AOS EXCELENTÍSSIMOS (AS) SENHORES (AS) MINISTROS (AS) DO EGRÉGIO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF) N.º 709

Uma professora perguntou pra mim, você é indígena,
mas por que você mora no meio da cidade? Mas não
foi a gente que invadiu a cidade, a cidade foi
invadindo, as nossas terras diminuindo, nossas
terras sagradas, acabando com a nossa mata, nossos
rios, então que direito que alguém pode falar que a
gente é invasor, sendo que a gente sempre existiu
aqui?
-Rapper Xondaro1, Terra Indígena Jaraguá-SP.

A Comissão Guarani Yvyrupa (CGY), organização indígena autônoma, que representa
os povos Guarani Mbyá, Ñandeva, e Avá-Guarani, do Sul e do Sudeste do país, já qualificada
nos autos em epígrafe e admitido à lide como Amicus Curiae, vem, por seus advogados (as),
apresentar, manifestação, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
nº 709, pelos fatos e fundamentos expostos a seguir.

1

Oz Guarani - O índio é forte <https://www.youtube.com/watch?v=iXIpDa28HQU>
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I - BREVE RESUMO DOS FATOS E ATOS:
A presente Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), é um marco no
direito e protagonismo dos indígenas em relação às suas próprias reivindicações para que possam
cuidar e defender, também perante o Poder Judiciário, o direito à sua própria cultura, costumes,
manter viva sua identidade enquanto povos diferenciados. Porém isso não significa que
parceiros, aliados, com dados, informações e utilização de ferramentas para a garantia de
direitos produzidas dentro da racionalidade juruá (não indígena) não devam ser considerados ou
que a sociedade juruá (não indígena) possa ser isentada de suas responsabilidades pelos danos
historicamente cometidos contra os direitos dos povos originários. Na prática isto significaria
repetir a lógica existente de relegá-los à sua própria sorte, e não é este o papel contramajoritário
desta Corte Suprema.
Em específico a ADPF em pauta tem como objetivo a adoção de providências voltadas ao
equacionamento de graves lesões a preceitos fundamentais da Constituição da República
Federativa do Brasil (CRFB), relacionadas às falhas e omissões no combate à epidemia do novo
coronavírus entre os povos indígenas brasileiros. As medidas cautelares foram deferidas, em
parte, pelo Exmo. Sr. Ministro Relator Luís Roberto Barroso e o referendo de tais medidas está
pautado para a 21ª Sessão Extraordinária, que será realizada no dia 03 de agosto de 2020.
O que está em pauta, portanto, além do protagonismo indígena para direcionar como as
políticas públicas devem ser aplicadas de maneira compatível com a pluralidade dos mais de 300
Povos Indígenas, é também, e sobretudo, o fortalecimento, retomada e aplicação destas políticas
públicas diferenciadas que são resultado do protagonismo indígena somado aos esforços de
parceiros e aliados na transformação e construção destas políticas públicas, resultado também de
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um progressivo entendimento emancipatório em superação à visão tutelar, assimilacionista que
aos poucos está, ou deveria estar, desaparecendo.
Basta observar o histórico da Saúde Indígena, em 1910, período rondonista, em que o
assunto era tratado pelo Serviço de Proteção ao Índio (Decreto-Lei nº. 8.072, de 20 de junho, de
1910). Merece destaque, que ainda na década de 1950, período de concepção e institucionalização
da política de atenção à saúde indígena, no âmbito do SPI, havia programas de imunização
(vacinação), associadas à atuação do médico sanitarista Noel Nutels, e que fez as criações de
serviço de unidades sanitárias aéreas, equipes volantes de saúde e unidades de atendimento
especial. Vale ressaltar que essa política foi adotada após a constatação da mortandade e
genocídio causados, entre outros fatores, por doenças levadas por colonos e frentes de atração e
contato realizadas no Sul, especialmente primeira metade do século XX, e no Brasil Central,
como a Expedição Roncador-Xingu, na década de 1940.
Posteriormente o SPI, foi substituído pela Funai, como resposta às denúncias
internacionais de violação e massacre de Povos Indígenas. O SPI veio a se notabilizar na época,
com os desdobramentos da CPI (Resolução da Câmara dos Deputados nº 142/19652), pelo o que
pode ser considerado o maior escândalo da administração pública do país. Em 1967 a Funai
passa a acumular o cuidado da saúde indígena, ainda sem a participação direta ou indireta dos
povos indígenas, assunto que começa a ser debatido em 1986, na 8ª Conferência Nacional de
Saúde e 1ª Conferência Nacional de Saúde Indígena.
A partir de 1968, após as denúncias e consequente extinção do SPI, a política de atenção
à saúde indígena é deslocada do órgão indigenista, e subordinada ao Ministério da Saúde. Os

Resolução de instauração da CPI contra SPI disponível na íntegra em:
<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/rescad/1960-1969/resolucaodacamaradosdeputados-142-13-julho-19
65-319947-publicacaooriginal-1-pl.html>
2
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debates em torno da temática culminaram na criação, em 1991, da Comissão Interinstitucional
de Saúde Indígena (CISI), no âmbito do Conselho Nacional de Saúde, e somente a partir das
demais conferências de saúde indígena e com a crescente participação dos povos indígenas é que
ocorreu a criação do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, SASISUS - Lei nº. 9.386/99
(ANEXO 01), e que a FUNASA assume a Saúde Indígena (Decreto nº. 3.159/99), posteriormente
é criada a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas com a Portaria nº. 254/2002
(ANEXO 02), em 2008 ocorre a criação do GT Saúde Indígena, para elaboração de um novo
modelo de saúde indígena, desta vez adequado às especificidades de cada povo, com ampla
participação popular, o que vai desembocar, em 2010, na Medida Provisória nº. 483/2010 e Lei nº.
12.314/2010, que autoriza e cria a Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), transferindo as
ações de atenção à saúde indígena da FUNASA para a SESAI.
O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, dentro do SUS, é um mecanismo de
participação efetiva dos povos indígenas na execução das políticas públicas relacionadas, pois
garante a participação dos Povos Indígenas através de organismos colegiados de formulação,
acompanhamento e avaliação das políticas de saúde, tais como o Conselho Nacional de Saúde e
os Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde, tem como base os Distritos Sanitários Especiais
Indígenas (DSEI), estrutura a integração e o atendimento necessário da saúde indígena, em todos
os níveis e sem discriminação perante o SUS.
Entender a função da Secretaria Especial de Saúde Indígena - SESAI, como executora das
políticas de saúde indigenistas de concretização e proteção dos direitos originários faz-se
necessários aqui à discussão sobre suas prerrogativas institucionais, que são, de acordo com a sua
fundamentação para criação, a atenção especial às comunidades indígenas. Nota-se ainda, que,
não há distinção entre indígenas aldeados ou não, residentes em Terra Indígena homologada ou
não, nem ressalvas sobre indígenas em contexto urbano.
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A Política Nacional de Atenção à Saúde Indígena tem como objetivo, entre outros,
garantir aos povos indígenas a atenção integral e diferenciada a sua saúde, reconhece a eficácia
das medicinas indígenas e o direito dos povos indígenas às suas culturas.
Porém, a ausência de diálogo por parte do governo de turno, aliada com o
estrangulamento das ações e da liberdade de atuação dos servidores e funcionários que atuam
perante o sistema, conforme relatos recebidos por lideranças nos diversos estados onde esta
Comissão tem representatividade, sem sombra de dúvidas, tem contribuído negativamente para
o combate à pandemia que se soma ao, já caótico, cenário de violação de direitos indígenas.
Quanto à União cabe destacar o disposto no DECRETO No 3.156, DE 27 DE AGOSTO
DE 1999, que dispõe em seu artigo 1º que: “A atenção à saúde indígena é dever da União e será
prestada de acordo com a Constituição e com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, objetivando a
universalidade, a integralidade e a equanimidade dos serviços de saúde.”
Nesse sentido, cabe destacar que as medidas, até então, adotadas pela União, através de
seus órgãos competentes, não condizem com a real necessidade das populações indígenas nem
suas prerrogativas institucionais.
São antagônicos e inconciliáveis os princípios legais que norteiam a atuação da SESAI e
as atuações atuais do órgão, como também contraditórios aos direitos constitucionais indígenas.
Trazer à Corte Suprema, estes fatos, como uma forma de subsidiar o julgamento da
ADPF, é o objetivo desta organização em sua atuação na qualidade de amicus curiae, conforme
descrevemos nas próximas linhas.
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II – INFORMAÇÕES SOBRE O MÉRITO DA ADPF:
Como narrado na petição inicial, protocolada pela Articulação dos Povos indígenas do
Brasil, o que se está discutindo são as falhas por parte do poder público em relação ao
atendimento e medidas para prevenir a contaminação em massa dos povos indígenas, bem como,
os riscos reais à que estão expostos esse grupo social, é de extrema importância que sejam
trazidas as afirmações de que os danos e riscos da pandemia da COVID-19 apontam para um
possível extermínio de diversos povos, a partir de atos concorrentes entre a União e seus órgãos
responsáveis pela atenção às comunidades indígenas.
Em verdade, a pandemia apenas expôs as fragilidades que as equipes de atenção primária
à saúde (APS) do Sistema Único de Saúde (SUS) e, mais intensamente, as do Subsistema de
Atenção à Saúde Indígena (SASISUS) enfrentam cotidianamente há anos, tais como falta de
infraestrutura adequada; insuficiência de equipamentos de proteção individual (EPI); reduzido
estoque de insumos e medicamentos; alta rotatividade de profissionais; dificuldades de garantir
formação adequada e implementar educação permanente com as equipes; problemas de
integração com a rede de saúde.
Os destaques da petição inicial evidenciam o despreparo do governo, estados membros,
municípios e órgãos indigenistas para lidarem com a situação colocada. Desde a primeira
contaminação de indígena por COVID-19, em 25 de Março de um jovem do povo Kokama, as
medidas de prevenção à contaminação por coronavírus nas aldeias indígenas foram sendo
banalizadas pelos órgãos responsáveis e pelo estado brasileiro.
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Somamo-nos à APIB afirmando que “A irresponsabilidade sanitária do governo federal – que,
mesmo depois de mais de 903 mil mortos no país, continua tratando o coronavírus com indiferença e
negacionismo científico – aliou-se ao aberto racismo institucional contra as populações indígenas, para
gerar uma verdadeira tragédia civilizacional.”
Neste sentido essa Comissão considera absolutamente oportuno e indispensável trazer
aos autos os dados sobre o contágio do Povo Guarani, sistematizados através de variadas fontes.

