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Em visita ao povo Xavante, presidente Marcelo Xavier reforça apoio da Funai a medidas preventivas
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O presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai), Marcelo Xavier, esteve no estado de
Mato Grosso para reforçar junto ao povo Xavante o apoio a medidas preventivas diante
da covid-19, além de ouvir demandas das comunidades e apoiar ações de
etnodesenvolvimento nas aldeias.
A visita ocorreu no período de 11 a 16 de agosto e teve a participação do assessor de
Acompanhamento a Estudos e Pesquisas da Funai, Claudio Badaró, e da coordenadora de
Gênero, Assuntos Geracionais e Participação Social, Maria Aureni Gonzaga da Silva.
Durante a missão, Xavier se reuniu com 25 lideranças Xavante para discutir iniciativas e
projetos de melhoria das condições de vida das comunidades, relacionados a temas como
saúde, segurança alimentar e autonomia indígena. Na ocasião, o presidente foi enfático
ao reforçar as recomendações de isolamento social e permanência nas aldeias durante a
pandemia, e aproveitou para reiterar o compromisso da Funai junto às comunidades.
"Estamos garantindo a segurança alimentar dos povos indígenas, e ao mesmo tempo, fortalecendo o etnodesenvolvimento. Viemos aqui
trazer propostas efetivas e práticas para que os indígenas sejam protagonistas da sua própria história. Por isso, queremos um diálogo
direto, forte, sem intermediários", ressaltou Xavier. Confira a declaração em vídeo (https://youtu.be/aXem1SiUB9U).
O presidente também destacou o trabalho do governo federal em benefício dos povos indígenas e alertou sobre a circulação de fake news.
"Não se deixem levar pelas notícias mentirosas contra o governo. A Funai, a Sesai e o Exército brasileiro estão ao lodo dos indígenas. Isso é
muito importante: deixar firme o propósito do governo federal e o compromisso com as comunidades", salientou Xavier.
Desde o início da pandemia, a Funai já investiu cerca de R$ 1,5 milhão em medidas
de combate ao coronavírus junto ao povo Xavante. Entre as ações, está o
monitoramento do atendimento de saúde e a entrega de cestas de alimentos a
indígenas em situação de vulnerabilidade social. Durante a viagem, Xavier visitou as
Coordenações Regionais da Funai Xavante e Ribeirão Cascalheira. As duas unidades
descentralizadas já entregaram cerca de 16 mil cestas básicas a indígenas da região.
A fundação monitora os serviços de atenção à saúde prestados, em constante
diálogo com a Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai). Ainda em junho, a
Funai solicitou reforço do atendimento de saúde aos Xavante e ampliação das
medidas de combate à covid-19 por parte das autoridades sanitárias.
O órgão atua ainda em cinco barreiras sanitárias na região, a fim de impedir o
ingresso de não indígenas nas aldeias. A Funai também promove diversas ações de
prevenção e conscientização junto às comunidades. Além disso, já distribuiu ao povo
Xavante 1.956 mil kits de higiene e limpeza, 430 unidades de álcool em gel, 1.250 kg
de sabão e 11.500 máscaras de tecido, beneficiando mais de 300 aldeias.
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