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OFÍCIO SINTSEP-GO Nº 43/2012 
        

                                                                Goiânia-Goiás, 30 de maio de 2012. 
 

DE: Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado de Goiás 
PARA: Exmo. Sr. Secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde 
          Jarbas Barbosa 

ASSUNTO: Assédio moral e falta de condições de trabalho na CASAI/GO 

 
Excelentíssimo Senhor, 

 
Por meio deste documento, o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal em Goiás 

(Sintsep/GO) formaliza a V. S.ª as denúncias de situações degradantes vivenciadas por servidores deste Estado 
vinculados ao Distrito Sanitário Especial Indígena do Araguaia (Disei/Araguaia) e lotados na Casa de Saúde Indígena 
(Casai), situada em Goiânia-GO. 

Desde o processo de reestruturação da Sesai, os servidores vinculados a Saúde Indígena ficaram 
literalmente “órfãos” e se encontram, em Goiânia, em situação quase que de “abandono administrativo”. 
Abandono que se estende aos índios que necessitam da Casai/GO e à própria estrutura do local, que se encontra 
sucateada. Dentre os graves problemas relatados pelos servidores estão: 

-Assédio moral por parte dos índios, em decorrência da TOTAL falta de condições de trabalho; 
-Índios correndo risco de vida, dormindo no chão, revoltados com a falta de condições; 
-Crianças indígenas em situação de abandono, o que já chamou inclusive a atenção do Conselho Tutelar 

Local; 
-Ausência das condições mínimas de trabalho: água potável; comunicação (inclusive telefone); material de 

higiene; material de escritório; medicamentos; ambulância e ambulatório equipado; 
-Problemas administrativos graves com relação aos servidores, tendo em vista que suas fichas funcionais 

encontram-se na unidade gestora do Mato Grosso (São Félix do Araguaia), o que torna praticamente impossível a 
resolução dos mínimos problemas relacionados aos servidores – que sugerem que sua documentação funcional 
fique no núcleo do Ministério da Saúde em Goiânia; 

-Problemas administrativos graves pertinentes à gestão administrativa da Casai/GO, que não possui 
autonomia financeira nenhuma, para nada. Parte dos serviços são contratados e sediados em Cuiabá, o que 
dificulta sobremaneira a gestão da Casa e o atendimento ao usuário indígena em Goiânia, por não ter o mínimo de 
autonomia; 

-Desvalorização dos servidores da Casai em detrimento à contratação de ONGs, cujos contratos são 
rotativos; 

-Péssima qualidade dos serviços de alimentação e limpeza do local; 
-Total falta de condições de atendimento para a demanda da Casa – cerca de 70 índios procuram a Casai, 

por mês, em busca de assistência; 
Por conta de tudo isso, os servidores – cujos nomes estão assinados ao final deste documento – CASO NÃO 

SEJAM ATENDIDAS AS REIVINDICAÇÕES E TOMADAS AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS NO SENTIDO DE RESOLVER AS 
SITUAÇÕES ACIMA DESCRITAS, solicitam também sua remoção para o Ministério da Saúde, em Goiânia, pois 
acreditam que estão correndo, inclusive, risco de vida, frente a tudo que foi exposto. 

Reforçando o pedido, Sintsep-GO solicita de V. S.ª providências urgentes no sentido de sanar este quadro 
de desumanidade que ora se encontra instalado na Casa de Saúde Indígena de Goiânia-Goiás. 

 

 

 
 

 

ADEMAR RODRIGUES DE SOUZA 
(Presidente do SINTSEP-GO) 
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Servidores da CASAI-GO que solicitam disposição para o Ministério da 
Saúde: 
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