III – INFORMAÇÕES SOBRE A SITUAÇÃO DAS ALDEIAS GUARANI DAS REGIÕES
SUDESTE E SUL DO PAÍS:
Esta Comissão é organização autônoma indígena representativa dos Povos Guarani
Mbya, Nhandeva e Avá Guarani do sul e do sudeste do Brasil e desde a sua criação, no ano de
2007, atua com o objetivo de promover o respeito aos povos indígenas e combater as violações
aos direitos das comunidades guaranis por ela representadas, especialmente no que concerne a
direitos sobre a territorialidade, posto que, daqueles se desdobram todos os demais direitos
fundamentais à existência e à sobrevivência dos povos indígenas como ensina sua cosmologia.
Porém diante da situação provocada pela nefasta soma da fragilidade do sistema de saúde
indígena, com a pandemia provocada pelo novo coronavírus, esta organização tem sido desafiada
a atuar também nas questões relacionadas ao enfrentamento da COVID-19 que assola as
comunidades guarani das regiões Sul e Sudeste, e é nestes estritos termos que consideramos ser
de suma importância a presença, nestes autos, com manifestação acerca do debate em torno da
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temática tratada na presente ADPF, bem como sobre a necessidade de se garantir os interesses e
prerrogativas coletivas dos povos indígenas, à luz da Constituição Federal de 1988.
Desta forma, a Comissão Guarani Yvyrupa informa que, desde que instaurou-se a
situação pandêmica em decorrência do COVID-19, tem buscado acompanhar a situação de todo
o povo Guarani que habita as regiões Sul e Sudeste do Brasil. Assim, é sobre a situação dos Povos
Guarani que cabe a esta Comissão pronunciar-se, ressaltando que a realidade dos povos
indígenas no Brasil é plural e complexa.
Há diversos outros povos indígenas não contemplados na presente manifestação, mas que
se encontram em situações semelhantes ou que serão informadas em outras manifestações.
Conforme divulgado no âmbito do programa de enfrentamento à COVID-19 da
Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), os Distritos Sanitários Especiais Indígena (DSEI)
do Litoral Sul, do Interior Sul e de Minas Gerais e Espírito Santo, cujas atribuições abrangem
todas as aldeias de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa
Catarina, registrou, até o momento deste relato, 861 (oitocentos e sessenta e um) casos
confirmados de Covid-194 (ANEXO 03).
Na região Sudeste.
Na Região Sudeste, mediante nosso trabalho de coleta de relatos junto às lideranças
guarani de cada Terra Indígena da região e às equipes de saúde responsáveis pelos pólos base das
aldeias localizadas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, bem como dos
dados oficiais divulgados pelas secretarias de saúde municipais e estaduais de cada um desses
4

Fonte: Boletim Epidemiológico da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), consultado às 23:00h do dia
01/08/2020. Disponível em: https://saudeindigena.saude.gov.br/
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estados, pudemos sistematizar o avanço dos casos positivos, as ausências do poder público,
especialmente da SESAI no que tange à disponibilização de equipes de saúde especializadas, de
leitos para isolamento, de testes rápidos e de testes do tipo PCR e também da correta e
fidedigna divulgação dos resultados das testagens feitas nas aldeias da região, além da precária
infraestrutura relacionada a saneamento básico - algo que, frise-se, ganha grande importância
frente ao modo de vida coletivo das populações guarani que compartilham suas casas, centros de
alimentação e banheiros o que impacta sobremaneira no aumento do risco de contágio frente a
má infraestrutura das condições sanitárias disponíveis nas Terras Indígenas.
No Estado de São Paulo, tem-se que logo no início da instauração da pandemia no país,
foram cerca de 11.568 (onze mil, quinhentos e sessenta e oito) casos confirmados e 853
(oitocentas e cinquenta e três) mortes registradas pelos dados oficiais5 acerca da população total
residente no estado, 28% concentradas no interior do Estado. O Governo de São Paulo por sua
vez anunciou estado de calamidade pública, através do Decreto nº 64.879/2020.
As Terras Indígenas da cidade de São Paulo estão sob responsabilidade da SESAI/DSEI
Litoral Sul cabendo ao DSEI a articulação e atuação junto à Secretaria Municipal de Saúde e
demais órgãos ligados aos cuidados de prevenção e combate ao novo coronavírus (COVID-19).
Na Terra Indígena Tenondé Porã, localizada no extremo sul da capital paulista vivem,
aproximadamente 1.100 (mil e cem) pessoas, em dez aldeias. Cerca da metade da população é
composta por crianças e jovens e tem como base da alimentação a merenda escolar, que foi
substancialmente diminuída nesse período de quarentena em virtude da suspensão das
atividades escolares presenciais, impactando a segurança alimentar e nutricional de todas as
famílias. Nesse contexto, necessitam de apoio com doação de alimentos, além de produtos de

5

Disponível em: <https://covid.saude.gov.br/>. Acesso em 16 de abril de 2020.
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higiene pessoal, material de limpeza e EPIs. Na Terra Indígena Jaraguá, localizada na Zona Oeste
da capital paulista, com seis aldeias, vivem, aproximadamente 571 pessoas, na sua grande maioria
jovens e crianças. Durante a quarentena, muitas famílias deixaram de vender artesanatos e
participar de palestras e apresentações culturais o que impactou a renda familiar. Diante disso,
necessitam de doações de alimentos, material de limpeza, itens de higiene pessoal e EPIs.
De modo geral, a subsistência das famílias indígenas, nesses territórios, advém da
participação em oficinas culturais, venda de artesanato e turismo de base comunitária, mas, com
o avanço da pandemia e o estabelecimento da quarentena, essas atividades se tornaram inviáveis.
As lideranças políticas e espirituais desses territórios, solicitam um plano emergencial
para a chegada de cestas de alimentação básicas assim como medidas de prevenção e assistência
no âmbito do atendimento à saúde. No mesmo sentido do relatado pelas comunidades, vale
apontar os Pareceres Técnicos no 532 /2020, publicados pelo MPF no dia 08 de abril de 2020
(ANEXO 04). Os referidos6 pareceres respondem às demandas da procuradora Dra. Suzana
Fairbanks Oliveira Schnitzlein envolvendo as comunidades indígenas guarani das Terras
Indígenas Tenondé Porã e Jaraguá, levando em conta as ameaças que a pandemia da Covid-19.
Os pareceres buscam "oferecer o mínimo de descrição etnográfica sobre as terras indígenas
mencionadas, de modo a clarificar o quão importante são as estratégias de prevenção,
tratamento e monitoramento dessas populações".
Também vale mencionar a Ação Civil Pública de n° 5007226-81.2020.4.03.6100 (ANEXO
05) ajuizada em 24/04/2020 pela Defensoria Pública da União em face do Município de São
Paulo, que diante da ausência de ações efetivas da Sesai e do município, instou ao poder
judiciário a cobrança dos órgãos responsáveis para que garantissem testes rápidos, equipe médica

