 1988, Portaria Inter 

ministerial nº 559/91 e pelo Decreto Federal nº 26/91, sendo que este último passou a 

transferir aos estados federados a responsabilidade da Educação Escolar Indígena. 

Apesar de estar ordenada em leis, decretos e portarias, seus conteúdos não coadunam entre si, 

possibilitando dubiedade de interpretacão, ao mesmo tempo que explicita ausência de 

instrumentos infra-constitucionais de uma política federal normativa. 

Diante disso, a Educação Escolar Indígena para os estados e municípios, fica suscetível aos 

interesses de quem as aplica, não conseguindo ainda hoje, avanços significativos em sua 

implantação. 

Em Mato Grosso a EEI vem sendo implementada na esfera governamental gradativamente, 

mediante algumas ações como: 

a. Levantamento de dados referentes à situação funcional das escolas indígenas, quadro de 

aluno, formação de professores, infra-estrutura, etc., constituindo um acervo de informação da 

Secretaria de Estado de Educação-SEDUC; 

b. Elaboração do Diagnóstico da Educação Escolar Indígena em Mato Grosso, com apoio do 

PNUD/PRODEAGRO; 

e. Criação e implementação do Conselho de Educação Escolar Indígena-CEI/MI, em 

20.07.95, de carater paritário e inter-institucional de deliberação e assessoramento da política 

de educação indígena no Estado, coordenado pela SEDUC, através da sua Equipe de Educação 

Indígena; 
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d. Implantação do Programa de Formação de Professoras Índios - PROJETO TUCUM, 

coordenado pela CAIEMT e SEDUC, cuja meta é formar, até o ano de 1999, 200 (duzentos) 

professores indígenas a nível de magistério. 

Vale dizer que a planificação dessa programação de educação indígena corresponde as 

aspirações do Plano de Metas do Governo de Mato Grosso. Entretando, o desenvolvimento 

pontual das atividades programadas vem sendo prejudicadas e em alguns casos inviabilizadas, 

por problemas de diversas naturezas, conforme enumeraremos exemplificativamente: 

a. Ausência de mecanismos jurídicos claros que normatizem a EEI nas diferentes esferas; 

b. Fragilidade nas parcerias constituídas em projetos consorciados. A exemplo disso temos o 

Convênio tripartite nº 001/95, entre SEDUC, FUNAI, Prefeituras, elaborado para a execução 

do Projeto Tucum. De um lado o descomprometimento de algumas prefeituras no repasse dos 

recursos para o município sede do Projeto e, de outro, a indisponibilidade da FUNAI em 

liberar técnicos para o acompanhamento do mesmo, não garantindo ainda o transporte do 

professores indígenas, conforme prescreve o Convênio. Serve também de exemplo, o recente 

caso de suspensão da reunião do CEI/MT, prevista para março último, agendada desde 

novembro/95, em função do fato da FUNAI ( responsável pela cobertura de despesas de 

passagens, alimentação e estadia de 50% dos representantes do CEI - lideranças indígenas) não 

ter feito planejamento prévio . 

c. A falta de repasse à SEDUC dos recursos financeiros, por parte do MEC, destinados à 

educação indígena, vem emperrando o desenvolvimento das ações programadas desde 1995. 

d. Há insuficiência de recursos humanos dentro da SEDUC para atender a demanda da EEI no 

Estado e coordenar o Projeto Tucum, tendo em vista a expansão do mesmo. 
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3. Apoio e Fiscalização de Áreas Indígenas 

Considerando diversos níveis de dificuldades diagnosticadas tanto pela FUNAI quanto pelas 

agências de parceria e cooperação, como a CAIEMT e o programa de cooperação técnica 

PNUD/PRODEAGRO, a partir de janeiro de 1995 foram empreendidos esforços para planejar 

e levar a efeito uma programação de apoio e fiscalização para as áreas indígena de Mato 

Grosso. 

A partir das bases das avaliações realizadas, no decorrer do ano passado, uma proposta 

elaborada num esforço coletivo dos vários órgãos afetos às políticas indigenista e de meio 

ambiente, sob a égide do Dec. Est. 160/95 e do Convênio 14/92, serviu de base para que tanto 

o Governo Estadual, através da FEMA e da CAIEMT, como a FUNAI, assumissem uma nova 

agenda' de compromissos e ações apresentadas pelo Sub-grupo Inter-institucional de 

Fiscalização de Áreas Indígenas". 

