
No último dia 27, ocorreu a segunda reunião da *Frente Parlamentar 
Indígena*, onde contou com a participação do Secretário de Saúde Indígena, 
Robson Santos, além de 66 participantes da sociedade civil, organizações 
indígenas, três deputados, Airton Faleiro (PT-PA), Professora Rosa Neide (PT 
– MT), Rodrigo Agostinho (PSB-SP), assessores de outros parlamentares 
membros da Frente e ainda, representantes do Ministério Público Federal. 
Coordenada pela deputada federal Joenia Wapichana (REDE-RR), a reunião 
teve como ponto central o esclarecimento sobre as medidas da Secretaria 
Especial de Saúde Indígena no enfrentamento à pandemia do Coronavírus, as 
articulações da sociedade civil, organizações indígenas e a Frente indígena, e 
o próprio fortalecimento das iniciativas já existentes em várias regiões do 
Brasil.  
 
Foram tiradas 16 propostas, entre as principais: a aquisição de Testes Rápidos 
do Convid-19; antecipação da vacina contra a gripe para os povos indígenas; 
campanha de informação para as comunidades indígenas; aquisição de 
equipamento de proteção individual (EPI); fortalecimento das campanhas 
realizadas pelas organizações indígenas.  
 
Quanto à pandemia, o Secretário de Sesai, Robson Santos, informou que a 
instituição tem enviado informação diária aos 34 Distritos em todo o Brasil. Em 
termos de recurso da Sesai, ele informou o valor de R$ 160 milhões, para esse 
ano, e nas prefeituras tem R$ 470 milhões paralisados e que poderiam estar 
realizando ações.  
 
Informou que as Equipes Multidisciplinares dos DSEIs estão acompanhando os 
casos nas comunidades e até a presente data (31), não há casos confirmados. 
 
 Robson informou que em hipótese alguma estão tendo contato com os 
indígenas isolados e que para isso é preciso construir procedimentos. Caso 
precisem de ajuda, teremos que socorrer, mas precisamos de protocolos. 
 
 _“Se pegar em uma aldeia as chances de uma tragédia é grande”_, alertou o 
Secretário, ao afirmar também sobre as suas responsabilidades e da equipe 
diante das ações de prevenção do Coronavírus nas comunidades indígenas. 
 
Sobre as cestas básicas disse que, a Sesai faz vigilância básica e não 
segurança alimentar, mas é uma preocupação, porque mesmo tendo indígenas 
que vivem da produção agrícola, tem o seu sustendo, mas tem aqueles de 
algumas regiões, como região Sul, que vivem da venda de artesanatos e hoje 
estão impedidos devido à pandemia que circula em todo o Brasil. Disse que 
está tendo reuniões com vários Ministérios, incluindo o Ministério da Cidadania 
que é responsável pela segurança alimentar, para buscar medidas de 
atendimentos.  
 
Outra iniciativa de apoio as comunidades indígenas é campanha de 
arrecadação feita pela Articulação dos Povos Indígenas (APIB) que arrecada 
doações para compra de alimentos, remédios e material de higiene. Além da 
APIB, várias organizações indígenas e comunidades também lançaram suas 
campanhas.  



 
Alessandra Munduruku alertou que, com a pandemia, onde várias 
comunidades indígenas estão fazendo sua prevenção, aumentaram as 
invasões nos territórios, principalmente de garimpeiros que cada vez mais 
avança nas terras indígenas do povo Munduruku. Uma realidade que atinge 
também a terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima.  
 
As propostas apresentadas serão encaminhadas aos órgãos públicos para 
providências. A Frente indígena estará monitorando cada ação e atendimento.  
 
A Coordenadora da Frente, a deputada Joenia Wapichana, refletiu que diante 
da grave crise na saúde da população brasileira, incluindo os povos indígenas, 
que são os mais vulneráveis, o momento é de “fortalecer a união contra a 
pandemia do Coronavírus”. Desde o início da pandemia, várias medidas vêm 
sendo feita pela Frente e pelo mandato, como a elaboração de proposições, 
articulação junto ao poder público, sociedade civil e os povos indígenas. 
 
#FrenteIndígena 
 