6

Autos no 1.34.001.002557/2020-93.
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de apoio e material necessário para a criação de centros de isolamento nas duas aldeias. Porém,
pela falta de devida assistência da SESAI no que tange a políticas de prevenção, de
monitoramento e com a falta da correta divulgação dos resultados das testagens das aldeias da
região, levou ao avanço dos casos positivos chegando ao alarmante número de 3 óbitos num
interregno de 3 meses numa Terra Indígena com aproximadamente 1100 (mil e cem) habitantes,
como demonstrado na tabela de dados coletados por essa Comissão que será expressa adiante.
Ainda em se tratando das demais Terras Indígenas da região de atuação desta Comissão,
cabe apresentar também os dados sobre a falta de correta infraestrutura sanitária e de apoio de
equipes de saúde especializadas, bem como sobre a contaminação e os impactos dimensionados
em razão da COVID-19 na região denominada de Vale do Ribeira, no litoral sul do estado de
São Paulo.
Já no início da propagação da doença no país, em articulação com as Defensoria Pública
do Estado e da União, contando também com o apoio do Ministério Público Federal, foi
realizada a Recomendação NUDDIR nº 05/20207 (ANEXO 06) a ressaltar a preocupação dos
órgãos públicos com a insegurança alimentar gerada pela ausência de distribuição de cestas
básicas e merenda escolar a dar conta de maneira suficiente das demandas apresentadas nas
aldeias da região.
Assim como nos demais casos supracitados, também os povos indígenas e as
comunidades tradicionais (caiçaras e quilombola, majoritariamente), já no início da pandemia,
apresentavam grande preocupação com a segurança alimentar.
Em uma região que compreende uma área de aproximadamente 2.830.666 hectares, o
Vale do Ribeira conta com uma população total de 481.224 habitantes, grande parcela presente
Recomendação NUDDIR nº 05/2020 , publicada no dia 04 de abril de 2020. Disponível em:
<https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/repositorio/39/recomendac%cc%a7a%cc%83o%2005.20%20Registr
o.pdf>
7
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em aldeias indígenas distribuídas entre os diversos municípios paulistas. À precarização
estrutural do atendimento de saúde nestas localidades, somou-se também o agravamento das
condições mínimas de garantia à manutenção de seus modos de vida e de sua própria
subsistência por conta da suspensão temporária, em face da pandemia, das atividades de venda
de artesanatos, turismo comunitário (com significativas contribuições em termos de renda para
essas populações) e economias de subsistência em geral, tais como a caça, pesca, colheita e
agricultura familiar8.
Hoje, o quadro na região como um todo é alarmante. Em pronunciamento feito há dois
dias atrás9, o governador João Dória (PSDB) anunciou que, conforme o boletim do governos do
Estado, 15 dos 22 municípios do Vale do Ribeira foram incluídos na fase vermelha do Plano de
São Paulo, de quarentena absoluta, em que apenas é permitido o funcionamento de serviços
considerados essenciais. De acordo com os dados publicados, a região teve um aumento, nos
últimos sete dias, de 130,4% no número de casos confirmados da COVID-19 e de 600% de óbitos
em decorrência da infecção pela doença. Ao todo, concentra um número de 3.323 diagnósticos e
70 mortes, com quase 85% de ocupação dos leitos hospitalares na região. A reclassificação foi a
única apresentada pelo governo recentemente, que vem atuando no sentido de flexibilizar as
medidas de isolamento em São Paulo.
Vale lembrar que o atual presidente da república, Sr. Jair Bolsonaro, que passou sua
juventude no município de Eldorado, possui um histórico10 de ataques às populações tradicionais

Esta última, incluída no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), do Governo Federal e aderida
pelo Estado em 2013, sob modalidade de Compra da Agricultura Familiar com Doação Simultânea (CPR
Doação) a promover a inclusão social e econômica no campo por meio do fortalecimento da agricultura
familiar, a permitir que grupos em situação de vulnerabilidade, como os povos indígenas, acessem
alimentos de forma gratuita.
8

9

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/07/31/governo-de-sp-anuncia-retrocesso-do-vale-do-ribeira-para-afase-vermelha.ghtml

"Com apoio de irmão de Bolsonaro, ruralistas tentam impedir demarcação de terras indígenas em SP"
Notícia Repórter Brasil, 19 de setembro de 2019. Disponível em:
10
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do Vale do Ribeira, investindo, de modo agressivo, em ações que atacam os direitos dos povos na
região. Inclusive, em sua agenda, está prevista uma visita local aos municípios de Pariquera-Açu,
Batatal e Eldorado, a fim de vistoriar o andamento de obras. Em resposta, o governador
comentou em seu pronunciamento "[o] presidente será sempre bem-vindo em São Paulo. Pode vir aqui
livremente. Mas será mais bem-vindo se trouxer benfeitorias - se trouxer saúde, educação, contribuição
para o desenvolvimento do turismo, da economia, do empreendedorismo no Vale do Ribeira. Não para
fazer passeio de helicóptero e jet ski."11
No estado do Espírito Santo foram registrados12 , até 23 de junho de 2020, 26.011 (vinte e
seis mil e onze) casos confirmados e 1.028 (mil e vinte e oito) mortes acerca da população em
geral residente no estado. O Governo Estadual, através do Decreto nº 0690-S de 13 de junho de
2020, declarou Luto Oficial em todo Estado, a vigorar durante o estado de emergência em saúde
pública, já reconhecido pelo Decreto n° 4593-R, de 13 de março de 2020, em manifestação de
profundo pesar pela confirmação de mais de 1000 (mil) vítimas fatais pelo novo coronavírus
(COVID-19), só no Espírito Santo.
As Terras Indígenas guarani presentes no estado são Tupiniquim, Caieiras Velhas II,
Comboios e Serra do Caparaó. Cabe destacar, que as TIs de Comboio (ES/MG) e Tupiniquim
(ES) foram classificadas pelo o Instituto Socioambiental13 como de alto risco de contágio com
base em metodologia que avalia a vulnerabilidade dos povos indígenas no Brasil todo em função
da quantidade de casos por município, vulnerabilidade social, disponibilidade de leitos
<https://reporterbrasil.org.br/2019/09/com-apoio-de-irmao-de-bolsonaro-ruralistas-tentam-impedir-dem
arcacao-de-terras-indigenas-em-sp/>
11
Notícia UOL 31/07/2020. Disponível em :
<https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/07/31/talvez-nao-seja-melhor-momento-diz-d
oria-sobre-visita-de-bolsonaro-a-sp.htm>
12
Fonte: Boletim Epidemiológico do Estado do Espírito Santo, publicado no dia 23/06/20. Disponível em:
<https://saude.es.gov.br/Media/sesa/coronavirus/Boletins/Boletim%20Covid-19_07.pdf>.
13
Disponível em: <https://covid19.socioambiental.org/>.
13
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hospitalares, número de óbitos, perfil etário do povo, vias de acesso à comunidade e outros
fatores.
A respeito da pandemia, as lideranças indígenas do Estado do Espírito Santo vem
informando a essa Comissão que parte grande da população destas Terras Indígenas é composta
por crianças e jovens e, assim, é importante fonte de alimentação a merenda escolar, que, com a
suspensão das atividades escolares presenciais, foi substancialmente diminuída nesse período de
quarentena, impactando diversas famílias. Nesse contexto, as comunidades guarani têm
destacado a importância do apoio recebido da sociedade civil e de algumas instituições na forma
de doação de alimentos, mas também produtos de higiene pessoal e material de limpeza. No
entanto, o recebimento destes alimentos e materiais nem sempre está vinculado a uma agenda
mais prolongada, ou seja, a uma execução programática de políticas básicas que, em um contexto
de pandemia, são vitais à sobrevivência destas famílias nas aldeias e as estratégias de contenção
da disseminação da doença.
Nesse sentido há fornecimento de cestas básicas, tendo algumas delas a adição de kits de
higiene, como produtos de limpeza geral e pessoal, sendo estas fornecidas pela própria Comissão
Guarani Yvyrupa - CGY, através de campanhas de doações junto a sociedade civil e recursos de
projetos desta instituição. Há ainda o fornecimento de cestas básicas de alimentos pela
Prefeitura do Município. Não há relatos de fornecimento de EPIs de forma constante, sendo
necessário garantir a constância de equipamentos de proteção bem como o devido auxílio de
instrução em linguagem apropriada para o correto uso desses equipamentos, o que deveria ser
realizado pela SESAI.
Quanto às equipes especializadas em saúde, há relato de que em 8 anos, a equipe de saúde
especializada da SESAI somente compareceu à TI Serra do Caparaó em duas ocasiões, sendo
portanto completo o descaso e desassistência por parte da SESAI. A TI é assistida por equipe de
saúde do Município, a qual realizou testes rápidos, sendo necessária a testagem do tipo PCR,
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para haver pleno mapeamento de possível contágio, tendo em vista que os testes rápidos apenas
demonstram o período infeccioso, não apontando se o paciente já teve contato com o vírus,
deixando de promover assim um correto monitoramento do avanço da contaminação da região.
No Estado do Rio de Janeiro, os dados oficiais14 registrados no mês de agosto deste ano
apontam que os casos confirmados somam 167.213 (cento e sessenta e sete mil e duzentos e treze)
e 13.556 (treze mil quinhentos e cinquenta e seis) mortes da população total residente no estado.
O Governo estadual, tendo em vista o rápido e largo avanço do novo coronavírus na
região editou, em 16/03/2020, o Decreto n° 46.973 que reconhece a situação de emergência na
saúde pública do estado em razão do contágio do novo coronavírus.
As Terras Indígenas de ocupação tradicional do povo guarani presentes no estado do Rio
de Janeiro são Guarani do Araponga, Paraty-Mirim, Jevy, Guarani do Bracuí, Ava Hovy e
Ka’Aguy Hovy Porã e se localizam nos municípios de Paraty, Angra dos Reis e Maricá.
Destaca-se que na Terra Indígena Guarani do Bracuí se encontra a aldeia Sapukai, a qual
sofreu um enorme e muito rápido avanço do contágio e já conta com 1 (um) óbito, isso é
comprovado pelos boletins epidemiológicos divulgados pela Prefeitura de Angra dos Reis, os
quais demonstram que na data de 14/07/202015 o total de casos positivos na aldeia Sapukai era de
29 (vinte e nove) pessoas e nenhum óbito, já na data de 21/07/202016 - apenas uma semana após o
boletim anterior - registra-se o alarmante número de 84 (oitenta e quatro) casos positivos e 01
14

Disponível em: <https://covid.saude.gov.br/>. Acesso em 02 de agosto de 2020.

