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passaram por consultas odontol6gicas e visitaram escolas da rede
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Xavantes participam de evento na cidade
Indígenas
passaram
porconsultasodontológicas
e visitaramescolasdaredepúblicadeCampinas
Três índios da etnia
Xavante, da aldeia Nossa
Senhora da Guia, localizada
no município de Barra do
Garça, noMato Grossodo Sul,
foram recebidos ontem no
Centro de Saúde (CS)do Tancredão para passarem por
consultas odontológicas. Eles
são integrantes do grupo formado por 37 índigenas que
vieram a Campinas participar de um intercâmbio cultural. Além de hospedagem,
transporte e alimentação, a
Administração pagou um
cachê de cerca de R$ 5 mil
para eles participarem de

menos câries que o mais
jovem. "Aquelesque possuem
uma maior interferência ali...mentar do homem branco
possuem cárie. Eles comem
doces", afirmou. O cacique
Estanislau Wéréé T'siróbó
cont1rmou que o hábito das
novas gerações estão cada vez
mais ligados à cultura dos
centros urbanos. "Os mais
jovens não comem coco, ou
mastigam couro. Isso traz
cárie. Além disso, estão tracL
zendo muitas doenças vené-'
reas", ressaltou.
A idéia de conhecer Campinas e propor otrabalho cultural da tribo partiu de um
eventos com as escolas da rede
sonho do cacique. "Eu sonhei
que aqui seria bom". T'siróbó
municipal de ensino e outras
visitou a cidade em novementidades. A visita dos índios
Xavante é atendido por dentista: Intercâmbio cultural
também foi uma forma de
bro. Três meses depois,alguns
comemorar o Dia do Índio, cremes dentais, além de pas- vio Guimarães at1rmou que, voluntários foram até a aldeia
sar os ensinamentos sobre ao analisar os dentes de dois e trouxeram os xavantes.
celebrado amanhã.
O Centro de Saúde ofere- como fazer uma higenização pacientes índios, elepode per- (Eduardo Caruso/Da Agênceu ao grupo 500escovas e 140 ideal da boca. O dentista Flâ- ceber que o mais velho possui cia Anhangüera)
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