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Uma proposta do 
movimento indígena e 
seus parceiros para salvar 
vidas e evitar o aumento 
da tragédia da pandemia 
do Coronavírus entre os 
povos indígenas do país

VIDAS INDÍGENAS IMPORTAM!
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 A Covid-19 chegou nos território indígenas de forma avassaladora. Vidas 
indígenas estão sendo perdidas em um ritmo crescente. Estamos diante de uma 
tragédia humanitária sem precedentes e precisamos nos unir e agir. O momento é 
agora! 
 A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) apresenta um plano 
emergencial indígena de enfrentamento da Covid-19 no Brasil e conclama todos 
a apoiarem medidas que possam salvar vidas e exercitarem a solidariedade. Os 
povos indígenas estão entre os grupos mais vulneráveis ao avanço da pandemia e 
encontram-se desprovidos de condições para enfrentar a doença. Precisam do apoio 
de todos. 
 Trata-se de um plano orientador  para as ações das organizações indígenas 
vinculadas a APIB e instituições não indígenas parceiras. Para isso, propõe diretrizes 
gerais para a elaboração de planejamentos  regionais e locais de ações a serem 
apresentados pelas organizações executoras das propostas. Nesse sentido, o 
plano será trabalhado de maneira cooperativa em todo território nacional com 
vistas a fortalecer e potencializar as ações em rede. Com isso, , pretende fortalecer 
institucionalmente as organizações indígenas vinculadas a APIB e não indígenas 
parceiras do movimento indígena brasileiro.
  As propostas deste plano orientador da APIB resultam de dois amplos 
processos participativos, o Acampamento Terra Livre (ATL) e a Assembleia Nacional 
de Resistência Indígena, ambos realizados de modo virtual em 2020 em função da 
pandemia. Tais eventos contaram com inúmeras lideranças indígenas de todo o país, 
além de especialistas em saúde indígena  de diversas organizações da sociedade civil.
 A primeira morte de um indígena foi confirmada em 20 de março, em Santarém,  
no Pará, a vítima era uma anciã do povo Borari. Desde então, mais de 100 povos de 
todas as 5 regiões do país foram diretamente atingidos pela doença, com um aumento 
assustador na Amazônia, onde contabilizamos mais de 5 mil casos de contaminação 
confirmados e 293 mortes até o dia 22  de junho de 2020.
 Esses números não param de crescer. E anunciam uma tragédia que queremos 
enfrentar por meio de um conjunto de ações articuladas, com apoio da sociedade 
brasileira e internacional, governos, empresas e cidadãos solidários.
 Desde que se confirmou a transmissão comunitária da Covid-19 no Brasil, a 
APIB desencadeou uma série de ações para informar as comunidades indígenas 
sobre a gravidade da doença,. Dentre elas, quais medidas de prevenção deveriam 
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ser tomadas, como o isolamento e distanciamento social, em um contexto onde as 
invasões nos territórios indígenas foram intensificadas mesmo durante a  pandemia.  
Como por exemplo, e principalmente, atividades de garimpeiros, madeireiros, grileiros 
e missionários fundamentalistas que não fizeram isolamento social e não pararam de 
cometer crimes. 
 A APIB passou a cobrar formalmente do Governo Federal, desde o mês de 
março, a adoção de medidas urgentes de proteção aos povos indígenas com intuito 
de evitar que o vírus chegasse aos territórios e que os indígenas que vivem em 
contexto urbano pudessem ter a garantia de atendimento à saúde. Os governadores 
de todos os estados e do Distrito Federal também foram provocados formalmente 
pela APIB. E, ao invés de adotar medidas de proteção, o Governo Federal passou a ser 
um dos principais agentes de transmissão da doença dentro dos territórios indígenas. 
 O primeiro caso confirmado de contaminação por Covid-19 entre indígenas 
brasileiros foi de uma jovem de 20 anos do povo Kokama, no dia 25 de março, no 
município amazonense Santo Antônio do Içá. O contágio foi feito por um médico 
vindo de São Paulo a serviço do Governo Federal pela Secretaria Especial de Saúde 
Indígena (SESAI), que estava infectado com o vírus. Devido a falta de adoção de 
medidas preventivas por parte do Governo, atualmente o povo Kokama é o mais 
afetado em casos de mortes, com 57 indígenas falecidos e a região do Alto Rio 
Solimões, local dos primeiros casos de transmissão da doença, apresenta o  maior 
número de indígenas contaminados no Brasil. 
 A chegada do vírus a região com o maior número de povos em isolamento 
voluntário e de recente contato no mundo, o Vale do Javari, no estado do Amazonas, 
também se deu através de agentes de saúde do Governo Federal, que entraram 
no território sem a adoção das medidas de proteção necessárias. No Parque do 
Tumucumaque, uma região isolada e de difícil acesso entre os estados do Amapá e 
Pará, foram os militares do Exército que levaram o vírus.
 A falta da adoção de medidas de proteção aos povos indígenas por parte do 
Governo Federal, associada aos recorrentes discursos de Jair Bolsonaro em minimizar 
o vírus a uma “gripezinha”, fizeram com que o número de mortes entre indígenas 
por Covid-19 no Brasil, seja maior que o número total da população de seis países da 
América do Sul, segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS). 
 A omissão do governo federal em reagir à pandemia é motivo de preocupação 
em todo o mundo. O Brasil está caminhando para se tornar um dos países mais 

afetados e com maior número de mortes no mundo, muitas delas evitáveis. Não 
queremos que mortes indígenas desnecessárias façam parte desses números 
macabros. 
 Diante da subnotificação de casos de contaminação e mortes pela Covid-19 e do 
racismo institucional contra os povos originários, a APIB criou o Comitê Nacional pela 
Vida e Memória Indígena. Este comitê tem o objetivo de denunciar a ação genocida 
do Estado brasileiro diante da pandemia da Covid-19, bem como  valorizar a vida e 
memória dos povos indígenas do Brasil atingidos pelo novo coronavírus. O Comitê 
é resultado das mobilizações do ATL 2020 e da Assembléia Nacional de Resistência 
Indígena e realiza um monitoramento diário do avanço da Covid-19 entre os povos. 
 A APIB também construiu o Observatório Quarentena Indígena1, uma ação 
colaborativa que atua em conjunto com o Comitê. Trata-se de um ação de articulação 
entre diferentes grupos da sociedade civil que estão dando apoio e suporte aos povos 
indígenas em tempos de pandemia. 
 As ações da APIB junto ao Comitê e ao Observatório contribuíram com a 
consolidação deste plano que propõe um amplo processo de colaboração entre as 
diversas organizações indígenas e não indígenas para o enfrentamento da pandemia 
em todo o território nacional. São  três eixos norteadores principais: 1. garantia do 
cuidado integral e diferenciado no controle da Covid-19; 2. ações jurídicas e de 
incidência política; 3. ações comunicação para denúncia e informação.