Disponível em:
<http://coronavirus.angra.rj.gov.br/downloads/RelatorioPorBairro/78-RelatorioCOVIDporBairro-14-07-2
020.pdf>. Acesso em 02/08/2020.
16
Disponível em:
<http://coronavirus.angra.rj.gov.br/downloads/RelatorioPorBairro/80-RelatorioCOVIDporBairro-21-07-2
020.pdf>. Acesso em 02/08/2020.
15
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(um) óbito. Ressalta-se que nesta aldeia, não há posto de saúde especializado e os relatos das
lideranças encaminhados tanto esta Comissão como aos órgãos locais, como o Ministério
Público Estadual do Rio de Janeiro, apontam para a triste realidade de condições sanitárias
precárias de atendimento dos indígenas, sendo realizado por equipe médica não especializada na
saúde indígena e nas dependências de uma padaria desativada com a presença, inclusive de ratos
que revelam o completo abismo entre a realidade local e as condições mínimas de saúde
adequadas para assistência à saúde da comunidade devida pela SESAI e pelo Município.
Cumpre observar ainda que, os relatos e dados coletados por esta Comissão, bem como
por outras organizações e órgão públicos, a respeito das aldeias guarani da região do estado do
Rio de Janeiro, demonstram que a estas Terras se encontram, entre outras, as aldeias Sapukai,
Rio Pequeno e Itaxim-Mirim, as quais apresentam 38% da população de Paraty-Mirim e 25% da
população de Sapukai, já foram contaminados, ademais da falta de leitos para isolamento,
precariedade de infraestrutura sanitária, como por exemplo no caso da aldeia de Rio Pequeno,
que fica no município de Paraty, a qual conta com 3 banheiros coletivos estando atualmente com
dois deles interditados.
A respeito da falta de saneamento básico das aldeias indígenas do Estado do Rio de
Janeiro, há em curso Ação Civil Pública de n° 0145396-81.2015.4.02.5111, ajuizada pelo MPF na
data de 27/11/2015 - ressalta-se que desde 2015 a realidade de precariedade das condições
sanitárias das aldeias é de conhecimento do poder público e ainda permanece, o que agrava
sobremaneira o risco de contágio do novo coronavírus sobre as populações indígenas do estado.
Segue abaixo Tabela com dados epidemiológicos coletados pela CGY através de distintas
fontes acerca das Terras Indígenas e respectivas aldeias guarani da região sudeste17:
17

Em dados atualizados no momento do envio desta peça temos que as duas terras com mais casos são o Jaraguá, 46%
de positivo, Tenondé com 41%, Itariri, Paraty 37% e Angra 22%.
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Região Sul.
No Estado do Paraná, a Comissão Guarani Yvyrupa tem acompanhado com maior
proximidade a situação das comunidades Guarani da região oeste do Estado18, por representar
uma região com um dos piores históricos no que diz respeito à violações de direitos humanos.
Listamos, inicialmente, as aldeias desta região: distribuídas nos municípios de São Miguel
do Iguaçu, Santa Helena e Itaipulândia, encontram-se Tekoha Vy'a Renda Poty, Ara Porã, Yva
Renda, Aty Mirim, Tape Jere (Curva Guarani), Tekoha Pyahu, Mokoi Joegua e Avá Guarani do
Ocoy - com cerca de 1.248 indígenas; distribuídas nos municípios de Guaíra e Terra Roxa:
Tekoha Tajy Poty, Tekoha Yvyraty Porã, Tekoha Yvy Porã, Tekoha Araguaju, Tekoha
Marangatu, Tekoha Porã, Tekoha Jevy, Tekoha Karumbey, Tekoha Y' Hovy, Tekoha Mirim,
Tekoha Guarani, Tekoha Tatury, Tekoha Poha Renda e Tekoha Nhemboete - com cerca de 2.848
indígenas; distribuídas no município de Diamante d'Oeste: Tekoha Añetete e Tekoha Itamarãcom cerca de 518 indígenas.
Especificamente do que diz respeito à situação de pandemia, e que vêm sendo informado
à Comissão Guarani Yvyrupa pelas lideranças indígenas da região, trazemos as seguintes
situações, relativas à subsistência e à segurança alimentar e nutricional de famílias e comunidades
Guarani na região:
Do total de 4.614 indígenas estimados na região oeste do Paraná, parte grande da
população é composta por crianças e jovens, e, assim, tem como base da alimentação a merenda
escolar, que foi substancialmente diminuída nesse período de quarentena, impactando diversas
famílias.

18

Esta organização indígena, atenta aos riscos relacionados à pandemia, sobretudo diante das peculiaridades que
envolvem a questão da Saúde Indígena oficiou as procuradorias de Guaíra, Francisco Beltrão e Cascavel (protocolos
nº.2020.0114508; 2020.0114514; e 2020.0114518), no intuito de que as autoridades responsáveis fossem instadas a se
manifestar e apresentar, preventivamente, ações voltadas ao enfrentamento da Pandemia, com recorte específico
para a questão indígena.
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Neste contexto, as comunidades guarani tem destacado a importância do apoio recebido
de algumas instituições na forma de doação de alimentos, mas também produtos de higiene e
material de limpeza. No entanto, o recebimento destes alimentos e materiais nem sempre está
vinculado a uma agenda mais prolongada, ou seja, há uma execução programática de políticas
básicas que, em um contexto de pandemia, são vitais à permanência destas famílias nas aldeias.
De modo geral, atividades das quais depende a subsistência das famílias indígenas nesses
territórios, muitas das quais baseadas em deslocamentos (típicos da mobilidade dos povos
Guarani), com o avanço da pandemia e a imposição de quarentena com isolamento social,
tornaram-se inviáveis. Tal situação intensifica a necessidade de que a elas sejam providos
alimentação, produtos de higiene pessoal, materiais de limpeza e, atentando aos altos índices de
transmissão da COVID-19, equipamentos de proteção individual (EPI).
Algumas medidas assistenciais concretizadas já no período da quarentena, como a
distribuição de cestas básicas, atenuaram porém não solucionam problemas como o da carência
alimentar: famílias que receberam as cestas básicas emergenciais enviadas pela Companhia
Nacional de Abastecimento (Conab) relatam que os alimentos chegam em pouca quantidade e
com pouca variedade.
O acesso ao Auxílio Emergencial do Governo Federal também tem sido dificultoso.
Membros das comunidades relatam que as dificuldades resultam principalmente do fato de que
muitas pessoas que buscam acesso ao auxílio não tem celular próprio; outros têm encontrado
dificuldade para utilizar o aplicativo digital vinculado ao auxílio. Além disso, a necessidade de
deslocamentos aos centros urbanos para o saque do benefício, expõe as pessoas a risco de
contágio, por conta das aglomerações, aumentando o risco de contaminação comunitária nas
aldeias. Assim, o acesso aos recursos advindos do Auxílio Emergencial tem se mantido distante,
ou como facilitador de contaminações às de famílias que o buscam.
As lideranças políticas e religiosas desses territórios solicitam um plano emergencial para
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a chegada regular de cestas básicas, assim como medidas de prevenção e assistência no âmbito da
atenção à saúde.
Conforme relatado por lideranças de Itaipulândia, Santa Helena, Guaíra e Terra Roxa:
As cestas básicas distribuídas pelo Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) municipal
são intermitentes, não atingem a totalidade das famílias e há pouca quantidade e variedade de
produtos; foi relatado que em abril foi entregue pela Funai apenas arroz, feijão, óleo, macarrão,
01 leite em pó e 01 kg de farinha de trigo, alimentos em quantidade e variedade insuficiente para
as famílias. Em Santa Helena relataram, no final de abril, que estavam há 90 dias sem receber
cesta do CRAS.
Lideranças de Terra Roxa relataram que faltam alimentos. Estão colhendo os últimos
alimentos da roça ("mandioca, banana, cana e outras coisas", e estes não são suficientes para
suprir todas as necessidades), explanando inclusive que:
"vivemos no meio da cerca e não têm onde caçar e pescar, e é pouco o espaço para plantar".
19

