Comunicado

A URIHI-Saúde Yanomami comunica oficialmente que, após cinco anos de
trabalho bem sucedido no atendimento a cerca de 50 % da população Yanomami
do Brasil, estará encerrando o seu programa de assistência e de educação em
saúde na Terra Indígena Yanomami a partir do próximo dia 30 de Junho 2004, em
função das novas diretrizes para a atenção à saúde das populações indígenas
adotadas pela Fundação Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FUNASA/MS),
através da Portaria 70 de janeiro de 2004.
A caótica experiência histórica de gestão direta do Distrito Sanitário
Yanomami (DSY) pela FUNASA (então FNS) de 1991 a 1998, bem como a
exacerbação do ambiente político anti-indígena no estado de Roraima - já
analisados em comunicados anteriores (16/2/04 e 27/2/04)1 - fundamentaram a
posição da URIHI em não aceitar as condições impostas hoje pelo governo para a
continuidade da parceria com a URIHI em meras “ações complementares”.
Finalmente, no dia 12 de maio último, o Secretário Executivo da FUNASA,
Sr. Lenildo Morais e o assessor do DESAI, Dr. Marcos Pellegrini, transmitiram
oficialmente à URIHI a decisão da FUNASA de assumir a assistência direta no DSY
a partir do dia 01 de julho de 2004. Desde então, num prazo de tempo mínimo, a
URIHI está efetuando, junto à chefia do DSY/FUNASA-RR, o repasse das
informações de campo, do modelo operacional, dos materiais de consumo e
equipamentos adquiridos através dos convênios FUNASA-URIHI (1999-2004).
Esta repentina interrupção do modelo de atendimento bem sucedido da
URIHI provocou profunda perplexidade e preocupação entre as lideranças
Yanomami presentes na última reunião do Conselho Distrital do DSY nos 24 e 25
de maio último. Nesta ocasião a URIHI manifestou publicamente a sua intenção de
buscar financiamentos independentes para garantir a continuidade da formação de
agentes Yanomami de saúde e de continuar participando do controle social do DSY
como organização de apoio aos Yanomami.
Boa Vista/RR, 07 de junho de 2004
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Ver , respectivamente: www.proyanomami.org.br/frame1/noticia.asp?id=3001 e
www.proyanomami.org.br/frame1/noticia.asp?id=3023