  1 quarentenaindigena.info/
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 Não é de hoje que a mãe terra enfrenta dias sombrios. Mas agora o mundo 
atravessa sua maior crise social, econômica e política provocada pela pandemia 
da Covid-19, colocando a humanidade em profunda reflexão e resistência pela 
preservação da vida. 
 É hora de refletir sobre o modo de vida que temos cultivado até os dias 
atuais, pois as diversas crises e catástrofes ambientais são fruto de ações de fortes 
impactos no meio ambiente que nos levam ao avanço do aquecimento global, à perda 
de vegetação, da biodiversidade e outras profundas mudanças na natureza. São o 
prenúncio de que estamos vivendo hoje, alertas da mãe terra sobre o nosso modo de 
existir, que necessita ser repensado. Para nós está claro que urge exercitarmos ainda 
mais a solidariedade.
 Para o Brasil e o mundo, pode até ser novidade essa guerra viral mas para 
nós, povos indígenas, não. Já conhecemos essa realidade porque fomos vítimas das 
doenças utilizadas como estratégia no processo de invasão e colonização do Brasil 
e outras tantas agressões, como aquelas praticadas durante a ditadura militar e nos 
tempos atuais para exterminar os nossos povos, nossa identidade e nosso modo 
de vida e usurpar os nossos territórios, além dos bens naturais que preservamos 
milenarmente.
 No Brasil atravessamos dias difíceis, de muita tristeza e incertezas políticas, 
já são mais de 43 mil vidas perdidas e 800 mil infectados pela Covid-19, com 
um percentual de letalidade de 6,6% na população em geral. E estamos, todos, 
constatando que a Covid-19 afeta de maneira ainda mais letal as populações indígenas.  
Registramos, até o dia 16 de junho, 287 indígenas falecidos, 5.484 infectados, com 103 
povos impactados em mais de 17 estados da federação. O poder de letalidade do vírus 
entre os povos indígenas está acima dos índices dos não indígenas, o que demonstra a 
sua forte capacidade de destruição. 
 Tais mortes indígenas não são apenas números, são pessoas, memórias e  
histórias dos povos que encontram-se sob forte ameaça, dentre eles, citamos os 
Amanayé (PA), Anacé (CE), Arapiun (PA), Arara (PA), Arapaso (AM), Apurinã (AM), 
Atikum (PE), Assurini do Trokará (PA), Baniwa (AM), Baré (AM), Borari (PA), Dessana 
(AM), Fulni-ô (PE), Gavião Akrãtikatêj (PA), Gavião Kykatejê (PA), Gavião Pakatêjê 
(PA), Gavião Pykobye (MA), Galibi Kali´na (AP), Galibi Marworno (AP), Guarani 
Mbya (SP), Guarani Kaiowá (MS), Guajajara (MA/PA), Hixkaryana (AM), Huni Kuin 
(AC), Hupda (AM), Jaminawa (AC), Jaminawa Arara (AC), Jenipapo Kanidé (CE), 
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Juruna (PA), Kapoor (MA), Kanela Apanjekrá (MA), Kanela Memortumré (MA), Karajá 
(TO), Kalapalo (MT), Karitiana (RO), Kariri Xocó (AL), Kaingang (RS/SC), Kaimbé 
(SP), Kanamari (AM), Karapanã (AM), Karipuna (AP), Omagua-zñKambeba (AM), 
Kanoê (RO), Kayapó Mebêngôkre (PA), Katxuyana (PA), Krikati (MA), Kokama (AM), 
Korimako (AM), Kubeo (AM), Macuxi (RR), Madija/Kulina (AC), Manchineri (AC), 
Marubo (AM), Matsés/Mayoruna (AM), Mirititapuya (AM), Mura (AM), Munduruku 
(AM/PA), Pandareo Zoro (RO), Pankararu (PE), Pankará (PE), Palikur (AP), Parakanã 
Arawete (PA), Pipipã (PE), Pitaguary (CE), Piratapuya (AM), Potiguara (RN/PB), 
Puyanawa (AC), Puruborá (RO), Sateré Maué (AM), Shanenawa (AC), Shawãdawa, 
Arara (AC), Surui Aikewara (PA),  Tabajara (CE), Tariano (AM), Tapeba (CE), Taurepang 
(RR), Tembé (PA), Terena (MS), Tikuna (AM), Tiriyó (PA), Tiriyó (PA), Tremembé 
(CE), Tukano (AM), Tupinambá (CE), Tupinambá de Olivença (BA), Tupinambá 
(PA), Tupiniquim (ES), Tuyuka (AM), Wai Wai (PA), Wapichana (RR), Wanano (AM), 
Warao (Amazônia Venezuelana | AM, PA, RR, PB, PE), Warekena (AM), Wayana (PA), 
Xavante (MT), Xipaya (PA), Xikrin do Bacajá (PA), Xikrin do Cateté (PA), Xukuru (PE) e 
Yanomami (RR). 
 Todos já afetados pela pandemia! São histórias cerceadas devido ao profundo 
descaso e ausência de políticas públicas capazes de assegurar a manutenção dessas 
vidas. Promove-se com isso um verdadeiro genocídio no país! 
 A necessidade deste governo em promover mais um genocídio entre o povo 
brasileiro e em particular aos povos indígenas, não se resume apenas à difícil situação 
da pandemia, mas há o desejo de ocupar e destruir nossos territórios e o meio 
ambiente. E isso se dá por meio de uma prática explícita de impor um Brasil de visão 
única, cerceando as liberdades e o direito básico de povos originários, que sempre 
existiram e resistem neste país. 
 A crise política em curso no Brasil, sob o comando de um governo autoritário 
e  fascista, além de acentuar as sombras sobre o sistema democrático, demonstra a 
ineficiência para enfrentar a pandemia, e, ao contrário de buscar a união, promove a 
divisão e o sectarismo, alimentado pelo fanatismo e pelo racismo estrutural provedor 
de desigualdades sociais e econômicas.
 Em plena pandemia, a sociedade brasileira se vê obrigada a  lidar com um 
presidente da República que não está a altura do cargo, nem reúne competência para 
enfrentar a grave crise sanitária que nos assombra. Combate-se a ciência e não o 
vírus, estimula-se aglomeração e não o distanciamento social, propaga-se remédios 
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milagrosos, despreza-se mortes, esconde-se números de vítimas, boicota-se ações de 
outros entes federados. 
 Há em curso uma clara estratégia de subnotificação para minimizar os impactos 
dessa crise sanitária e esconder seu caráter higienista utilizada pelo governo federal. 
Não há uma política de testes em massa na população no país, como em outros 
países, pelo contrário,  aposta-se no modelo de imunização de rebanho, tendo nos 
mais pobres e socialmente vulneráveis, e nos povos indígenas, suas principais vítimas.  
 É nítido que o governo brasileiro cria barreiras para impedir que povos indígenas 
tenham seus direitos assegurados. A inação do Governo Federal, especialmente vista 
no corte de fundos à Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) desvirtuada de 
maneira intencional pelo governo Bolsonaro com seu gradual desmantelamento, só 
reforça esta fase higienista e genocida2. Desde o início do governo é nítida a tentativa 
de extinção da Sesai, com mudanças no modelo de contratação de profissionais da 
saúde indígena, além da fragilização do controle social com a extinção do Fórum 
de Presidentes dos Conselhos Distritais de Saúde Indígena (Condisi) e os cortes 
orçamentários. Em outras palavras, tais medidas expressam a determinação em 
desmontar a política diferenciada de atendimento à saúde indígena.
 Com o fim do Programa Mais Médicos, a mortalidade de bebês indígenas 
voltou a subir em 2019, depois da saída de médicos cubanos. Dados do Ministério da 
Saúde mostram que, entre janeiro e setembro de 2019, último mês com estatísticas 
disponíveis, morreram 530 bebês indígenas com até um ano de idade, alta de 12% em 
relação ao mesmo período de 2018. Este quadro só demonstra a ausência do Estado 
em sua função de preservar nossas vidas garantindo atendimento básico à saúde.
 Com isso, somam-se mais uma centena de povos impactados por vítimas fatais 
do Covid-19 em todo território nacional, dentre as quais, o grupo de risco composto 
por idosos que estão vulneráveis ou falecem, comprometendo nosso patrimônio 
cultural. Nossos tesouros vivos,  nossas fontes de sabedoria  de manutenção de nossas 
culturas e ancestralidade estão partindo, sem mencionar o desrespeito às nossas 
formas de lidar com o mundo dos mortos3.
 A atitude de suspensão das demarcações de terras indígenas, a fragilização 
das atribuições constitucionais da FUNAI por meio da IN 09/2020, a militarização do 
comando dos órgão de controle ambiental por meio do Decreto nº 10.341/2020, os 

