
 

 

CARTA DE REPÚDIO 

 

Nos lideranças indígenas, caciques e Conselho Estadual dos Povos Indígenas dor 

Rio Grande do Sul (CEPI) viemos repudiar o relatório CR da FUNAI de Passo Fundo, 

sobre o enfrentamento da pandemia (COVID 19) conforme a determinação do STF para 

FUNAI. 

 

Relatos de lideranças e caciques: 

Terra Indígenas Irai 

lideranças tinham solicitado 15 cestas básica para as pessoas que permaneciam de plantão 

nas entradas de acesso na aldeia, mas não se teve nenhum retorno da FUNAI até o 

momento mas os próprios indígena continuam na linha de frente da barreira sanitária sem 

o incentivo da FUNAI. 

 

Terra Indigena de Ligeirro 

Lugar onde está havendo muitos óbitos e contaminado as lideranças estiveram em reunião 

com a FUNAI de Passo Fundo mas até hoje nenhuma resposta das reivindicações para o 

enfrentamento da (COVID 19) após a reunião vem crescendo o número de óbitos e 

contaminados enquanto isso a FUNAI não retornou a aldeia indígena do Ligeiro até o 

momento. 

 

Terra Indígena Rio dos Índios município de Vicente Dultra 

Segundo o relato de lideranças e cacique, foram os próprios indígenas que fizeram a 

barreira sanitárias e prevenção junto com a equipe de saúde mas a FUNAI nunca esteve 

lá para auxiliar a equipe mas nada se fez até o momento. 



 

Terra Indígena Tijuco Preto, município Mato Castelhano. 

Relato conforme o cacique Claudio teve barreira sanitária mas por falta de doações de 

cestas básica para pessoas da barreira sanitária esta então teve que ser desfeita, então é 

mentira que FUNAI esteve presente no enfrentamento da COVID 19 na T.I de Tijuco 

Preto. 

 

Terra Indígena de Guarrita 

Relato de lideranças a barreira sanitária é feita pelos indígenas e SESAI em que a FUNAI 

não comparece e não presta ajuda. 

 

Estes relatos mencionados pelas lideranças são apenas algumas das citadas no 

relatório da FUNAI e são do nosso conhecimento mas há outras aldeias que ainda não 

foram ouvidas neste relatório. Por este motivo queremos que as autoridades competentes 

façam uma investigação com urgência para apurar os fatos mencionados no relatório da  

FUNAI de Passo Fundo-RS e queremos o afastamento do coordenador até que os fatos 

sejam apurados. 

Que os recursos direcionados ao combate da pandemia (COVID19) sejam de 

conhecimento de cacique e lideranças para que o combate a pandemia tenha mais êxito 

tanto pela SESAI quanto pela FUNAI. 

 

  

 


