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JUSTIFICATIVA
Inicialmente importa mencionar que a partir de novembro de 2019, o atual
presidente da Fundação Nacional dos Índios – FUNAI, ordenou para não distribuir mais 
a cesta básica de alimentos a todas (15 mil indígenas) as famílias indígenas Guarani e 
Kaiowa de mais de 20 Terras Indígenas em litígio, localizadas no Sul de Mato Grosso
do Sul, violando os direitos fundametais do povo indígena. Diante disso, a partir de
dezembro de 2019, nós lideranças de Aty Guasu recorremos e denunciamos ao
Ministério Público Federal-MPF e a Defensoria Pública da União-DPU para garantir a
entrega de cesta básica de alimentos às comunidades de áreas em litígio citadas. Hoje
todas as comunidades se encontram isoladas passando miséria e fome. Assim a nossa
equipe de frente de Aty Guasu, desde dezembro de 2019, estamos acompanhando e
relatando as demandas e reivindicações de todas aldeias e Terras indígenas retomadas
em litígio. Totais são mais de 51 mil Guarani e Kaiowa espalhadas em 45 Terras
Indígenas. Estamos pedindo apoio e buscando algum apoio básico para todas as
comunidades Guarani e Kaiowa.

Como já sabe que a partir de mês de abril de 2020, diante do avanço da COVID-
19 no Mato Grosso do Sul e nas aldeias Guarani e Kaiowa, as lideranças de Aty Guasu 
começaram a apoiar e montar a barreira sanitária indígena Guarani e Kaiowa na entra-
da de todas as aldeias com objetivo de impedir a entrada da COVID-19 às comunida-
des. Hoje há mais de 50 barreiras sanitárias Guarani e Kaiowá em operação recebendo
alguma doação de apoiadores/as. Em cada barreira sanitária é envolvida uma equipe
voluntária indígena, composta por 15 indígenas atuando em 3 turnos, no período
matutino, vespertino e noturno. Essa barreira sanitária indígena não recebeu apoio dos
órgáos dos municípios, do Estado e dos órgãos Federal, por isso todas as barreiras são
precárias, sem tenda/barraca segura, sem equipamentos de proteção, sem EPIs. A 
equipe indígena da barreira demanda cesta de alimento e kits de vestimenta e calça-
dos para sua família. Diante dessas demandas urgente da equipe voluntária das bar-
reiras sanitárias, nós líderes de Aty Guasu passamos a pedir doação de alimentos aos 
apoaidores/as. Somente a partir de junho chegaram pequena doação de cesta-alimen-
to até cidade de Dourados, que esses 1000 mil cesta de alimentos doadas foram des-
carregadas na cidade de Dourados, localizada entre 30 a 40 Km de todas aldeias do 
Sul de MS, por isso surgiu outra dificuldade de entregar 15 a 20 cesta-básica de Doura-
dos até as barreiras sanitárias indígenas, localizadas 30 km. Diante disso começamos a 
pedir o transporte/carro e carona aos apoiadores/as particulares para que levasse 20 
cesta-básica à equipe voluntária de cada barreira sanitária. Essa parte de transporte 
foi e está sendo difícil de conseguir o meio de transporte/carro para levar cesta-bási-
ca de Dourados a todas as barreiras sanitárias, que lideranças de frente de Aty Guasu 
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precisa muito de carro para dar essa assitência social às barreiras sanitárias. No últi-
mos 3 meses nós da equipe de lideranças de frente de Aty Guasu temos enfretados 
enorme dificuldade de acompanhar e dar apoio a todas as barreiras sanitárias por falta 
do meio de transporte/carro exclusivo de Aty Guasu, precisamos muito de carro para 
equipe de frente de Aty Guasu. Por essa razão solicitamos recurso financeiro para alu-
guel de carro durante a pandemia e por alguns meses, ou se tiver condição a compra 
de um carro semi-novo para equipe de frente de Aty Guasu, para nos monitorar, acom-
panhar e dar assistência a todas as barreiras sanitárias das aldeias Guarani e Kaiowa. 
Nós lideranças de frente de Aty Guasu estamos relatando, acompanhando todos os
problemas novos e diversos causados em decorrencia do contágio de coronavírus nas
comunidades, por causa de ordem de isolamento social. Várias vezes precisamos de ir
fazer levantamento in loco com urgência nas comunidades, mas por falta de carro e
recurso não conseguimos fazer esse levantamento in loco de forma imediata.