2  https://www.inesc.org.br/
obrasilcombaixaimunidade/

3 http://
quarentenaindigenainfo/2020/05/01/
durante-a-pandemia-funai-emite-norma-
queincentiva-
invasao-de-terras-indigenas/

RACISMO INSTITUCIONAL, 
FAKE NEWS E RELATIVIZAÇÃO 
DA DOENÇA 
Falta de atendimento da Sesai aos 
indígenas que vivem em contexto urbano 
e fora de territórios que não 
são homologados. 

Hospitais querem registrar indígenas que 
vivem em contexto urbano como pardos
Postura do governo tem aumentado os 
crimes de racismo contra comunidades 
indígenas em pequenas cidades. Muitos 
indígenas se negam a fazer teste ou a 
realizar tratamento devido ao racismo, 
que também tem aumentado os conflitos 
internos nas comunidades.
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ataques a Mata Atlântica promovidos pelo Ministro do Meio Ambiente, o avanço do 
garimpo ilegal e as ações de milícias rurais que provocam queimadas e invasões ilegais 
na Amazônia, estimuladas por esse governo, são fatores que colaboram diretamente 
com a fragilização nos territórios indígenas e são responsáveis pelos acirramentos dos 
conflitos de terras no país, criando agravantes para enfrentar a Covid-194. 
 A forte promoção da flexibilização da legislação ambiental que tem início com 
a publicação da Medida provisória 870, alterando competências de diversos órgão, 
conjugados com a MP 910, conhecida como “MP da Grilagem” que agora tramita sob 
o número PL 2633/20 (Projeto de Legislativo), e os diversos dispositivos internos 
como Instruções Normativas e Portarias, só aumentam e corroboram com um  plano 
predatório de “aproveitar a pandemia para passar a boiada” liderado por Ricardo 
Salles, Ministro do Meio Ambiente. 
 É extremamente importante denunciar as ameaças desferidas pelo projeto 
dos militares em terras indígenas. Já enfrentamos os ditames de uma ditadura e 
sobrevivemos. Nossos corpos, nossas memórias são feitas de luta, resistência e vitória, 
aqui estamos! 
 Mas o desmatamento no país só aumentou, com a maior taxa registrada na 
última década. Na Amazônia houve o crescimento de 34% em relação ao ano anterior, 
e chama a atenção que somente em Roraima aumentou em 216% as áreas desmatadas, 
segundo dados levantados pelo INPE.  Estes dados corroboram as diretrizes do atual 
governo deixando vulnerável a biodiversidade e os modos de vida indígena em todo o 
Brasil.
 Já o desmatamento em terras que concentram indígenas em isolamento 
voluntário no país aumentou em 113%, entre julho de 2018 e julho de 2019, segundo 
relatório preparado pelo Instituto Socioambiental (ISA) com base em dados do 
Prodes, o sistema nacional de satélites que monitora a perda de vegetação nativa. 
O relatório mostra que o ataque a estes territórios é ainda maior do que os 80% 
observados em terras indígenas demarcadas no mesmo período!
 O governo Bolsonaro já possui o título de campeão na série histórica dos 
últimos 14 anos, como o maior promotor de uma alimentação contaminada por 
agrotóxicos. Só em 2019, foram 474 novas substâncias liberadas. Em 13 março, mais 
22 novas substâncias chegam ao mercado brasileiro, somando-se 150 só no primeiro 
semestre de 2020. Na lista mais recente, há agrotóxicos proibidos na União Europeia, 
como o clorotalonil, o glufosinato e a ametrina.

4  http://quarentenaindigena.
info/2020/05/01/durante-a-pandemia-
funai-emite-norma-que-incentiva-
invasao-de-terras-indigenas/

FRIGORÍFICOS E 
ABATEDOUROS 

Foi o agronegócio o principal 
responsável pela entrada do vírus em 
diversas aldeias do Mato Grosso do Sul. 
Na Reserva Indígena de Dourados – onde 
a primeira morte foi registrada de um 
Guarani Kaiowá  –, a doença entrou por 
meio de uma funcionária indígena de um 
frigorífico da JBS, segundo informações 
da Repórter Brasil. 

O padrão no oeste do Paraná e nas 
terras indígenas de Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul se repetem.  Os principais 
contágios dentro dos territórios iniciaram 
entre indígenas dos povos Kaingang 
e Guarani Mbya, que trabalham em 
empresa do setor frigorífico.
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POVOS AFETADOS INFECTADOS ÓBITOS

146 23.038 633

Desde o dia 20 de março de 2020, o Comitê Nacional 
da Vida e Memória Indígena tem acompanhado a 
evolução dos casos na população indígena. Os números 
oficiais lançados pela SESAI não contabilizam indígenas 
residente em áreas urbanas além de apresentar 
defasagem entre os números reconhecidos e os 
apurados pelas organizações regionais. A subnotificação 
de casos fica clara quando comparadas as séries 
históricas de óbitos.

Resumo de casos registrados pelo Comitê Nacional pela Vida e Memória Indígena
dados atualizados em 07/08/2020

 As dificuldades a serem mensuradas no enfrentamento da Covid-19 não são 
poucas. O atendimento à saúde nas terras indígenas é precário e se agravou com a 
chegada da pandemia. Há situações de escassez ou dificuldade de acesso à água 
potável nos territórios indígenas, o que poderia garantir as medidas sanitárias como 
recomenda a Organização Mundial de Saúde5. Falta transporte aéreo, fluvial e terrestre 
para os casos mais graves por infecção da Covid-19. O deslocamento até as áreas 
urbanas para saques do auxílio emergencial podem trazer riscos de contaminação; o 
respeito às recomendações sanitárias pelos órgãos no tratamento com os indígenas; 
o acolhimento adequado nas Casas de Saúde Indígena (Casais) e outros também 
implicam em riscos que tememos. 
 Visivelmente são muitos os desafios diante da enorme crise humanitária e 
civilizatória. Para tanto, seguimos firmes, assim como nossos ancestrais, e há mais 
de 520 anos resistimos lutando pelo nosso direito ao território, para superar os 
desmandos da ditadura, bem como contra outras epidemias, as balas do latifúndio ou 
as constantes tentativas de invisibilizar nossas culturas, nossas identidades e modos 
de vida.
 Em tempos de pandemia, a luta e a solidariedade coletiva que reacendeu no 
mundo só será completa com os povos indígenas, pois a cura estará não apenas no 
princípio ativo, mas na ativação de nossos princípios humanos.