E, ainda, que:
"a parte da saúde, da alimentação, da educação e do território já era muito precária, e a
doença complicou ainda mais".20
Também são relatados problemas relacionados ao difícil acesso a serviços básicos de
saúde, que neste cenário tem se tornado mais preocupante. Especialmente no Tekoha Yva Renda
em Itaipulândia, havendo sido relatada a ausência de atendimento por parte da SESAI. Relatos
das lideranças dão conta de que o atendimento médico nas aldeias atendidas pelo Pólo base de
Santa Helena estava prejudicado, porque o médico contratado é do grupo de risco e ficou sem
prestar atendimento às aldeias, voltando apenas recentemente a serem atendidas.
19
20

Relato anonimizado por questões de segurança.
Idem
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Há também uma defasagem de funcionários no Polo Base de Santa Helena, devido a uma
enfermeira ter passado no concurso público e não ter sido contratada outra pessoa no seu lugar,
sobrecarregando o atendimento do chefe do polo base e prejudicando o atendimento aos
indígenas.
Segue abaixo Tabela com dados epidemiológicos coletados pela CGY através de distintas
fontes acerca das Terras Indígenas e respectivas aldeias guarani da região Sul:
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As regiões sudeste e sul, são reconhecidas por ter o menor número de terras indígenas
demarcadas na história e por concentrar o maior contingente populacional de indígenas21,
também é a região onde a pressão do agronegócio e dos centros urbanos é sentida há mais tempo,
pressionando e acuando as comunidades indígenas em áreas declaradas como de preservação
ambiental.
Diante desta pressão territorial, as comunidades sofrem muito com a redução das
possibilidades de plantação, e produção autônomas, o que também os leva à, cada vez maior,
necessidade de complementar renda trabalhando ora como funcionários ora como diaristas, nos
centros urbanos e nas fazendas, em geral as maiores ofertas de trabalho, na região, são
relacionadas aos frigoríficos.
Como vem sendo amplamente reconhecido, o agronegócio é um vetor de contaminação
das comunidades indígenas na porção meridional do Brasil, que se atesta com os surtos de
contágio num arco cobrindo norte de RS, oeste de SC, oeste do PR e cone sul de MS, áreas em
que há trabalhadores indígenas, em frigoríficos ou fazendas de corte, cujas empresas
contratantes, além de não os terem afastados do trabalho, por constituírem grupo de risco, não
observava as diretrizes, exigências e protocolos determinadas pelas autoridades sanitárias e de
saúde222324.
E também criam um fluxo casa-trabalho (TIs/frigoríficos/covid-19; - mobilidade/trânsito

21

http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/quem-sao?start=6#:~:text=As%20regi%C3%B5es%20com%20me
nor%20n%C3%BAmero,de%20ind%C3%ADgenas%20em%20suas%20regi%C3%B5es.
22
Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (2020). Emergência indígena: Plano de Enfrentamento da covid-19 no
Brasil. Disponível em <http://emergenciaindigena.apib.info/>.
23
Articulação dos Povos Indígenas da Região Sul; Comissão Guarani Yvyrupa; Frente Indígena e Indigenista de
Prevenção e Combate à Covid-19 em Terras Indígenas da Região Sul. (2020). Planejamento regional de
enfrentamento à covid-19 entre povos e terras indígenas da região Sul.
24
Klein, Tatiane; Foscaches, Nataly (2020). "Dos frigoríficos às plantações de cana: como o agronegócio expôs
indígenas
à
covid-19",
Reporter
Brasil,
24
jun.
2020.
Disponível
em
<https://reporterbrasil.org.br/2020/06/dos-frigorificos-as-plantacoes-de-cana-como-o-agronegocio-expos-indigenasa-covid-19/>.
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TI-cidade-trabalhadores indígenas/agroindústria) onde é possível identificar os caminhos da
contaminação, como demonstrado no mapa a seguir:

No oeste do Paraná, os indígenas do Tekoha Añetete e do Tekoha Itamarã estão expostos
a riscos de contaminação, pois estes continuaram trabalhando normalmente, diferentemente dos
habitantes da Aldeia Ocoy, que trabalharam até o dia 18 de junho.
Na referida aldeia, no dia 18 de junho, foi divulgada a informação de que 3 indígenas,
sendo 2 funcionários da empresa LAR25 (atividade frigorífica), estavam contaminados com o
25

Dados do Ministério Público do Trabalho apontam que, só a empresa LAR, tem, em um mês, 756 casos
confirmados de COVID-19, entre seus trabalhadores, e entre eles, trabalhadores indígenas.
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Novo Coronavírus, o que demandou a realização de exames que indicaram, 35 contaminados, no
dia 19, 48, no dia 25, sendo que no dia 26 a comunidade contava com um total de 58 casos
positivos, ou seja, em 8 dias, houve um salto de 3 para 58 pessoas confirmadas COVID-19, o que
significa um aumento de 1833% desde o primeiro resultado. E isso somente em uma das 24
comunidades Guarani do oeste do Paraná, e das 35 em todo o Estado.
Diante do surto de contaminação esta organização procedeu à denúncia do fato ao
Ministério Público do Trabalho e ao Ministério Público Federal, gerando a Recomendação
conjunta do MPF e MPT, publicada no dia 19 de junho, que recomendou à empresa LAR o
afastamento remunerado e imediato de todos os trabalhadores indígenas durante o período da
pandemia, com a abstenção de se proceder eventual rescisão de seus contratos de trabalho.
No Ocoy o número se estabilizou em 77 casos confirmados, mas infelizmente, também foi
lá o primeiro óbito.
Com muito pesar, um dos anciãos do Ocoy, de 105 anos26, faleceu no último dia 24,
decorrente de complicações causadas pelo novo coronavírus, causando um grande impacto
emocional entre os Ava Guarani do oeste do Paraná. A gravidade da situação que está sendo
vivenciada também se reflete nos tristes casos de suicídio que ocorreram nos últimos meses, o
último deles tendo ocorrido no último dia 26 de julho, dois dias depois da perda do ancião.
Os indígenas residentes nas 14 aldeias que compõem a Terra Indígena Guasu Guavirá, já
estavam inseridas em um contexto moldado pelos mais variados tipos de violência mesmo antes
da chegada da COVID-19 à região. Como grave exemplo, podemos citar a judicialização de quase
todas as ocupações acima mencionadas, além de processos judiciais que buscam tumultuar o
processo de demarcação das terras indígenas, que continuam tramitando, mesmo depois da

26

https://g1.globo.com/pr/oeste-sudoeste/noticia/2020/07/27/paje-de-105-anos-morre-de-covid-19-na-aldeia-ocoy-em
-sao-miguel-do-iguacu.ghtml?fbclid=IwAR3iHO2kLKKuh8osWhVyBlVxDhEcafQlOa7B0aFu7EgFWvdWA8ftufV3
DSQ
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suspensão nacional deferida por este tribunal27, e anulação, sub judice28, – pela própria Funai –
do procedimento demarcatório da TI Guasu-Guavirá através da Portaria 418/2020 editada em 17
de março deste ano, em plena pandemia (ANEXO 07).
Nesta região, as lideranças informaram que o médico responsável pelo atendimento das
referidas comunidades, recusou-se a verificar um caso suspeito de COVID-19 na aldeia
Marangatu, informando que estaria entrando em férias, pelo período de 30 dias. As lideranças
relataram, ato contínuo, que tentaram obter informações junto ao DSEI-Litoral Sul acerca da
possibilidade de alocação de outro profissional para atender as comunidades, visto que além do
caso suspeito no Tekoha Marangatu, também haveria um suspeito no Tekoha Y Hovy, ambos no
Município de Guaíra, porém o Coordenador do DSEI Litoral Sul teria lhes informado que, de
fato, as comunidades permaneceriam desassistidas ao longo do período de férias do profissional.
As lideranças relataram, ainda, que os funcionários do Polo Base estavam informando, em
grupos de WhatsApp, que a região não dispõe de leitos de UTI, nem plano de ação (seja
preventivo ou corretiva), para enfrentamento a eventuais enfermos da COVID-19 na região.
Tais fatos foram levados ao conhecimento do Ministério Público Federal através de ofício
encaminhado no dia 30 de junho, porém, recentemente descobrimos que, após gozar de seu
período de férias, em plena pandemia, o profissional de saúde pediu demissão, e até o momento
as aldeias permanecem sem atendimento médico.
As informações levantadas em contato com lideranças nas distintas regiões, dão conta de
que a maior parte das aldeias estão adotando barreiras sanitárias simples, o que significa que nem
todas tem os equipamentos e insumos necessários para realizar um plano de logística interna,
com métodos adequados de higienização, e que ainda apresentam dificuldade para acessar
27