Sabemos que governo ordenou isolamento social total das famílias indígenas de
todas as terras indígenas. Essa ordem de isolamento social em curso tem causado
diversos problemas novos e preocupantes, aumentando fome, doença, morte, suicídio,
violação de direitos indígenas, paralisação de atendimento à saúde, educação escolar
indígena, assistências sociais, sem mais comunicação pessoalmente entre as lideranças
indígenas, cancelamento de todas as reuniões agendadas, dessa forma torna-se mais
difícil de coletar as informações sobre a violência contra as famílias indígenas entre
outros acontecimentos durante o isolamento social por conta da COVID-19. A fim de
acompanhar mais esses problemas novos, apoiar mais as demandas urgentes das
lideranças e comunidades indígenas isoladas, sobretudo para acessar aos fatos que 
estão ocorrendo nos interiores das Terras Indígenas isoladas, a coordenação da equi-
pe de Aty Guasu solicita apoio emergencial necessitado e justificado por meio deste 
pedido.

Fortalecer, abastecer e reabastecer a todas as barreiras sanitárias indígenas Guarani e 
Kaiowa com itens essenciais (cesta-alimento, aluguel de tenda, EPIs, etc) é o objetivo 
e pedido urgente para a equipe de Aty Guasu. A locação de meio de transporte/carro 
para Aty Guasu é para ampliação da realização de acampanhamento/monitoramento 
e levantamentos para mapear os problemas novos causados a todas as famílias após 
contaminados pelo coronavírus e situações novas dos indígenas ocorridas a partir de 
abril de 2020 em todas as aldeias e Terras Indígenas Guarani e Kaiowa, frente ao isola-
mento social oficial por causa de avanço da COVID- 19 no Estado de Mato Grosso do 

Sul. Na situação atual em que em todas as aldeias e Terras Indígenas Guarani e Kaiowa 
aumentam o estado de miséria, fome, denustrição das famílias indígenas. Assim se 
amplia desespero e a preocupação entre as lideranças indígenas isoladas, sem mais 
recurso que começaram a se informar e comunicar com dificuldade por telefone celu-
lar de locais de difícil acesso. Todas as lideranças locais das comunidades demandam 
e pedem crédito para telefone celular, por isso pedimos 
recurso para comprar crédito celular. Ao mesmo tempo, a partir de abril de 2020 co-
meça a ocorrer dezenas de suicídios epidêmicos indígenas por enforcamento, de fato, 
esses suicídio ocorreram ao longo de 03 meses, sobretudo após a ordem de isola-
mento social em curso. Diante desses fatos novos e preocupantes, a coordenação de 
frente de Aty Guasu pretende mapear e apoiar as atividades, demandas das lideranças 
indígenas isoladas, buscando possíveis apoios interno e externo, relatando e divulgan-
do as situações vulneráveis das famílias indígenas do povo Guarani e Kaiowá citadas, 
localizada em mais de 40 Terras Indígenas em conflito/litígios que desde mês de mar-
ço de 2020 se encontram em isolamento social por conta do avanço da COVID-19 . 