5  https://racismoambiental.
net.br/2020/05/09/analise-de-
vulnerabilidade-demografica-e-
infraestrutural-das-terras-indigenas-a-
covid-19/
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 Neste contexto crescente e inaceitável de ataques aos povos indígenas e aos 
nossos direitos mais fundamentais, e para lidar com as situações criadas ou agravadas 
pela disseminação da Covid-19, a APIB apresenta seu Plano Indígena de enfrentamento 
da COVID-19 no Brasil. Neste documento estão articuladas ações emergenciais para 
garantia do cuidado integral e diferenciado no controle da Covid- 19, além de ações 
relacionadas aos temas judiciais, de incidência política e de comunicação e informação 
em saúde. 
 Nossas propostas buscam evidenciar e construir respostas à omissão do Estado 
brasileiro no enfrentamento a pandemia  agravadas no contexto de ataques aos 
direitos indígenas, desmonte da política indigenista e enfraquecimento de órgãos e 
instituições públicas, responsáveis pela assistência aos povos indígenas, proteção de 
seus territórios e promoção de nossos direitos. Buscam, também, propor a adoção 
de medidas concretas a serem tomadas pelos povos indígenas, órgãos públicos e 
sociedade em geral, para a prevenção e enfrentamento da Covid-19 nas comunidades 
indígenas de modo a considerar respostas culturalmente adequadas, bem como 
medidas urgentes para salvar vidas, evitando sofrimento e o aumento do número 
de mortes.  Garantir a subsistência em todo o território nacional, sem discriminação, 
bem como implementar medidas estruturantes, considerando o impacto prolongado 
da pandemia e a participação e consulta aos povos indígenas por parte dos órgãos 
públicos responsáveis também estão entre as medidas propostas.
 O Plano Indígena de enfrentamento da COVID-19 no Brasil se organiza em 3 
eixos, conforme descrito abaixo.

Eixo 1 | Ações Emergenciais de Cuidado Integral e Diferenciado no Controle da 
Covid-19

Eixo 2 | Ações Judiciais e de Incidência Política

Eixo 3 | Ações de Comunicação e Informação em Saúde

OBJETIVOS
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 Considerando que o Ministério Público Federal chama a atenção para “a 
situação de especial vulnerabilização social e econômica a que estão submetidos os 
povos indígenas no país, bem como que as dificuldades logísticas de comunicação 
e de acesso aos territórios agravam o risco de genocídio indígena”, entendemos que 
TODAS as medidas apontadas pelo Ministério Público Federal na Recomendação 
n.11-2020/MPF devem ser atendidas, respectivamente, pela Secretaria de Vigilância 
em Saúde, do Ministério da Saúde; pela Secretaria Especial de Desenvolvimento 
Social, do Ministério da Cidadania; Secretaria Especial de Saúde Indígena; Distritos 
Sanitários Especiais Indígenas; Fundação Nacional do Índio, bem como pelos Estados 
e Municípios de referência.
 A APIB entende que esta é uma situação complexa, que pode se desdobrar 
em diferentes cenários, e por isso os órgãos públicos DEVEM consultar e garantir a 
participação indígena, de maneira permanente e continuada, para que as ações do 
Estado sejam eficazes considerando as especificidades dos povos e suas localidades. 
Além disso, a APIB defende a articulação de ações entre a Frente Parlamentar Mista 
de Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas, o Fórum Permanente de Defesa da 
Amazônia, Frente Ambientalista, Frente de Direitos Humanos, Frente Quilombola, 
associações científicas, nacionais e internacionais, Ministério Público Federal (MPF), 
Defensoria Pública da União (DPU), movimentos sociais e a sociedade civil organizada.
 O posicionamento do movimento indígena, que se soma à Recomendação do 
MPF, destaca a especial preocupação com povos indígenas isolados e aqueles em 
territórios ameaçados por grilagem,  garimpo e mineração, e também a importância 
do enfrentamento ao racismo no acesso ao atendimento de saúde, seja nas terras 
indígenas ou no contexto urbano. Para a APIB, é urgente a realização ampla 
de diagnóstico da Covid-19, por testes moleculares e sorológicos,  em todas as 
comunidades, para o maior número possível de pessoas, com vistas a  estruturar o 
monitoramento e a vigilância efetivas da pandemia dentro das terras indígenas e 
aprimorar as ações quanto a sua prevenção, controle e tratamento.
 Também é urgente a garantia de que haja, para além das comunidades - nos 
municípios e capitais - hospitais de referência para o atendimento de média e alta 
complexidade, onde se poderá realizar exames clínicos e promover adequada 
internação para tratamento dos doentes da Covid-19 e de outras doenças.    
 Entendemos que a FUNAI e a SESAI, assim como as Coordenações Regionais 
da Funai (CRs) e os Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs) devem ser 

EIXO 1

Ações Emergenciais 
de Cuidado Integral e 

Diferenciado no Controle da 
Covid-19

incorporados nos Centros de Operações de Emergência em Saúde Pública em níveis 
nacional, estaduais e municipais. 
 Nos casos onde os hospitais de referência ficarem distantes das aldeias 
ou possam estar saturados e colapsados, torna-se necessário, e urgente, a 
criação de alternativas para isolamento e tratamento dos doentes com Covid-19, 
com acompanhamento de profissionais de saúde e com recursos diagnósticos 
e terapêuticos,  nos territórios indígenas por meio de hospitais de campanha, 
enfermarias ou Unidades de Atenção Primária Indígena (UÁPIs). Assim, para reduzir 
essa mortalidade é fundamental que a SESAI organize os DSEI para o enfrentamento 
da doença nos territórios indígenas. Tão importante quanto ter retaguarda hospitalar 
é a detecção rápida, isolamento e identificação dos contatos dos doentes para a 
redução do contágio entre as pessoas e para a proteção dos idosos, dos portadores 
de outras doenças, das gestantes, buscando reduzir os casos graves. 
 É fundamental o monitoramento diário dos pacientes, com oximetria, para 
que o agravamento do quadro em um paciente seja detectado precocemente para 
remoção em tempo hábil, diminuindo o risco de morte. Também sinalizamos que 
o desenvolvimento e disponibilização de vacinas e protocolos de tratamento da 
Covid-19 nos próximos meses e anos, deve atentar para a vulnerabilidade dos povos 
indígenas, reconhecendo os mesmos como grupo prioritário no acesso a esses 
recursos.
    Neste sentido, diante da gravidade do avanço da transmissão comunitária da 
Covid-19 entre os povos indígenas, a APIB exige que o  Estado Brasileiro cumpra o 
seu papel na garantia do direito à saúde dos povos indígenas e seu cuidado integral 
e diferenciado, cumprindo preceitos constitucionais e legais, e recomenda aos órgãos 
públicos: 

•   É fundamental garantir a  testagem de profissionais de saúde que atendem as 
Terras Indígenas, o cumprimento rigoroso dos prazos e protocolos de quarentena, 
e o suprimento adequado de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), de 
modo a evitar que trabalhadores do subsistema transmitam o Sars-Cov-2 para as 
populações indígenas no seu cotidiano de trabalho;

•  É fundamental estruturar a vigilância à Covid-19, com garantia de testagem 
para monitoramento da situação epidemiológica (confirmação de casos e de 
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seus contatos)  nas aldeias. Para isso, faz-se necessário maior articulação entre 
SEIs, Secretarias de Saúde municipais e estaduais, Secretarias de Vigilância à 
Saúde, LACENs, CGLab/MS, Fiocruz, universidades e outras instituições para, 
preferencialmente, a estruturação das redes e fluxos de laboratórios moleculares 
para realização de RT-PCR em tempo oportuno, e para a aquisição e distribuição de 
testes sorológicos (rápidos), particularmente para as comunidades mais distantes,  
evitando o deslocamento para as cidades; 