A referida programação amplia a concepção das atividades de fiscalização e vigilância das 

áreas indígenas, ao enfocar o tratamento da problemática a partir de suas causas determinantes, 

assumindo um perfil propositivo que tem por base mecanismos de reconstrução da 

interlocução com as comunidades indígenas e com a sociedade envolvente. 

A partir do mês de outubro de 1995, após diversos entendimentos entre a FUNAI e 

representantes do Governo de Mato Grosso ( Casa Civil/CAIEMT, Secretaria de Meio 

Ambiente e FEl\:'IA), inclusive com preliminares de acordo com a última Missão do Banco 

Mundial/PRODEAGRO a fim buscar suplementação financeira para as ações previstas, 

nivelou-se o entendimento de que as ações programadas para o corrente ano pelo Sub-grupo de 

Fiscalização de Áreas Indígenas, seguiriam seu fluxo normal, ainda que eventuais alterações 

tivessem que ser feitas. 

1 Agenda explicitada no documento denominado "Programa de Assistência e Fiscalização para as Áreas 
Jndígenas de Mato Grosso". 
3 Agregado ao Grupo Estadual de Apoio ao Monitoramento e Fiscalização dos Recursos Naturais de Mato 
.Grosso, instituido pelo Dec. Est. 160/95. 
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Contudo, percorridos 4 meses no ano de 1996 poucas ações programadas foram 

implementadas. Alguns dos principais motivos da inércia é de fácil aferição, conforme 

pudemos constatar: 

- Indefinições político-gerenciais na direção da FUNAI, tanto ao nível central como da 

administração local dificultou avanço para a implementações das ações. 

- A debilidade orçamentária da FUNAI vem inviabilizando as ações de suporte para as 

atividades programadas no âmbito do novo plano de fiscalização. Deve-se considerar que 

somente muito recentemente foi aprovado pelo Congresso o Orçamento da União. Tampouco 

foram repassados os duodécimos ao órgão indigenista. 

- Embora a FUNAI e a Gerência do PRODEAGRO terem assumido a nova agenda de ações, 

todos os procedimentos administrativos, no entanto, desconsideraram as mesmas. 

- A FUNAI, na coordenação executiva das ações do subcomponente fiscalização das áreas 

indígenas do PRODEAGRO, vem mantendo procedimentos de efeito pulverizador dos 

recursos previstos para as atividades de fiscalização das Ais, incompatíveis com as metas 

propostas. 

- Em que pese os compromissos assumidos pela Secretaria do Meio Ambiente e a FEMA, no 

sentido de fazer gestão junto aos fóruns internos de governo para resolver a questão financeira, 

não houve avanço significativo no sentido de consolidar os termos indicados para a solução da 

problemática, a saber, entendimentos entre a Gerência do PRODEAGRO, FEMA e Banco 

Mundial para complementar a base financeira para as atividades de fiscalização propostas na 

nova programação apresentada pelo Sub-grupo de Fiscalização das Als4. 

- O alto grau de burocracia nos procedimentos entre a programação de atividades e a liberação 

dos recursos, tem tornado inviável a execução de todas as atividades. Todas as programações 

de atividades pontuais, apresentadas à gerência do PRODEAGRO e ao Programa de 

. 
4 Conforme A ide Memoire da Missão do Banco Mundial em novembro de 1995. 
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Cooperação Técnica PNUD, no corrente ano, não foram viabilizadas, a exemplo de um 

programa de viagens para preparação do encontro "Consórcio Xingu" e uma operação de 

desintrusão para o Vale do Guaporé. 

Vale dizer que, se anteriormente associava-se as deficiências das ações de fiscalização em 

grande parte ao não funcionamento do Subgrupo Interinstitucional de Fiscalização das Als, 

atualmente, recuperada a capacidade de atuação daquele fórum, são os trabalhos propostos 

pelo Subgrupo que se inviabilizam em decorrências das indefinições da FUNAI, FEMA e 

Gerência do PRODEAGRO. 