Com o intuito de apoiar e fortalecer as barreiras sanitárias, acompanhar mais de perto, 
registrar em detalhes os vários atos que violam e atentam aos direitos humanos das 
comunidades, lideranças/representantes indígenas isoladas e das famílias Guarani e 
Kaiowá das terras indígenas isoladas, a equipe de Aty Guasu através deste pedido de 
apoio urgente, a partir de final de julho/agosto de 2020 pretende locar um carro por 
30 dias para dar assistência social às barreiras sanitárias Guarani e Kaiowa, realizan-
do atividades de monitoramento e mapeamento de problemas novos causada pela 
COVID- 19, ocorrido durante o isolamento social. A equipe de Aty Guasu fará entre-
vista virtual, as vezes pessoalmente e procurará fazer visitação in loco às barreiras, 
às lideranças indígenas locais e às comunidades isoladas em miséria. A coordenação 
de frente de Aty Guasu pretende fornecer uma recarga de crédito 20 R$ (vinte reais) 
para cada o telefone celulares de 100 lideranças isoladas. As lideranças de Aty Gua-
su comprará e levará (01) uma cesta básica de alimento e (01) kits vestimentas e (01) 
um cobertor para 1000 (mil) indígenas voluntários envolvidos nas barreiras sanitárias, 
que são as demandas urgentes de centenas lideranças para se comunicar e se alimen-
tar. Visto que a maioria das lideranças indígenas se encontra com seu telefone celular 
sem crédito para fazer ligação telefônica. Mais de 1000 (mil) indígenas envolvidas nas 
barreiras sanitárias precisam de alimentos, vestimenta e calçados. Como já anunciado, 
neste período de isolamento social, a violação de direitos indígenas aumenta contra os 
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indígenas que estão vivendo em zonas de grande conflito fundiário. Além de mapear 
as situações atuais de dezenas de lideranças isoladas e de todas (51 mil indígenas) as 
comunidades indígenas, a equipe de Aty Guasu, como sempre continuará cobrando 
aos governos para cumprir o dever constitucional do Estado-Brasileiro. 
Por fim a equipe de Aty Guasu pede apoio urgente para atender mais as demandas do 
povo Guarani e Kaiowa que, desde de abril de 2020 passaram a viver em isolamento 
social nos territórios em conflito no sul de Mato Grosso do Sul. 

Resumo do Cronograma 
Início: julho/2020 Término: dezembro/2020 

Duração: 4 meses 

Atividades que serão realizadas:

• A equipe de Aty Guasu fará visitação in loco às barreiras sanitárias, às lideranças 
indígenas isoladas, fazer levantamento de situação vulneravél das comunidades de 
40 Terras Indígenas,

• Colocar créditos para 100 (cem) telefones celulares das lideranças indígenas de Aty 
Guasu Guarani e Kaiowa, 

• Comprar 1000 (mil) cesta de alimentos e kits de EPIs, 

• Alugar tenda para equipe voluntária das barreiras sanitárias,

• Acompanhar e apoiar as demandas das lideranças indígenas juntos aos órgãos pú-
blicos municipais, estaduais e federais para que possam ter acesso a seus direitos 
constitucionais. 

Detalhamento de despesas: 

DESPESAS DIVERSAS

Crédito de R$20 para cada telefone celular
de 100 lideranças indígenas necessitadas

R$ 2.000 (dois mil reais)

1.000 mil cesta básica de alimento, kits de 
vestimenta, calçado e cobertor para os 1.000
indígenas voluntários das barreiras sanitárias 

R$ 15.000,00 (quinze mil reais)

Locação de veículo + Combustível no valor 
de R$300,00 por 30 dias 

R$ 9.000,00  (nove mil reais)

Aluguel de 50 tendas/barracas montáveis
(pequena)

R$ 10.000,00 (dez mil reais)

APOIO FINANCEIRO
Aporte à equipe de Aty Guasu para pagar 
almoço e janta durante o deslocamento e 
visita in loco nas aldeias (30 diárias) 

R$ 3.000,00  (três mil reais)

TOTAL
Para apoiar a realização das ações descritas
no período de 4 (quatro) meses (de julho a 
dezembro) serão necessários:

R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais)
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