•  É urgente a aquisição e disponibilização de equipamentos, medicamentos e 
outros insumos para o tratamento oportuno da Covid-19 e de outros agravos, 
preferencialmente, nas aldeias como oxímetros digitais, termômetros,  cilindros e 
concentradores de oxigênio, máscaras concentradoras ;

•  Que a SESAI estruture, em caráter de urgência, enfermarias, hospitais de 
campanha ou Unidades de Atenção Primária Indígena (UÁPIs), com equipamentos 
e insumos necessários para o isolamento e tratamento de pacientes com Covid-19 
que necessitem de suporte medicamentoso e oxigenioterapia não invasiva nas 
aldeias e polos-base dos DSEI, contando com apoio adequado para as remoções 
para  a rede hospitalar referenciada dos casos graves; 

•  Que a Sesai garanta o contingente necessário de trabalhadores das EMSI para 
manutenção da atenção à população, fortalecimento da vigilância e enfrentamento 
da Covid-19 e remoções de pacientes, a partir do mapeando de profissionais 
por DSEI/região e garantindo recursos e agilidade para contratação de mais 
profissionais; 

•  É urgente rever as escalas de trabalho das Equipes Multidisciplinares de 
profissionais de Saúde Indígena, incluindo médicos do Programa Mais Médicos para 
o Brasil, aumentando o tempo de permanência em área e diminuindo as trocas 
das equipes, para minimizar os riscos de transmissão da Covid-19 nos territórios 
indígenas; 

•  É urgente os DSEIs estabelecerem parcerias com universidades, escolas técnicas 
do SUS, organizações da sociedade civil e apoiadores para montar programas 

de capacitação no manejo da Covid-19 para os profissionais de saúde indígena 
especialmente para os AIS/AISAN, utilizando a estratégia da Educação à Distância 
para garantir maior abrangência e rapidez; 

•  É preciso estruturar redes de suporte de telemedicina para apoiar as EMSI 
e orientar remotamente na vigilância, diagnóstico e tratamento dos doentes, 
envolvendo Universidades, Grupo de Interesse Especial em Saúde Indígena da 
Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, Grupo Especial de 
Supervisão Mais Médicos, bem como mapeando colaboradores regionalmente;

•  Urge adequar as CASAIs de todo o país para o acolhimento e isolamento de 
doentes de Covid-19 em espaços próprios e com equipes dedicadas, equipamentos 
de EPIs, suprimento de diagnósticos da Covid- 19, com vistas a evitar que as 
mesmas se tornem focos de transmissão do Sars-Cov-2; 

•  É necessário estabelecer junto às redes de regulação do Sistema Único de 
Saúde (SUS) fluxos de referência e a priorização de vagas de leitos hospitalares e 
de UTI para indígenas e pacientes procedentes dos DSEIs, garantindo assistência 
hospitalar para todos; 

•  Aprimoramento do sistema de vigilância epidemiológica para monitoramento 
de casos e óbitos por Covid-19 de indígenas, para isso se faz necessário a 
obrigatoriedade da identificação de cor/raça nas notificações relacionadas à 
Covid-19, Síndrome Gripal, SRAG e de óbito e  maior articulação entre os sistemas 
de informação da SESAI e demais instâncias do Ministério da Saúde (MS), 
Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde. Os resultados e metodologias deverão 
ser amplamente divulgados de forma aberta ao público, com detalhamento da 
informação, sem comprometer a privacidade dos indivíduos; 

•  É necessário que sejam elaborados protocolos de óbito por DSEI, levando em 
consideração as características culturais de cada povo indígena, respeitando suas 
tradições fúnebres, bem como garantindo que os óbitos de indígenas em situação 
urbana sejam devidamente identificados e incorporados nas estatísticas oficiais da 
SESAI e do MS; 
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•  No planejamento, execução e avaliação das ações governamentais para 
enfrentamento da Covid-19 e redução de seus impactos, é urgente estabelecer 
diálogo constante com o movimento indígena, em nível nacional e regional, e 
com as lideranças e representantes indígenas no nível local para assegurar sua 
participação no processo e ampliar a troca de informações e a transparência das 
ações e resultados; 

•  É necessário dotação de recursos extras e específicos para viabilizar a logística 
das ações de saúde e de apoio às comunidades no período de enfrentamento da 
Covid-19, assim como para a distribuição de insumos e infraestrutura, com garantia 
também do transporte, por meio de UTIs aéreas, fluviais e rodoviárias, para doentes 
indígenas que, em estado grave, necessitem de atendimento em cidades e hospitais 
de referência;

•  É necessário apoiar a instalação de  infraestrutura de comunicação nas aldeias 
por meio de radiofonia, internet por rádio, internet por satélite, telefonia por 
satélite, de modo a ampliar as ações de comunicação e informação em saúde junto 
às comunidades bem como garantir o apoio de telemedicina e de educação à 
distância para as EMSI, e particularmente os AIS/AISAN ; 

•  É necessário apoiar com recursos e logística a manutenção e subsistência 
nas aldeias e nos territórios indígenas, principalmente naqueles mais populosos 
e que têm maior dependência de produtos industrializados, por meio do envio 
de insumos para atividades produtivas (pesca, caça, agricultura e coleta) 
ou da distribuição de cestas básicas, com alimentos saudáveis e adequados 
culturalmente, que possam garantir a segurança alimentar das populações 
indígenas;

•  É preciso manter e ampliar a produção e disseminação de informações nas 
aldeias e territórios indígenas com adequação cultural e linguística, sobre a 
pandemia, as formas de prevenção e controle da disseminação do Sars-Cov-2, 
a importância do isolamento dos indígenas em seus territórios, a redução dos 
deslocamentos entre comunidades e para as cidades, e, também,  sobre as medidas 
de enfrentamento e assistência à saúde implementadas pelos DSEIs.

•  Apoiar a ampliação das estratégias de vigilância e de diagnóstico da Covid-19 
de indígenas e trabalhadores do subsistema de saúde indígena, particularmente 
dos casos suspeitos e contatos de casos confirmados (o que no contexto indígena 
pode representar toda aldeia ou comunidade), para isso pode-se pressionar os 
poderes públicos para estruturação da rede de laboratórios moleculares para testes 
de RT-PCR, arrecadar doações para essa estruturação, e compra e disponibilização  
de testes rápidos de qualidade. 

•  Compra e disponibilização de equipamentos de proteção individual (EPIs) para 
os AIS e AISAN, equipes multidisciplinares de saúde, demais trabalhadores do 
subsistema (motoristas, pilotos, etc.) e redes de serviços de saúde de municípios 
de referência com população indígena.

•  Compra e disponibilização de produtos de higiene e máscaras caseiras para as 
comunidades indígenas e municípios com população indígena afetada, com vistas a 
fortalecer as ações preventivas contra a Covid-19. 

•  Mobilizar a criação de redes regionais solidárias de médicos e enfermeiros 
para suporte por telessaúde/telemedicina para as Equipes Multidisciplinares de 
profissionais de Saúde Indígena (EMSI), incluindo  AIS/AISAN, que atuam nos 
territórios indígenas.