Situação que foi objeto de Reclamação por esta organização indígena perante esta Corte nos autos RCL nº. 42.329,
com liminar favorável do Presidente da Côrte o Sr. Min. Dias Toffoli que determinou a suspensão do processo no
juízo originário (TRF4).
28
A anulação é questionada por esta organização indígena através do Mandado de Segurança nº.
1039644-49.2020.4.01.3400 em trâmite perante a 16ª Vara Federal do Distrito Federal.
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materiais de limpeza, higiene e de proteção individual, bem como acesso a alimentação, sendo
que as cestas básicas chegam de maneira irregular, sem atender completamente a demanda
alimentar e sem proteína.
A baixa testagem no Estado, nos dá indícios de que exista uma subnotificação
considerável se tomarmos como exemplo os casos relatados anteriormente.
Em Santa Catarina, no dia 27 de junho deste ano, foi amplamente noticiada, inclusive
através das redes sociais do Governo Federal29, que uma comitiva de representantes dos poderes
públicos federal, estadual e municipal formada pelo Presidente da Fundação Nacional do Índio FUNAI, pela Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, o Coordenador Regional
da CR Litoral Sul da FUNAI, a Vice-Governadora do Estado de Santa Catarina, e pelo diretor de
Operações e Abastecimento da Companhia Nacional de Abastecimento - Conab, entre outros,
realizou ato de entrega simbólica de cestas básicas para os indígenas do estado.
A aglomeração de pessoas contraria determinação sanitária do Ministério da Saúde por
conta do estado de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional declarada em 30
de janeiro de 2020, pela Organização Mundial da Saúde (OMS), além da determinação da SESAI
de isolamento dos povos indígenas por conta da reconhecida vulnerabilidade das populações
indígenas às doenças respiratórias.
Após o evento, circulou notícia de que a própria Ministra Damares Alves poderia estar
contaminada com covid-19 após encontro com o Governador do Estado de Santa Catarina que
testou positivo para a doença.
No estado do Rio Grande do Sul, a realidade não escapa às situações de sucateamento do
sistema de atenção à saúde dos povos indígenas, antes disso,cabe destacar que, atualmente,
temos, no estado, cinquenta e três aldeias (53) Guarani, distribuídas em regiões distintas do
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https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/junho/aviso-de-pauta-ministra-damares-alves-acompanha
ra-entrega-de-alimentos-a-indigenas-em-santa-catarina
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estado, conforme dados levantados in loco, e informações de lideranças, temos os seguintes dados:
Município de Barra do Ribeiro:
Tekoá Porã (Coxilha da Cruz; Nhuú Poty (Flor do Campo); Passo Grande; Ka´aguy Porã;
Guapo´y (Douradilho) e Yvy Poty, localizadas às margens da BR 116, essas Terras indígenas foram
adquiridas por meio de medidas compensatórias, e se encontram em extrema vulnerabilidade em
relação a pandemia de covid19, tendo em vista que, não possuem atendimento médico nessas
aldeias, sendo necessário deslocamento de profissionais de Porto Alegre/RS para atendimentos
esporádicos.
Fazendo divisões regionalizadas podemos destacar que na Região Metropolitana de Porto
Alegre (RMPA) temos as seguintes aldeias: Acampamento/retomada Ponta do Arado, Bairro
Belém Novo, Porto Alegre e 8 famílias no acampamento Pindó Poty, Bairro Lami; Tekoa
Arakuã/ Canta Galo (10 famílias) e Tekoá Anhetenguá (42 famílias), ambas reconhecidas e
demarcadas pela FUNAI; em Charqueadas, Tekoá Guajayvi, Reserva Indígena Estadual (12
famílias); em Guaíba, Tekoa Tape Porã, reserva Indígena em Guaíba (26 famílias); em Viamão,
Tekoa Jataity (38 famílias), Tekoá Nhundy/Estiva (40 famílias) e Tekoá Pindó Mirim/Itapuã (25
famílias),que sentem também os impactos da pandemia, tendo em vista suas localizações,
próximas ao meio urbano e, com algumas suspeitas de contaminação mas ainda sem casos
confirmados, porém, há a necessidade de criação de barreiras sanitárias com acompanhamento
do poder público, pois, é grande o número de aldeias que não possuem unidades de saúde dentro
de seus territórios.

Em outras regiões do estado a situação não difere das apresentadas acima, como é o caso
da região que abrange o litoral norte do RS, onde, atualmente, existem dezenas de famílias
distribuídas em 8 comunidades, e algumas se encontram em extrema vulnerabilidade,
principalmente aquelas que vivem em espaços não regularizados, em acampamentos ou beira de
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estradas, como: Kaáguy Porã, com 20 famílias, Guyrá Nhendu, com 9 famílias, e Campo
Molhado, com 15 famílias, todas pertencentes ao município de Maquiné. Em Torres/RS, temos a
Aldeia Nhuu Porã, com 45 famílias, em Osório/RS, temos a Aldeia Tekoá Kuaray Rese, com 21
famílias, em Caraá temos a Aldeia Varzinha, com 17 famílias, e no município de Riozinho a
Aldeia Pindoty, com 12 famílias.
Importante notar que as aldeias listadas acima, com exceção das aldeias Nhuu Porã e
Kuaray Rese, não possuem, em sua maioria, unidades básicas de saúde e, em certas situações,
estão em processos de retomadas, instaladas em acampamentos provisórios, o que requer atenção
maior e medidas concretas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus.
Na região central do estado, também nos deparamos com aldeias que sofrem a
deficiência do atendimento e descaso com a saúde dos povos indígenas. Atualmente existem
cerca de 12 famílias na comunidade Itauba, em Estrela Velha, 21 famílias na Aldeia Guaviraty
Porã em Santa maria, e cerca de 45 famílias na Saltinho Tekoa Porã, no Salto do Jacuí,
encontrando-se em estado de vulnerabilidade e insegurança alimentar e nutricional - nesta
última faz-se importante ressaltar que há desabastecimento de água potável, com diversas
denúncias em redes sociais.
Na região mais a sul do estado, temos as aldeias dos municípios de Cachoeira do Sul, em
situação de extrema vulnerabilidade; Acampamento/retomada Araxaty, 11 famílias às margens
da BR-290; Acampamento/retomada Papagaio, nas margens da BR-290, KM 264, em situação de
extrema vulnerabilidade; Tekoa Guabiju, 12 famílias vivendo em uma área cedida
provisoriamente, próximo a cidade de Cachoeira do Sul, no município de Caçapava do Sul
temos o Acampamento retomada Irapuá, 15 famílias vivendo às margens da BR 290, KM 298.
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Estas comunidades não possuem saneamento básico nenhum, muito menos Unidades
Básicas de Saúde, os poucos atendimentos que possuem são por agentes municipais de saúde e
concorrem em UBSs com a população não indígena, em contradição com o disposto sobre
atendimentos de saúde específicos aos povos indígenas.
Na região sul do Estado, temos a aldeia Yy Rembe 4 famílias e Tekoa Para Roke 14
famílias, em área cedida pela prefeitura de Rio Grande, e o acampamento retomada Canguçu,
em Canguçu/RS, com 5 famílias, esta última com total desatenção à saúde, devido ao seu recente
processo de retomada de seu território, o que leva à necessidade de adoção de medidas
extremamente concretas para a prevenção de contaminação por covid19, tendo em vista a total
vulnerabilidade.
Na região norte do Estado, temos uma situação que merecem maior atenção e
preocupação, sendo esta comissão pautada pelo bem estar e garantia de direitos das
comunidades Guarani, o fato é que, nessa região, temos três aldeias indígenas, Aldeia Ka´aguy
Poty (Passo Feio) com 13 famílias, no município de Planalto, com um alto índice de
contaminação entre kaingangs, com qual grupo dividem a mesma Terra Indígena. Outra aldeia
dessa região é a Tekoa Ka´aguy Porã ( Mato Preto), no municipio de Erebenago que se
encontra,na classificação de riscos no estado do RS como região com mais risco de disseminação
e contaminação (bandeira vermelha), além disso, importante ressaltar que a região onde se
encontra a referida aldeia teve surtos de contaminação por COVID-19 decorrentes do alto
número de frigoríficos com indígenas contratados. Por último, a Aldeia kaité (Guabiroba),
localizada no município de Benjamin Constant do Sul, em parte da Terra Indígena Votouro,
foram confirmados, de acordo com informações de lideranças locais, seis casos de COVID-19
naquela comunidade, cabendo ainda a observação de que há, por parte das lideranças, a demanda
de que sejam realizados testes em todos os membros da Aldeia, pois, os casos confirmados foram
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feitos,não pela Secretaria Especial de Saúde Indígena, mas sim por meio de convênio médico
particular.
Ainda no que se refere às comunidades indígenas do RS, temos as aldeias, Gengibre
(guarita) no município de Erval Seco, Koenju em São Miguel das MIssões e Tekoá Pyau, no
município de Santo Ângelo, esta última também merecendo atenção mais específica por se
encontrar muito próxima da área urbana do município, e sem Unidade Básica de Saúde.
Por fim, importante destacar a presença guarani no município de Aceguá, divisa com o
Uruguai, acampados às margens da rodovia, encontram-se em extrema vulnerabilidade, sem
nenhum tipo de suporte do poder público, especialmente FUNAI e SESAI, que desconsideram a
existência de tal grupo na região, são quatro famílias que, de forma independente, tentam evitar
que a COVID-19 adentre seus espaços.
Em linhas resumidas, a situação do povo Guarani no Rio Grande do Sul é extremamente
preocupante, pois os mesmos, se encontram, em maioria dos caos, em processos de retomadas
e/ou acampamentos provisórios, sem o mínimo possível de garantias de direitos básicos, que
lhes garantam dignidade e possibilidade de atender basicamente as recomendações do Ministério
da Saúde sobre prevenção ao coronavírus.