4. Projetos econômicos em áreas indígenas 

Em setembro de 1994 foi aprovado pelo Banco Mundial, a proposta de incluir no sub 

componente indígena o financiamento de pequenos projetos econômicos produtivos, tendo 

como premissa a busca de alternativa de uso dos recursos naturais, visando concretamente o 

aprimoramento da qualidade de vida das populações indígenas. 5 

Em abril de 1995, com a vinda da missão do Banco, foi traçado um fluxograma para ordenar 

os procedimentos operacionais dos referidos projetos. Assim, teoricamente ficou estabelecida 

a criação de instâncias regionais (Comissão Mista Regional-CMR) composta por: Comunidade 

Indígena, FUNAI, EMPAER, ONGs, Missões e outros, além de uma instância estadual 

(Comissão Mista Estadual-CME) composta por: PRODEAGRO, FUNAI, EMPAER, 

CAIEMT, ONGs, Missões e outros, como condição para viabilizar o apoio técnico necessário. 

Para tanto ficou acordado a capacitação indigenista de técnicos, em especial da EMP AER, que 

estariam compondo as CMRs auxiliando no levantamento e elaboração dos projetos, conforme 

critérios de sustentabilidade ambiental, cultural e econômica . 

. 
5 Conforme Aide Memoire Missão do Banco Mundial de setembro de 1994 
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Apesar de todos os encaminhamentos preparatórios para o primeiro curso de capacitação dos 

técnicos da EMP AER e FUNAI, previsto para setembro do ano passado, foi suspenso por falta 

da liberação dos recursos da FUNAI. 

Por outro lado, os projetos econômicos selecionados até a presente data, não cumpriram os 

requisitos básicos dos procedimentos operacionais referidos anteriormente, especialmente 

aqueles referentes à participação da comunidade beneficiada e à viabilidade técnica dos 

projetos. 

5 Programa Índios Isolados 

É indiscutível a importância do programa, tendo em vista o processo de expansão econômica 

no Estado e seus impactos sobre as áreas tradicionalmente habitadas por índios, o que justifica 

o considerável volume de recursos destinados, inclusive pelo PRODEAGRO, nas atividades 

de manutenção de equipes para levantamentos de dados e eventuais contatos com índios 

isolados. 

Entretanto, as ações voltadas para o atendimento aos índios isolados permanece uma 

incógnita, uma vez que não se tem conhecimento dos eventuais resultados concretos 

alcançados nos últimos dois anos. 

6. Jurídico e Fundiário 

A falta de advogados bem como carência de equipamentos (biblioteca, computadores, etc.) 

impedem um bom trabalho da área jurídica da FUNAI/Cuiabá. Hoje mais de uma centena de 

processos judiciais de interesse indígena tramitam na Justiça em Mato Grosso, sem falar dos 

processos de cunho administrativo. Mesmo assim a FUNAI/Cuiabá continua contando em seus 

quadros com apenas O 1 (hum) advogado. 
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Por meio de uma consultoria jurídica, viabilizada pela Cooperação Técnica 

PNUD/PRODEAGRO, está sendo proposto à FUNAI a criação de um banco de dados com 

informações históricas das comunidades indígenas, colhidas no acervo de documentos do 

Arquivo Público de Mato Grosso e informações fundiárias das áreas indígenas e entornas. 

Vale dizer que além das ações de rotina, as demandas fundiárias têm exigido intervenção 

jurídica cada vez maior da parte do órgão indigenista, que , pelos motivos já tratados, não tem 

conseguido responder a contento. Cita-se exemplificativamente os casos de demarcação das 

áreas indígenas Maraewatsede ( Suiá Missu ), Arara do Rio Branco, Estação Pareci, Panará e 

Urubu Branco. 

Existe um rol de áreas indígenas que aguardam procedimentos de identificação, as quais, 

apesar de constarem na agenda do PRODEAGRO e Plano Operacional Anual da FUNAI, não 

foram identificadas, atrasando todo o cronograma de demarcação de áreas indígenas em Mato 

Grosso. (Toleri, Areões I, Areões II, Waui, Irantxe, Chiquitanos, Culuene ). 