•  Apoiar a estruturação de programas de educação permanente à distância para 
as equipes multidisciplinares de saúde indígena (EMSI), dos agentes indígenas 
de saúde (AIS e AISAN), dos agentes sanitários e ambientais, das parteiras e de 
todos os que atuam na área da saúde, dentro das comunidades, tendo em vista o 
fortalecimento das ações de proteção e prevenção da Covid-19. 

•  Apoiar a implementação de enfermarias, Hospitais de Campanha e Unidades de 
Atenção Primária Indígena (UAPIs) nas aldeias e em áreas priorizadas, de acordo 
com critérios de vulnerabilidade e necessidades regionais,  equipadas e com 
profissionais de saúde qualificados, de modo a realizar diagnóstico e assistência 
adequados aos doentes, particularmente aqueles com evolução mais grave.

EIXO 1
AÇÕES QUE O PLANO 
DA APIB PRETENDE 
DESENVOLVER

Ações Emergenciais 
de Cuidado Integral e 
Diferenciado no Controle da 
Covid-19
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•  Apoiar a demanda por contratação de mais médicos, enfermeiros, agentes 
de saúde e outros profissionais, de modo a garantir o atendimento integral e 
diferenciado nas aldeias, com insumos e medicamentos adequados.

•  Promover ações que fortaleçam as iniciativas indígenas de  isolamento e 
distanciamento social em suas aldeias, bem como o controle de entrada e saída dos 
territórios indígenas, além da criação ou manutenção de barreiras sanitárias, onde 
se fizer necessário.

•  Apoiar a estruturação adequada de locais de isolamento para tratamento de 
doentes e seus contatos.

•  Apoiar as ações que promovam a segurança alimentar nas comunidades 
indígenas, como a aquisição e/ou distribuição de  cestas básicas com 
alimentos saudáveis e adequados culturalmente, insumos para fortalecimento e 
sustentabilidade das atividades produtivas (pesca, caça, agricultura e coleta) e 
ampliação do acesso à água potável e ao saneamento, de modo a garantir  boa 
situação nutricional nas comunidades indígenas e evitar o fluxo para as cidades;

•  Promover a valorização e uso da medicina tradicional, sempre considerando a 
importância da prevenção contra o avanço do novo Coronavírus e o cuidado com 
os conhecedores e especialistas, fornecendo Equipamentos de Proteção Individual 
e mantendo o  distanciamento social.

 Para a APIB, o Estado brasileiro contribui para uma situação de genocídio 
quando, além de não atender adequadamente os povos indígenas quanto à proteção, 
prevenção e atenção no tratamento contra a Covid-19, restringe direitos e a proteção 
das terras indígenas. Assim, exigimos a imediata demarcação, regularização, 
fiscalização e proteção de todas as terras indígenas e a anulação do Parecer 001/17, da 
Advocacia Geral da União, que viola direitos reconhecidos em instrumentos nacionais 
e internacionais de direitos humanos. E seguimos trabalhando para:

•  que o Congresso Nacional arquive todas as iniciativas legislativas que a bancada 
ruralista e outros segmentos apresentam visando restringir ou suprimir os direitos 
fundamentais dos nossos povos, principalmente o direito originário às terras que 
tradicionalmente ocupamos;

•  que o Judiciário suspenda todas as ações de reintegração de posse ou 
anulatória de terra indígena impetrada por invasores, supostos proprietários ou 
empreendedores, contra povos indígenas que tomaram a determinação de retomar 
as suas terras tradicionais;

•  que o Supremo Tribunal Federal julgue, com a maior brevidade, o Recurso 
Extraordinário – RE nº 1.017.365, com caráter de Repercussão Geral, a fim de 
consagrar, definitiva e cabalmente, o Indigenato: o direito originário, inato, 
congênito de ocupação tradicional das nossas terras e territórios, a fim de corrigir a 
trajetória de agressão aos povos indígenas do Brasil. 

• - Exigimos a revogação da Instrução Normativa 09, de 16 de abril de 2020, 
publicada pelo presidente da FUNAI, na edição de 22 de abril do Diário Oficial 
da União (DOU), que permite, de forma ilegal e inconstitucional, o repasse de 
títulos de terra a particulares dentro de áreas indígenas protegidas pela legislação 
brasileira.

•  Exigimos que o Congresso Nacional arquive o Projeto de Lei n.º 2.633/20, antiga 
Medida Provisória 910/19, que tenta legalizar o ato criminoso da grilagem nos 
nossos territórios, Unidades de Conservação e outros territórios de comunidades 
tradicionais.

EIXO 2 
Ações Judiciais 
e de Incidência Política
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•  Exigimos que o Congresso Nacional  arquive Projeto de Lei n.º 191/2020 que 
regulamenta a pesquisa e a lavra de recursos minerais e hidrocarbonetos e o 
aproveitamento de recursos hídricos para geração de energia elétrica em terras 
indígenas, bem como institui a indenização pela restrição do usufruto de terras 
indígenas.

•  Além disso, entendemos que o governo Bolsonaro deve suspender a execução 
de quaisquer obras de infraestrutura (hidrelétricas, estradas etc) ou agroindustriais 
que podem impactar os nossos territórios, uma vez que, além de gerar danos 
ambientais e sociais irreversíveis, propiciam a presença de não indígenas, 
potenciais agentes de propagação do Coronavírus e outras doenças perniciosas 
para os nossos povos e comunidades.

•  Exigimos que o Presidente Jair Bolsonaro sancione o Projeto de Lei n.º 1.242, 
que estabelece o plano emergencial de atendimento aos povos indígenas e 
quilombolas, que foi aprovado pela Câmara dos Deputados e Senado Federal.

 Frente a este cenário tão violento para os povos indígenas, a APIB trabalha 
para intensificar as articulações e a construção das redes solidariedade e a difusão de 
informações sobre a situação dos direitos humanos dos povos indígenas do Brasil, que 
vem se agravando com o avanço da Convid-19 nos territórios indígenas. Entendemos 
que a proteção dos povos e das terras indígenas é de interesse geral e não apenas dos 
indígenas e cada vez mais temos ganhado o apoio de movimentos sociais, autoridades 
nacionais e internacionais, artistas, etc. Além da conscientização e sensibilização, da 
sociedade, buscamos levar as denúncias das graves violações dos direitos humanos 
dos povos indígenas, inclusive relacionados à pandemia, nas diversas instâncias 
nacionais e internacionais.

 Compreendendo que as pressões sobre nossos territórios envolvem também 
interesses de setores econômicos, seguiremos com nossa campanha de responsabilização 
de empresas e investidores que se beneficiam de produtos fruto do nosso sangue 
indígena. Entendemos que o contexto da crise econômica mundial, ainda mais séria 
no Brasil, não pode servir de fachada para acelerar iniciativas de desregulamentação e 
facilitação de desmatamento, grilagem e mineração em territórios indígenas.

•  Elaborar e propor ao judiciário medidas judiciais para exigir atuação célere 
e eficaz do Estado brasileiro, em cumprimento das suas obrigações legais e 
administrativas, no enfrentamento da disseminação e do contágio da Covid-19 
entre povos e suas comunidades indígenas e contra casos de subnotificação e 
discriminação e racismo institucional contra indígenas.

•  Atuar junto às diferentes Frentes Parlamentares no Congresso Nacional de 
modo a impedir que projetos contrários aos direitos indígenas sejam discutidos, 
encaminhados e votados durante a pandemia.