IV – INFORMAÇÕES SOBRE A SITUAÇÃO A NÍVEL NACIONAL DE IMPACTOS DA
COVID-19 ENTRE OS POVOS INDÍGENAS
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Em se tratando apenas da (extensa) população do povo Guarani no país,
aproximadamente 85 mil indivíduos30 os impactos, como apresentados de modo extremamente
sintético acima, já são por si preocupantes e dignos da preocupação desta Suprema Corte. No
entanto, trata-se aqui de situação de calamidade pública mundial, a afetar diretamente todos os
305 povos indígenas, mais de 896 mil pessoas31, a viver no país atualmente.
Como ressaltado pela Petição protocolada pela Articulação Nacional dos Povos
Indígenas do Brasil (Apib), o presente momento é crítico não apenas pelas suas repercussões na
população de modo geral ao redor do globo, e na assustadora dizimação provocada em face da
população brasileira (segundo lugar no ranking mundial de mortes pela doença), mas ainda mais
problemático são os impactos da pandemia se considerarmos o histórico de extermínio dos
povos indígenas no Brasil em função de doenças trazidas pelos não indígenas desde a colonização
até os dias de hoje (por vezes, inclusive, de modo intencional).
A Comissão Nacional da Verdade (CNV), em sua investigação sobre as graves violações
de direitos humanos dos povos indígenas no período 1946-1988, registrou práticas que
concorreram ao genocídio indígena, destacadamente, a contaminação proposital de
comunidades com doenças infectocontagiosas por meio de objetos ou alimentos contaminados
distribuídos a títulos de "presentes"32 (por fazendeiros locais) e a desestruturação da atenção à
saúde indígena pelo governo ditatorial, especialmente após o Ato Institucional nº 5 (AI-5), no
30

M
 apa Guarani Continental (2016). Disponível em: g uarani.map.as
Dados do último Censo do IBGE, de 2010.
32
Brasil. Comissão Nacional da Verdade. (2014). Relatório, Volume II. Brasília (DF): CNV. (Texto 5 - Violações de
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povos
indígenas,
pp.
203-262).
Disponível
em
<http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/images/pdf/relatorio/Volume 2 - Texto 5.pdf>.
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Beltrão, Jane Felipe. (2019). “Povos indígenas, saúde e ditadura”, Tellus 19(39):61-69. Disponível em <https://
www.tellus.ucdb.br/tellus/article/view/564>.
Neiva, Leandro. (2020). "Como colonizadores infectaram milhares de índios no Brasil com presentes e promessas
falsas", BBC News Brasil, 20 jul. 2020. Disponível em <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-53452614>.
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momento de execução de um amplo programa de atração, contato e concentração, inclusive
remoções, de povos até então isolados, no bojo de políticas de desenvolvimento. Tais
ocorrências, remarca a CNV, se deram especialmente em episódios ligados à disputa ou conflito
por terras, no qual o poder público (nos níveis municipal, estadual e nacional) figurava ora
conivente, ora omisso (CNV, 2014).
Por esta compreensão, a CNV recomendou ao estado brasileiro o fortalecimento das
políticas públicas de atenção à saúde indígena, no âmbito do SUS, como um dos mecanismos de
reparação coletiva aos povos indígenas, pelo histórico de danos à sua integridade física,
marcadamente, a conivência ou acobertamento do poder local em casos de violações de direitos,
e a desestruturação da política pública e omissão deliberada à prestação de assistência em
situações de crise sanitária.
Nos dias de hoje é extremamente lastimável e revoltante que vejamos novamente um
quadro de dizimação desses mesmos povos em razão de uma pandemia. Nominalmente, os
fatores a contribuir com o agravamento do cenário de vulnerabilidade social das comunidades
são:
● Socioambiental: a restrição territorial e, em diversos casos, as más condições ambientais
dos territórios indígenas (devido às investidas da colonização, impactos da UHE Itaipu
Binacional, falta de proteção e/ou recuperação compensatória por parte do estado
brasileiro e impactos da agricultura monocultora) aumentam a vulnerabilidade das
comunidades, que se vêem impedidos de exercer atividades produtiva de subsistência,
bem como cumprir as exigências de higiene pessoal, higienização de ambientes e
indispensáveis à prevenção da contaminação, e, em casos específicos, remarque-se, há
ainda a baixa qualidade da água, contaminação de fontes de água potável e solo por
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agrotóxicos utilizados em propriedades do agronegócio local, como as ocorrências de
envenenamentos e “chuva de agrotóxicos”33
● Jurídico/fundiário: a falta de regularização fundiária dos territórios indígenas e
insegurança jurídica das comunidades a expõem a invasões e até mesmo ataques às
barreiras sanitárias, bem como ameaças e intimidações às lideranças atuantes em linhas
de frente de enfrentamento comunitárias;
● Social/sanitário: ausência e/ou precariedade da política pública de atenção à saúde nos
territórios, em termos de infraestrutura (unidades de saúde), recursos humanos (equipes
multidisciplinares de saúde indígena - EMSI) e investimento financeiro, que inviabilizam
o subsistema de saúde indígena de atender à contento a demanda em cenário de
contágio, e que

portanto precisará estimular a integração dos entes federados na

execução da política de saúde;
● Geográfica: a distância entre as aldeias/terras indígenas e das unidades hospitalares de
média e alta complexidade, e, inversamente, o longo tempo e dificuldade de acesso por
equipes de saúde impede a realização de atendimentos céleres, em casos de agravamento
de casos, que deveriam idealmente serem mantidos e tratados nos próprios territórios,
prezando pela biossegurança dos pacientes e das comunidades, bem como para a
realização de testagem efetiva, sem prejuízo de degradação de amostras;

A ocorrência de “chuva de agrotóxico” motivou a Justiça Federal em Mato Grosso do Sul a condenar empresários
agrícolas a indenizar comunidades Kaiowa e Guarani vítimas de envenenamento por agrotóxicos pulverizados sobre
suas aldeias. Assim também ocorreu com as comunidades Avá-Guarani do Ocoy, que sofreram com a pulverização
por avião de agrotóxicos em suas aldeias, a cerca de 5 metros de suas próprias casas.
Grigori, Pedro. (2020). “Em decisão inédita, indígenas vítimas de ‘chuva de agrotóxico’ recebem R$ 150 mil de
indenização”,
Repórter
Brasil/Agência
Pública,
22
jan.
2020.
Disponível
em
<https://reporterbrasil.org.br/2020/01/em-decisao-inedita-indigenas-vitimas-de-chuva-de-agrotoxico-recebem-r-150mil-de-indenizacao/>.
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● "Imunológica": barreira imunológica a agentes patógenos externos (isso não se confunde
com uma "vulnerabilidade" biológica, no sentido de incapacidade do sistema
imunológico das pessoas indígenas de enfrentar agentes patógenos (externos), mas
remete, além da situação de acentuado nível de transmissibilidade do novo coronavírus,
às condições sociais de exposição a microorganismos desconhecidos, levando-se em conta
também a já tida alta carga de doenças presentes nas comunidades, com destacado papel
às doenças crônicas e infectocontagiosas, dentre as quais, além de desnutrição, obesidade,
diabetes etc, tem lugar de destaque as doenças respiratórias);
● Política: as lideranças de Ocoy realçaram a vulnerabilidade que denominaram “política”
enfrentada pelas comunidades na região, destacando a falta de apoio e mesmo
hostilidade dos colonos do entorno, bem como práticas institucionais que configurariam
um racismo institucional cuja consequência é a violação de direitos com a restrição ou
negação de acesso a serviços e políticas públicas, e que já foram registradas pelas próprias
comunidades e organizações indígenas em relatório independente34.
O cenário, assim, é marcado por vários fatores que influenciam na vulnerabilidade das
comunidades indígenas na pandemia, sem perder de vista as condições político-institucionais,
nos limites do estado, que caracterizam o aumento vertiginoso das invasões e desmatamento em
Terras Indígenas neste período, em estímulo pela própria flexibilização ambiental praticada pelo
Governo, tanto pelo discurso de ódio presidencial como pela declarada política do Governo de
aproveitar-se da situação para "passar a boiada"35; A barreira imunológica desfavorável a agentes
34