Um dos grandes problemas enfrentados pelos índios neste Estado é a invasão das suas terras. 

Em algumas regiões do Estado isso é facilitado em razão do desaparecimento das linhas fisicas 

demarcatórias. Apesar de alguns limites de áreas indígenas já terem sido aviventados é preciso 

criar condições para que todas as áreas passem por esse trabalho. Outro ponto fundamental é 

assegurar formas de controle e participação indígena na execução dos trabalhos 

É relevante considerar que outros fatores fora da alçada dos órgãos executivos, contribuíram 

para dificultar a execução das demarcações e aviventação de áreas indígenas. Neste particular 

deve ser citado o caso das contestações de áreas indígenas, motivadas pela edição do Decreto 

1. 775/96, no qual o próprio Estado de Mato Grosso, através da Procuradoria Geral do Estado, 

ingressou com manifestações contra seis áreas indígenas. 
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7. Gerenciamento e suporte institucional 

7.1. Monitoria indígena do PRODEAGRO e Cooperação Técnica PNUD 

São competências da Monitoria Indígena: acompanhar a execução do Projeto em sua área 

específica, orientar os órgãos executores, verificar "in loco" a execução das atividades, emitir 

parecer sobre processos de liberação de recursos do Projeto e licitações de materiais (de 

consumo ou permanente), participar de eventos e representar a Gerência do PRODEAGRO 

quando solicitado, acompanhar a elaboração e revisão dos Programas Operacionais Anuais 

POA, analisar o desempenho das metas fisicas da prestação de contas anual dos órgãos 

executores, promover a integração dos órgãos executores, necessária à consecução das 

atividades previstas no sub-componente, consolidar relatório trimestral e anual dos órgãos 

executores, promover "treinamento em serviço" relacionado aos trabalhos do sub-componente, 

de técnicos dos órgãos executores e da GEP, em atividades afins, entre outros. 

A partir da composição da nova gerência foram realizados vários treinamentos do corpo 

técnico da monitoria, visando a integração das atividades, análise e discussão das atribuições 

das monitorias. 

Contudo, cabe ressaltar que nem sempre tais funções ou atribuições são exclusivas e/ou 

contam com o apoio por parte dos setores com poder de decisão. 

No que diz respeito à Monitoria Indígena, verifica-se dificuldades no deslocamento a campo 

para verificação das atividades realizadas, tendo em vista que a maior parte do potencial da 

monitoria é aplicado às atividades administrativas; o que representa um deslocamento de 

prioridades das atribuições da monitoria. Outra dificuldade verificada, diz respeito ao baixo 

fluxo de informações, tanto a nível interno da GEP, quanto dos demais interessados e 

cooperadores no sub-componente indígena. 
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Na estrutura de funcionamento da GEP encontra-se também a Cooperação Técnica do PNUD, 

que através de consultorias especializadas, presta atendimento aos órgãos executores. Tais 

consultorias tem por finalidade geral, contribuir com o órgão e a GEP em diagnosticar, 

elaborar e auxiliar na definição de diretrizes e estratégias de execução das atividades 

relacionadas ao Projeto. Nas experiências acompanhadas pela CAIEMT, em particular nas 

áreas de educação, saúde, fiscalização de áreas indígenas e suporte jurídico, tem se verificado 

a eficácia das consultorias oferecidas pelo Programa de Cooperação Técnica 

PNUD/PRODEAGRO para a planificação e acompanhamento da implementação do sub 

componente indígena. 

7.2.Coordenadoria de Assuntos Indígenas-CAIEMT 

Apesar das dificuldades abordadas, a CAIEMT, como um órgão de parceria nas ações 

executivas, vem desempenhando importante papel de articulação político-interinstitucional. 

Entretando vem enfrentando deficiências de pessoal, de recursos operacionais e infra-estrutura. 

Causa preocupação o fato de que na ansiedade de cumprir tarefas que ordinariamente são de 

outras instituições, acaba, muitas vezes, assumindo o papel executor das ações, sem condições 

estruturais para isso. 