•  Atuar junto ao executivo federal buscando informações precisas a respeito da 
situação prisional e de saúde de presos e presas indígenas, conforme recomenda o 
art. 12 da Rec. 62/20 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

•  Buscar junto às defensorias públicas a adoção de providências em relação aos 
casos de indígenas sob sua competência, que procedam à substituição das prisões 
preventivas pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código 
de Processo Penal ou pelo regime especial de cumprimento de pena previsto no 
art. 56, § único, do Estatuto do Índio (Lei n. 6.001/73), levando em consideração a 
especificidade da cultura indígena e em virtude de crimes praticados sem violência 
ou grave ameaça e que estejam presos em unidades prisionais que se encontrem 
acima de sua capacidade máxima.

•  Provocar a formação de um Comitê de Crise Interinstitucional para 
Enfrentamento da Covid 19 entre os Povos Indígenas, coordenado pelo Conselho 
Nacional de Direitos Humanos (CNDH), com assentos assegurados para os povos 
indígenas, para definição das estratégias de proteção dos povos indígenas, visando 
o monitoramento conjunto de ações de proteção territorial, segurança alimentar, 
auxílios e benefícios, insumos e protocolos contra transmissão, para todos os povos 
indígenas.

•  Atuar junto ao Sistema das Nações Unidas e junto ao Sistema Interamericano, 
com seus diversos órgãos, mecanismos e relatores especiais, para fortalecer 
as estratégias de defesa dos direitos humanos dos povos indígenas no Brasil e 
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construir estratégias internacionais para o enfrentamento da Covid-19 entre os 
povos indígena.

•  Demandar ações emergenciais da Organização Mundial de Saúde (OMS) 
e da Organização Panamericana de Saúde (OPAS) para que atuem junto aos 
povos indígenas do Brasil, trazendo a cooperação humanitária internacional no 
enfrentamento da Covid-19 nos territórios indígenas.

•  Atuar junto ao Parlamento Europeu no sentido de informar sobre a situação da 
pandemia junto aos povos indígenas , acompanhando o processo de ratificação do 
Acordo Comercial entre Mercosul e União Européia. 

•  Declarar a situação de crise humanitária entre os povos indígenas do Brasil  
frente à pandemia e realizar chamamento internacional de apoio às iniciativas 
indígenas de enfrentamento da Covid-19.

•  Difusão de Informação nas redes de parceiros internacionais e importantes 
veículos de mídia na Europa e no continente americano, de modo a dar maior 
conhecimento da situação dos povos indígenas do Brasil no enfrentamento e 
impacto da Covid-19.

•  Articulação de redes de solidariedade visando captação de recursos e apoio 
para implementar as ações emergenciais propostas neste plano. 

•  Apoiar técnica e financeiramente os planos e propostas do movimento indígena, 
das organizações indígenas regionais e de base e de outras organizações da 
sociedade civil que atuam nos territórios indígenas para o enfrentamento da 
Covid-19.

 Para a APIB, a subnotificação de indígenas mortos e contaminados pela Covid-19 
e o racismo institucional do Governo devem acabar. Todos os casos  de indígenas 
infectados devem ser notificados, independente de estarem em Terras Indígenas 
não regularizadas ou  de viverem  em áreas urbanas, para isso deve ser obrigatório 
em todo sistema de informação a identificação de cor/raça, preferencialmente por 
autoidentificação. É imperativo que o Ministério da Saúde e o Centro de Operações de 
Emergência em Saúde Pública garantam que o Boletim Epidemiológico da Covid-19 
inclua todos os casos de contaminação e óbitos de todos os indígenas, inclusive a fim 
de apoiar a inclusão de dados que orientem as políticas públicas. A APIB entende que 
o Brasil ainda carece de uma informação realista sobre o perfil da população indígena, 
e deve encontrar maneiras de superar esta  dificuldade . As informações disponíveis  
além de não serem padronizadas, são  pouco transparentes  tanto na Funai, quanto no 
IBGE, SESAI, DATASUS e outros.

 Além de monitorar os dados, a APIB tem trabalhado para levar a informação de 
prevenção e cuidado relacionadas à Covid-19. As principais mensagens transmitidas 
são: evitar a aglomeração e circulação de indígenas fora de seus territórios; reforçar 
o isolamento social das comunidades; higienização constante;  e estimular as ações 
de barreiras sanitárias que garantam o distanciamento social nas terras indígenas. 
Isso junto com a adoção de medidas que restrinjam o acesso de pessoas estranhas 
às comunidades indígenas. Dentre os grupos de estranhos que mais permeiam o 
território indígena estão os garimpeiros, comerciantes, madeireiros, bem como 
de grupos religiosos fundamentalistas proselitistas. Estes últimos, propagam nas 
terras indígenas a demonização de modos de vida, espiritualidades, saberes, formas 
tradicionais de tratar doenças.

 Devido a este cenário, acreditamos que é importante insistirmos na estratégia 
de comunicação para disseminação das informações sobre a prevenção da Covid-19. 
Desta maneira, é recomendável escalonar com cronogramas claros as atividades das 
comunidades, que em geral são feitas coletivamente. Ações cotidianas como lavagem 
de roupas e louças, banhos, refeições, atividades de educação, recreação e trabalho 
comunitário, entre outras, devem ser planejadas. Qualquer circulação aldeia-cidade 
deve ocorrer com uso de máscara caseira e lavagem constante das mãos. Deve-se 
também estabelecer um Protocolo para quem retornar à aldeia: imediatamente tomar 
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banho, higienizar com sabão ou álcool 70% os objetos que trouxer, lavagem das 
roupas e sapato. A pessoa que retornou da cidade não deve ficar circulando na aldeia, 
deve ficar isolada, preferencialmente, por 14 dias.

 O sucesso dessa iniciativa, diante da omissão da FUNAI e SESAI no atendimento 
contínuo e adequado às comunidades indígenas, depende do fortalecimento de 
nossas estratégias e equipamentos de comunicação com as aldeias e entre os 
profissionais de saúde indígena. Para a APIB é importante fortalecer a relação 
das comunidades e organizações indígenas com estes profissionais visando 
responsabilização e comprometimento mútuo. Isso se traduzirá em um levantamento 
e repasse de informações junto às comunidades, em parceria com lideranças locais, 
jovens e professores indígenas, realizados de maneira eficiente e transparente. Junta-
se a relevância de tornar a linguagem acessível às comunidades sobre as informações 
epidemiológicas do SESI e da SESAI - sempre, também, respeitando as informações 
sigilosas e éticas -, acreditamos ter um modelo capaz de deixar claro as principais 
medidas de combate ao COVID-19. 

•  Apoiar a produção de material visual e audiovisual indígenas (cartilhas, 
podcasts, áudios, vídeos) em português e, também, sempre que possível, em 
línguas indígenas, e sua ampla disseminação por diferentes meios de comunicação 
como internet, radiodifusão e radiofonia. Essas informações devem conter também 
informações jurídicas sobre a situação fundiária dos territórios indígenas, que tem 
correlação direta com o avanço do novo Coronavírus.

•  Apoiar a criação de grupos de comunicação (WhatsApp, Facebook), priorizando 
a juventude indígena,  para disseminação de informações corretas e adequadas 
ao público indígena sobre a pandemia, produzindo informações de qualidade, 
atualizadas e combatendo fake news.

