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                      15 de maio de 2020


Prezada Sra Wapichana,


	 Devo agradece-la pela carta enviada em nome da Frente Parlamentar Mista em 
Defesa dos Direitos Indígenas. Eu também recebi uma mensagem da Sra. Gunilla 
Strinning, em nome de várias organizações, à respeito do estabelecimento de um grupo 
de trabalho e iniciando a Chamada Para Ação para solidariedade internacional com os 
povos indígenas e comunidades em áres de conflito. Li as duas mensagens com 
profunda preocupação. 


	 Na sua carta, você aponta que os povos indígenas estão entre os grupos mais 
vulneráveis ao contágio por COVID-19, considerando as especificidades do seu modo de 
vida e desigualdades pré-existentes na saúde, com a alta incidência de doenças e 
condições e que porque moram em localizações remotas ou perto de pequenos 
municípios, enfrentam sérias dificuldades no acesso à serviços de saúde e políticas 
sociais. Você particularmente pede que a OMS recomende que países priorizem medidas 
para proteger a vida dos povos indígenas - globalmente - frente à séria pandemia global, 
e que medidas sejam tomadas para encorajar a criação de um Fundo Emergencial para 
Povos Indígenas para garantir as condições necessárias para as demandas urgentes de 
comunidades frente ao COVID-19.


	 O Fórum Permanente das Nações Unidas sobre Questões Indígenas (FPNUQI), é o 
corpo das Nações Unidas responsável pelos compreensíveis problemas que concernem 
os povos indígenas. Seu imperativo é lidar com questões indígenas relacionadas ao 
desenvolvimento econômico e social, cultura, meio ambiente, educação, saúde e direitos 
humanos. O grupo interinstitucional de apoio em questões indígenas foi estabelecido 
para assistência e promoção do mandato do FPNUQI dentro do sistema das Nações 
Unidas.


	 O FPNUQI desenvolveu uma nota guia sobre Povos Indígenas e COVID-19 para 
ser usada pelo sistema das Nações Unidas, afirmando que a pandemia é acima de tudo 
uma crise humana com severas consequências sócio-econômicas e na saúde, e que 
afeta de forma desproporcional certas comunidades, incluindo as indígenas, ressaltando 
as desigualdades estruturais subjacentes, a penetrante descriminação e sistemas de 
proteção social e de saúde que precisam de atenção urgentemente. 




	 Deixe-me lhe assegurar do forte sistema de apoio e esforços da OMS para prover 
a atenção adequada e inclusão de todos grupos vulneráveis, inclusos os indígenas, nas 
respostas globais, regionais e nacionais para o COVID-19. Exemplos de iniciativas que 
estão acontecendo em níveis regionais e sub regionais que eu gostaria de ressaltar são:  


- Reunião de alto nível com os ministros da saúde de resposta à pandemia COVID-19 
promovida em 16-17 de abril, organizada pelo escritório regional para as Américas da 
OMS. Resultou em uma nota técnica para povos indígenas, com considerações chaves 
que devem ser consideradas quando se refere ao COVID-19 dentre essas populações. 


- Um documento técnico sobre etnicidade e COVID-19 está sendo desenvolvido em 
colaboração com colegas do IMT, focando tanto nos povos indígenas como na 
população afro-descendente.


- Uma reunião técnica organizada pela Organização dos Estados Americanos (OEA) 
junto à Red Interamericana de Altas Autoridades sobre Políticas para a população 
afrodescendente (RIAFRO) para respostas e desafios da COVID-19 para populações 
afrodescendentes.


- Um seminário web está sendo planejado sobre COVID-19 e etnicidade: povos 
indígenas e afro-descendentes.


- Estamos providenciando apoio técnico para a organização de um seminário web junto 
à povos indígenas da Amazônia. O tópico será o impacto do COVID-19, resiliência 
ambiental e social. Essa iniciativa está sendo planejada em colaboração com o a 
Coordenação de Organizações Indígenas da Bacia Amazônia (COICA).


- Em adição, o escritório regional para as Américas da OMS estabeleceu subgrupos 
técnicos para apoiar a equipe de gerenciamento de incidentes na resposta ao 
COVID-19. Um desses grupos é especifico para populações vulneráveis, e inclui ações 
diretamente para povos indígenas e pessoas afro-descendentes. 


	 No que diz respeito ao seu pedido para estabelecer um grupo de trabalho externo, 
minha sugestão é de inicialmente fortalecer o diálogo bilateral entre a OMS e os grupos 
representantes indígenas, com foco específico na região das Américas. Nesse contexto, 
nós sugerimos organizar uma reunião das organizações/federações chaves 
representando os povos indígenas com o escritório regional das Américas da OMS para 
discutir o que está sendo feito e o que mais é necessário. Também estou compromissado 
a continuar ressaltando as consequências de saúde enfrentadas pelos povos indígenas 
devido à pandemia, e a necessidade de países e parceiros de tomarem suas 
necessidades em conta, como resposta. 


	 Reitero meu completo apoio à sua causa e à atenção adequada aos povos 
indígenas e outros grupos em risco frente à pandemia.


	 Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus

	 Diretor Geral