O status de instituição oficial de representação do Estado nos assuntos indígenas tem gerado à 

CAIEMT, à sociedade civil organizada e às comunidades indígenas expectativas sobre 

possibilidades de ações mais significativas. Porém, a rotina das atividades das diferentes 

esferas governamentais não têm considerado esse órgão como fórum de consulta e 

assessoramento nos assuntos indígenas para o Estado. 

Esta indefinição de fundo, tem repercutido sobre as possibilidades de atuação da CAIEMT, 

uma vez que, as bases dos acordos e designações govermanentais ao órgão, não foram levadas 

a efeito. Vale citar: 
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- A decisão de "Implantar e fortalecer o órgão de assuntos indígenas do Estado, com um 

núcleo mínimo central e extensões de apoio nas organizações de saúde, educação, agricultura e 

meio ambiente", conforme estabelecido pelo Plano de Metas. 

Neste particular que dispensa maiores comentários, deve ser dito que a CAIEMT não dispõe 

sequer de uma máquina de escrever, armário para arquivos, veículo, etc. O espaço físico 

ocupado pela CAIEMT, de carater provisório vive permamentemente sob reivindicação de 

outros órgãos. 

- Por ocasião da Missão do Banco Mundial/PRODEAGRO em abril de 1995, ficaram 

acordados encaminhamentos para a solução do problema de infra-estrutura da CAIEMT, com 

base em financiamento do Banco. No entanto até a presente data, os termos do acordo não 

foram cumpridos. 

A habilitação da CAIEMT como instituição indigenista no Estado é importante, entre outras 

razões, por ser de sua competência o zelo pelos interesses do Estado na implemetação da 

política indigenista que também perpassa nas ações do PRODEAGRO, cujo sub-componente 

indígena é o único onde o Estado de Mato Grosso foi formalmente excluído da competência 

executiva. Essa exclusão, diga-se de passagem, desconsiderou as orientações da fase de 

elaboração do Programa, quando a Coordenadoria de Assuntos Indígenas, atuou qualificada 

como instituição co-executora da elaboração e da implementação das atividades do sub 

componente. . 

No sub-componente indígena, se configura uma situação paradoxal, onde de um lado a União 

com seu órgão indigenista não consegue promover as ações planificadas, pela razões já 

aludidas neste documento, e de outro, o Estado de Mato Grosso não se habilita para ter 

participação mais direta e efetiva na implantação das metas do sub-componente, entre outras 

demandas indigenistas, não oferecendo à CAIEMT o aporte político e institucional necessário. 
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III. PROPOSTAS DE ENCAMINHAMENTOS: 

I. Saúde Indígena: 

- Definição de uma instância de interlocução com o nível central da FUNAI e da FNS com o 

objetivo de garantir a participação do Estado na definição da política de saúde indígena a nível 

regional. Essa instância deverá fazer gestões para: 

- Direcionamento do modelo de atenção à saúde no sentido da implantação dos Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas em Mato Grosso; 

- Edição de Portaria Inter-Ministerial (MJ-FUNAI E MS-FNS) contemplando: 

a. Reconhecimento formal das Coordenações Locais de Saúde do Índio, dotando-as 

inicialmente de autonomia de gestão técnica em saúde; 

b. Reconhecimento formal dos Conselhos de Saúde do Índio implantados em MT, como 

instâncias fundamentais de suporte do sub-sistema a ser construído e garantindo suas 

condições de funcionamento, por meio do custeio das despesas de seus representantes 

indígenas e da garantia de apoio administrativo por parte das ADRs para o trabalho dos 

Conselheiros. 

c. Envolvimento das Equipes Locais de Saúde nas programações das demais atividades da 

FUNAI que .tenham claro impacto sobre a saúde (em especial projetos produtivos e de 

fiscalização dos recursos naturais nas Ais); 

d. Criação de instância regional de coordenação de saúde, em Cuiabá, de modo a garantir a 

interlocução das equipes locais de saúde com o nível regional e central da FUNAI. Facilitação 

das parcerias, articulação interinstitucional, estabelecimento de sistema de informações em 

saúde e de fluxo regular de aporte de insumos, além do acompanhamento orçamentário e 

financeiro em saúde indígena; 
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- Priorização da formação de Agentes Indígenas de Saúde; 

- Definição da política de recursos humanos em saúde indígena; 