•  Envolver a juventude indígena, sobretudo comunicadores, na implementação 
e formação de redes, pela internet, com valorização da tradição oral e dos 
conhecimentos dos povos e comunidades indígenas.
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•  Apoiar o fortalecimento da infraestrutura de comunicação nas aldeias com 
aquisição, distribuição e instalação de equipamentos de radiofonia, internet por 
rádio, internet por satélite, telefonia por satélite, principalmente naquelas aldeias 
que não possuem equipamentos de comunicação, de modo a que não fiquem 
isoladas nesse momento em que a doença avança nos territórios indígenas.

•  Fortalecer as estratégias e ações de monitoramento territorial, através da 
aquisição de equipamentos de vigilância, tais como, rádios, celulares e outros 
necessários, com vistas a fortalecer a fiscalização dos territórios, contendo invasões 
e assegurando barreiras sanitárias para diminuir riscos de contaminação.

•  Apoiar a estruturação de estratégias de vigilância e monitoramento 
comunitários da Covid-19, na análise e disseminação das informações produzidas.

•  Produzir conteúdos e materiais de capacitação voltados para os AIS, AISAN, 
ASB e técnicos de enfermagem indígenas sobre formas de prevenção, vigilância e 
tratamento da Covid 19.

•  Ampliar a divulgação do manual da APIB de orientações para higienização dos 
materiais e alimentos a serem distribuídos nas aldeias.
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O orçamento total do plano está previsto em 100 milhões de reais, contemplando 
ações em todo o território nacional, por meio do desenvolvimento direto de atividades 
por parte da Coordenação da APIB e de suas regionais, bem como apoiando planos 
e projetos elaborados por organizações de base, organizações regionais e de 
organizações parceiras da sociedade civil.

 Tanto a elaboração deste Plano quanto sua execução se dão num contexto 
de ampla participação e cooperação entre diferentes lideranças e organizações do 
movimento indígena brasileiro além de organizações parceiras e especialistas.
 Para sua implementação estão previstas instâncias de governança que 
colaboraram para que o Plano tenha eficácia, rápida execução e a transparência 
necessária, contribuindo para que os povos e comunidades indígenas aumentem sua 
resiliência frente a pandemia da Covid-19.

Conselho Gestor | Conselho deliberativo formado pela coordenação executiva 
da APIB e representantes de suas  organizações macrorregionais. Este Conselho é 
responsável pela gestão, monitoramento  e definição das prioridades de execução do 
plano nacional e dos locais onde os recursos financeiros captados serão aplicados, 
partindo da definição de critérios claros, objetivos, transparentes e verificáveis. Cabe 
ao Conselho coordenar o processo de captação financeira e zelar pela lisura dos 
procedimentos de utilização dos recursos, bem como a prestação de contas pública, 
tanto junto aos doadores quanto à sociedade.  Cabe, também, ao Conselho Gestor a 
indicação das entidades administradoras e/ou executoras responsáveis pela execução 
financeira deste Plano.

Conselho Consultivo | Composto por lideranças indígenas e pessoas notórias, 
apoiadores da causa indígena no Brasil que possam contribuir com seus 
conhecimentos, experiências e contatos para o efetivo sucesso deste Plano. Trata-
se da instância de participação e consulta responsável por apoiar a APIB com 
diagnósticos e leituras sobre a conjuntura e a execução do plano, além de apoiar na 
captação de fundos e engajar mais pessoas para apoiar a causa indígena.

Entidades administradoras e/ou executoras | A gestão financeira do Plano 
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GOVERNANÇA
CONSELHO GESTOR CONSELHO CONSULTIVO

AUDITORIA INDEPENDENTE
ENTIDADES ADMINISTRADORAS 

E/OU EXECUTORAS

Conselho deliberativo formado pela 

coordenação executiva da APIB e 

representantes de suas  organizações 

macrorregionais. 
- Gestão
- Monitoramento 
- Definição das prioridades de execução do planoe 
locais onde os recursos financeiros captados 
serão aplicados.
- Captação financeira 
- Prestação de contas públicas
- Indicação das entidades administradoras e/
ou executoras responsáveis pela execução 
financeira do Plano.

Composto por lideranças indígenas e 

pessoas notórias, apoiadores da causa 

indígena no Brasil que possam contribuir 

com seus conhecimentos, experiências e 

contatos para o efetivo sucesso deste plano.

- Instância de participação e consulta
- Apoiar a APIB com diagnósticos e leituras sobre 
a conjuntura e a execução do plano,
- Engajar mais pessoas para apoiar a causa 
indígena.
- Apoiar captação de recursos

A gestão financeira do Plano contará 

com três entidades administradoras e/ou 

executoras designadas previamente pelo 

Conselho Gestor para receber as doações e 

gerir a execução orçamentária.

 
- Gestão dos recursos financeiros
- Repassar recursos para as organizações que 
executarão planos e projetos específicos nas 
diferentes regiões do país.
- Garantir transparência a lisura relativas ao uso 
dos recursos captados.

Empresa contratada 
- Auditoria dos recursos em conformidade 
com as leis ou regras específicas sobre as 
demonstrações contábeis.

SECRETARIA EXECUTIVA
Composta por uma equipe técnica a ser 

contratada em caráter temporário. 

-Execução operacional do Plano,
-Comunicação
- Atribuições técnicas relacionadas à realização 
do plano da Apib.
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contará com três entidades administradoras e/ou executoras designadas previamente 
pelo Conselho Gestor para receber as doações e gerir a execução orçamentária. À 
essas entidades caberão fazer a gestão dos recursos financeiros, seja executando 
diretamente ações indicadas pelo Conselho Gestor, ou repassando recursos para as 
organizações que executarão os planos regionais, projetos e ações específicos nas 
diferentes regiões do país. Cabe à elas também garantir transparência a lisura relativas 
ao uso dos recursos captados.

Secretaria Executiva | Composta por uma equipe técnica a ser contratada 
em caráter temporário. Será subordinada ao Conselho Gestor e às entidades 
administradoras e/ou executoras, ficando responsável pela execução operacional 
deste Plano, assim como, pela comunicação, manutenção da campanha e outras 
atribuições técnicas relacionadas à sua realização. 

Auditoria independente | Empresa contratada responsável pela  auditoria dos 
recursos em conformidade com as leis ou regras específicas sobre as demonstrações 
contábeis . 

Organizações proponentes | São organizações regionais e/ou locais, indígenas ou da 
sociedade civil, com trabalho reconhecido de atuação junto aos povos indígenas e que 
neste momento da pandemia estão realizando ações de combate da COVID-19. Serão 
indicadas pelo Conselho Gestor para Wapresentar planos de trabalhos regionais e/ou 
locais relacionados à execução das ações nos territórios. 

Este plano será executado com recursos financeiros advindos de doações nacionais e 
internacionais, que serão depositadas em contas bancárias específicas destinadas para 
o recebimento das doações. Os recursos financeiros captados serão coordenados pelo 
Conselho Gestor e administrados pelas entidades administrativas e/ou executoras, 
conforme já explanado, que garantirão a transparência e lisura na utilização dos 
recursos recebidos.

Além de doações financeiras serão apresentados projetos específicos para doação 
de alimentos, produtos de higiene e equipamentos de modo que indivíduos, 
organizações, entidades e empresas possam fazer doações direcionadas a aldeias e 
terras Indígenas. 

EXECUÇÃO FINANCEIRA

SOBRE DOAÇÕES DE 
ALIMENTOS, PRODUTOS, 
EQUIPAMENTOS E 
OUTROS
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