Comissão Guarani Yvyrupa. (2017). Relatório sobre violações de direitos humanos contra os Avá-Guarani do oeste
do Paraná
35
“Ministro do Meio Ambiente defende passar 'a boiada' e 'mudar' regras enquanto atenção da mídia está voltada
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Covid-19”,
G1,
22
mai.
2020.
Disponível
em
<https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/22/ministro-do-meio-ambiente-defende-passar-a-boiada-e-mudar-re
gramento-e-simplificar-normas.ghtml>.
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patógenos externos desconhecidos, como o novo coronavírus; as formas de organização social e
convivência tradicionais, baseadas no coletivismo e na partilha (de ambientes, residências,
utensílios, bens, cuidados e prestações), que poderiam acelerar a proliferação da doença, e
impõem dilemas às exigências de isolamento social impostas pelas autoridades sanitárias e de
saúde; dificuldades logísticas para tratamento da doença em localidades distantes de unidades
hospitalares de média e alta complexidade e de difícil acesso por equipes volantes de saúde como o caso da explosão de contágio no Amazonas, noticiando os primeiros casos confirmados
de contágio entre povos indígenas no país; as graves deficiências no Subsistema de Atenção à
Saúde Indígena do SUS (Sasisus), como resultado de todo um processo de precarização da
infraestrutura básica

e sucateamento de recursos humanos que dêem conta da demanda

enfrentada; falhas e omissões de órgãos municipais, estaduais e nacionais na implementação das
políticas públicas existentes, notadamente, a Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai);
ausência de informações atualizadas e qualificadas divulgadas pelos órgãos competentes, que
permitissem construir avaliações e rápida tomada de decisões e execução de medidas de
vigilância e outras pertinentes;
● Outro elemento pertinente é o fato de o governo federal não considerar nos planos de
contingência elaborados pelas Distritos Sanitários Especiais Indígenas (Dsei) as
populações indígenas habitantes de centros urbanos ou em terras não regularizadas,
excluindo grande contingente de indígenas das medidas emergenciais. Este fato é
relevante para o povo Guarani, devido ao alto número de retomadas ou acampamentos,
que não dispõe de condições mínimas de saneamento básico e água potável, estando,
portanto, em grande exposição ao contágio
Com um índice de propagação e letalidade que ultrapassa a taxa de contágio da
população brasileira (que, a nível mundial, já é por si preocupante). Como a Apib levanta em
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suas sistematizações, o índice de letalidade da COVID-19 entre povos indígenas é de 9,6%,
ultrapassando a taxa entre a população brasileira, em geral, que é de 5,6%36.
Tendo em vista essa preocupação neste cenário alarmante, a Sesai, em conjunto com o
Ministério da Saúde e o Comitê de Operações de Emergência (COE), desde o dia 17 de março,
liberaram o acesso a Informações Técnicas relativas às medidas oficiais a serem adotadas para o
contingenciamento da doença dentre populações indígenas, previstas no "Plano de Contingëncia
Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19) em Povos Indígenas". Com
previsão de atendimento prioritário na diminuição de tempo de contágio com não indígenas,
reforço de medidas garantidoras à saúde diferenciada, recomendações à Funai e protocolos
específicos para povos isolados e de recente contato. Há dezenas de documentos disponibilizados
por meio do Google Drive, compartilhado ao público pelo Ministério37.
Mesmo em frente a estas medidas e as demais adotadas a sua implementação, como fica
aqui, por cima, explicitado, estão ainda aquém do necessário, somando-se ainda a progressão
exponencial no aumento de casos. Mais do que justifica-se, destarte, a necessidade de criação de
medidas necessárias a instalar e manter barreiras sanitárias e proteger as Terras Indígenas nas
quais estão localizados povos indígenas isolados e de recente contato, assim como a
determinação de instalação de Sala de Situação a subsidiar as equipes locais e inclusão efetiva
dos povos indígenas, por seus meios próprios de representatividade na elaboração de um plano
de enfrentamento da Covid-19 em solo nacional.
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No mesmo sentido, o Ministério Público Federal, por meio da Recomendação nº 11/2020
(ANEXO 08), assinada por 31 Procuradores da República, já no começo da pandemia - no dia 01
de abril de 2020 - manifestou sua preocupação com o tema. Na época, já havendo indícios de
falta de efetividade nas medidas de contenção da propagação da doença entre povos indígenas,
os procuradores alertam, tendo em vista o histórico de genocídios em contexto pandêmicos, para
a ausência de proposição, pela Funai, de planos de contenção que lograssem prevenir e tratar os
casos de contaminação.
Acerca da intensificação do quadro - antes já alarmante - de insegurança alimentar, a
assolar os povos indígenas no país, em especial o povo Guarani, também cabe ressaltar que desde
2009 o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), instituído a partir dos ditames da
Lei nº 11.947/09, determina a utilização de, no mínimo, 30% dos recursos repassados pelo Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) - de alimentação escolar - por meio da
compra de produtos da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural e/ou de suas
organizações, priorizando, dentre outras, as comunidades tradicionais. É assim, novamente,
evidente a ineficiência de implementação de políticas já existentes neste sentido a abarcar de
forma realmente eficaz a escassez de alimentos enfrentadas pelos povos indígenas no Brasil,
ainda mais frente ao contexto pandêmico.
Inclusive, de modo a complementar as medidas administrativas advindas dos órgãos
propriamente competentes, da mesma forma cabe igualmente ao Sistema Único de Saúde (SUS)
o dever de adaptar sua estrutura e organização de forma a propiciar a integração e o
atendimento diferenciado, enquanto retaguardas do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.
Em relação a isso, há precariedades no atendimento à saúde diferenciada que já se
faziam urgentes anteriormente à pandemia, mas que neste contexto exigem soluções
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extraordinárias e medidas céleres a despeito de burocracias, divergências e embates jurídicos, já
que sua não solução pode significar e perda de vidas, de memória, de história.
Por exemplo, comunidades restarem sem um médico para atendimento em plena
pandemia é um ato genocida mesmo, diante do alto potencial destruidor que esta doença tem
ainda mais em relação aos povos mais vulneráveis.
O próprio Ministério Público Federal já apresentou manifestação a este respeito por
meio da Recomendação no 11/2020-MPF, assinada em conjunto por 31 Procuradores da
República no dia 01 de abril de 2020. O documento trata especificamente sobre saúde indígena
no contexto do novo coronavírus e alerta: para o risco – e para o histórico – de genocídio
indígena em contexto epidêmico; sobre a ausência de proposição, pela Funai, de planos ação para
prevenção e tratamento do Covid-19 entre comunidades indígenas; sobre a competência comum
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para promover medidas de saúde;
sobre o dever do SUS, enquanto retaguarda e referência ao Subsistema de Atenção à Saúde
Indígena, de adaptar sua estrutura e organização de forma a propiciar a integração e o
atendimento necessário em todos os níveis; sobre o fato de que "as Secretarias Estaduais e
Municipais 'devem atuar de forma complementar na execução das ações de saúde indígena',
sendo 'indispensável a integração das ações nos programas especiais, como a imunização, saúde
da mulher e da criança, vigilância nutricional, controle da tuberculose, malária, doenças
sexualmente transmissíveis e aids, entre outros, assim como nos serviços de vigilância
epidemiológica e sanitária a cargo dos gestores estaduais e municipais do SUS'", conforme a
Portaria MS no 254/2002 (Política Nacional de Saúde Indígena).
A Recomendação no 11/2020-MPF dirige-se à Secretaria de Vigilância em Saúde, do
Ministério da Saúde, à Secretaria Especial de Desenvolvimento Social, do Ministério da
Cidadania, à Secretaria Especial de Saúde Indígena, aos Distritos Sanitários Especiais Indígena,
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à Fundação Nacional do Índio, bem como aos Estados e Municípios, apontando uma série de
medidas necessárias – deveres legalmente atribuídos a cada um dos destinatários

da

recomendação – para garantir a efetivação de direitos indígenas essenciais em meio ao atual
cenário de perigo.
Diante do exposto esta Comissão agradece essa egrégia corte, considera também de suma
importância sua colaboração no entendimento acerca do tema aqui discutido, levando realidades
distintas da situação que se encontram os povos indígenas do Brasil.
V. Dos Pedidos
Dito isto, esta comissão opina no sentido de que seja referendado pelo plenário as
medidas cautelares deferidas pelo Ministro Roberto Barroso, e que seus efeitos sejam ampliados
para que sejam despendidas todas as medidas necessárias à extrusão de invasores em terras
indígenas, pois, somente desta forma os povos indígenas terão garantia de que algumas de suas
demandas serão atendidas e configuram-se como de garantias mínimas de direitos humanos.
Sejam levados em consideração os planos regionais de prevenção e combate ao
Coronavírus em Terras Indígenas, como é o exemplo da região Sul, que prevê ações de
fortalecimento do sistema de saúde indígena (ANEXO 09).
Destacamos ainda que há de se entender relevante as demandas dos povos indígenas do
sul e sudeste, pois visam reafirmar sua autonomia através do fortalecimento das práticas de
agricultura familiar associada a segurança alimentar, não dissociando das demandas estruturais
da sesai, como o monitoramento de casos, comunicações estratégicas e todo apoio e suporte em
mobilizações regionais e nacionais.
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Termos em que pede e espera deferimento.
São Paulo/SP, 03 de agosto de 2020.
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