- Capacitação imediata de pessoal de nível médio e de apoio; 

2. Educação Escolar Indígena 

- Definição por parte da FUNAI sobre os técnicos responsáveis em acompanhar o Projeto 

Tucum; 

- Definição clara das rubricas orçamentárias destinadas às atividades de EEI pelos diversos 

órgãos conveniados; 

- Fortalecimento da Equipe de Educação Escolar Indígena da SEDUC, com a contratação de 

pessoal especializado; 

- Contratação de assessores pedagógicos para os pólos de implantação do Projeto Tucum; 

- Definição e liberação de recursos financeiros para a expansão do Projeto Tucum junto aos 

povos Bakairi, Bororo e povos do Parque Indígena Xingu; 

3. Apoio e Fiscalização de Áreas Indígenas e Entornos 

- Definição financeira para as atividades planificadas no Programa de Fiscalização de Áreas 

Indígenas apresentado aos órgãos executivos (FEMA, FUNAI e PRODEAGRO); 

- Execução das .propostas de ações de carater emergencial apresentadas através de oficio 

subscritos pela CAIEMT e pela FUNAI ( coordenação do Sub-grupo de Fiscalização AI) à 

Diretoria Técnica da FEMA (Coordenadora das ações gerais de fiscalização e monitoramento 

dos recursos naturais em Mato Grosso). 

- Execução imediata das ações previstas nos itens I ( Blitz nas áreas indígenas do Vale do 

Guaporé e Enawenê-Nawê; rastreamento das atividades madeireiras no Vale do Guaporé e no 

Grande Aripuanã; rastreamento das atividades mineradoras no Vale do Guaporé e no Grande 
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Aripuanã), conforme proposta do Subgrupo de Fiscalização, previstas para o pnmeiro 

trimestre deste ano; 

- Viabilizar as atividades de preparação de bases para a instalação dos consórcios regionais de 

apoio à fiscalização das áreas indígenas e entornas - atividades previstas para o Grande Xingu 

e o V ale do Guaporé. ( Conforme ítem III.1 do Programa de Fiscalização para as AI/MT). 

4. Projetos Econômicos em Áreas Indígenas; 

- Executar o cronograma de treinamento indigenista para os técnicos da EMP AER e FUNAI; 

- Retomar a implementação das Comissões Mistas Regionais e Estadual; 

- Criar um mecanismo de acompanhamento e avaliação permanente dos projetos que estão em 

andamento. 

5. Jurídico e Fundiário 

- Contratação de pelo menos mais dois advogados para compôr e apoiar o quadro jurídico da 

FUNAI e CAIEMT nas demandas judiciais de interesse indígena; 

- Implantação de um banco de dados sobre o quadro jurídico e fundiário das terras indígenas 

de Mato grosso; 

- Implementar os procedimentos de demarcação das áreas indígenas já citadas neste 

documento; . 

6. Gerenciamento e suporte institucional 

6.1 Monitoria Indígena do PRODEAGRO e Cooperação Técnica PNUD 

- Fortalecer o papel da monitoria indígena no que diz respeito a atribuição de vistoria e 

acompanhamentos das atividades de campo; 
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- Reordenamento das competências da monitoria de modo a possibilitar maior participação nas 

definições de metas; 

- Estender os serviços oferecidos pela Cooperação Técnica do PNUD/PRODEAGRO à 

CAIEMT; 

6.2. Coordenadoria de Assuntos lndígenas-CAIEMT 

- Levar a efeito a nível das diversas esferas governamentais a prerrogativa da CAIEMT de 

órgão de consulta e assessoramento nas deliberações e implantação de políticas relacionadas à 

interesses indígenas e da sociedade civil; 

- Fortalecimento institucional da CAIEMT, iniciando pela execução da proposta-de aquisição 

de equipamentos básicos, conforme deliberação da Missão do Banco mundial (abril/95), bem 

como, maior aporte do próprio Estado; 

- Habilitar a CAIEMT para ampliar sua capacidade de participação e monitoramento das ações 

do sub-componente indígena do PRODEAGRO; 

• 
Ademir Gudrin 

Coordenador de Assuntos Indígenas do Estado de Mato Grosso 
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