Brasília, 22 de julho de 1999.
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Exmo. Senhor
Presidente da República
Dr. Fernando Henrique Cardoso

Exmo. Senhor,
Nós, lideranças indígenas, representantes das organizações indígenas, abaixo
firmados, legítimos conhecedores das dificuldades enfrentadas pelas nossas comunidades
indígenas, estivemos em Brasília nos dias 21 e 22 de julho de 1999 analisando a situação de
desespero em que se encontram os indígenas brasileiros no que se refere a questão do
atendimento à saúde.
Neste momento, cerca de 99% da população indígena está totalmente abandonada
pelo poder público responsável, verificando-se, entre outros problemas, a falta de
medicamentos, viaturas para transportes de doentes e total descrédito para compra de
medicamentos.
Indignados com tal descaso da FUNAI frente a questão de saúde nas áreas
indígenas, tem se verificado revoltas e movimentos locais das comunidades indígenas,
reivindicando uma maior responsabilidade do órgão indigenista,
Como forma de resolver estas reivindicações a FUNAI vem exercendo atos de
repressão contra as lideranças indígenas utilizando seu poder de polícia para abertura de
inquéritos policiais com a conivência do Ministério Público Federal, como está
acontecendo no Rio Grande do Sul e em outras regiões. Esta prática tem legitimado de
forma injusta a irresponsabilidade e a inoperância deste órgão indigenista no que diz
respeito ao cumprimento de suas obrigações legais junto às comunidades indígenas.
Por outro lado, constatamos também que a falta de definição de uma política de
saúde indígena tem causado enormes transtornos quando os indígenas buscam apoio à
saúde nas áreas, ocorrendo muitas vezes um jogo de empurra-empurra entre a FUNAI e a
Fundação Nacional de Saúde, aumentando ainda mais o sofrimento das comunidades
indígenas com óbitos que poderiam ser evitados e causando, inclusive conflitos e divisão
nas comunidades indígenas, muitas vezes estimulados por funcionários dos dois órgãos.
Com a finalidade de suprir as demandas verificadas e a minimização da situação ora
colocada, solicitamos que seja imediatamente implantados os Distritos Sanitários Especiais
Indígenas com a assinatura de Decreto passando a responsabilidade sobre a saúde indígena
para o Ministério da Saúde. Consideramos este sistema de maior importância para a
população indígena uma vez que são propostas firmadas pelas lideranças indígenas durante
a realização das Conferências de Saúde Indígena nos estados e regiões e com aval na
Conferência Nacional realizada em Brasília em 1993. A proposta abre a possibilidade da

definição de um gestor único na questão da saúde indígena contemplada com competência
técnica e administrativa própria.
Não pretendemos com a criação dos Distritos Sanitários retirar a responsabilidade da
FUNAI, mas, valorizar o seu papel frente a outras atribuições que possui com relação à
defesa dos direitos indígenas relativos a questão de terras, fiscalização, manejo sustentável,
alternativas econômicas e outras questões relevantes que dizem respeito à melhoria da

qualidade de vida dos povos indígenas.

José Severino da Silva
Coordenação Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do da Brasil - CAPOIB
Benjamin Castro
Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira - COIAB
Walmir Parintintim
Coordenação da União das Nações e Povos Indígenas de Rondônia Noroeste de Mato
Grosso e Sul do Amazonas -CUNPIR
José Souza da Silva
União Nações Indígenas Amazonas do Acre e Sul do - UNI-AC
Genival de Oliveira dos Santos
União das Nações Indígenas do Médio Solimões - UNI-Tefé
Clóvis Ambrósio
Conselho Indígena de Roraima - CIR
Osvaldo Honorato Mendes
Organização de Saúde do Povo Ticuna do Alto Solimões - OSPTAS
João Almeida Vasques
Organização dos Agentes de Saúde do Povo Ticuna - OASPT
Antonio Ricardo Domingos da Costa
Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito
Santo -APOINME/CE
Gerson Pataxó
Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito
Santo - APOINME/BA
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Juvino Sales
Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Sul - APOIS
Aurélio Tenharim
Conselho Local de Saúde Indígena de Humaitá e Manicoré
Daniel Pereira Lescano
Conselho Indígena Ati Guassu ( Guarani-Kaiowá)
Antônio Sarmento dos Santos
Associação dos Povos Tupi de Mato Grosso, Amapá, Pará e Maranhão -ANTAPAMA
Evair Borges Pereira
Terena
Ambrósio Viana
Federação das Organizações Indígenas do Alto Rio Negro - FOIRN
Associação dos Agentes Indígenas de Saúde do Alto Rio Negro - AAISARN
Vitorino Soares Guajajara
Conselho de Saúde Indígena do Arame
Manoel Eufrásio Rodrigues
Articulação dos Povos e Organizações
Santo - APOJNME/PB

Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito

Clóvis Rufino Reis
Conselho Indígena do Vale do Javari - CIV AJA
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Exmo. Senhor
Dr. José Serra
Ministro da Saúde
Exmo Senhor
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