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B ra s i l

Desinformação ameaça campanha
de vacinação entre povos indígenas

TATIANE KLEIN/DIVULGAÇÃO

Eliel Benites, do povo kaiowá: “A desinformação sobre a vacina é o grande nó que enfrentamos atualmente”

Daniela Chiaretti
De São Paulo

Na aldeia guarani Te'yikue, em
Caarapó, circula a informação que
os índios que forem vacinados
contra covid-19 virarão vampiros.
Mensagens de whatsapp dizem
que quem tomar vacina morre em
seis meses e que os índios são co-
baias, por isso são grupo prioritá-
rio na campanha de combate à
pandemia. Repetem o que ouvem
de religiosos — de que se trata da
“marca da besta” e o que está na se-
ringa é um “chip líquido”. O que se
ouve entre guarani kaiowa e gua-
rani nhandeva no Mato Grosso do
Sul também sobe os rios da Ama-
zônia e são mentiras que se alas-
tram nas aldeias do Xingu. A forte
onda de fake news causa medo e
provoca resistência à vacinação em
povos indígenas em todo o Brasil.

Segundo dados da Articulação
dos Povos Indígenas do Brasil
(Apib), referência nacional do mo-
vimento indígena, 46.355 índios
de 161 povos foram confirmados
com covid-19 desde o início da
pandemia. Morreram 928, entre
eles lideranças como o cacique Ari-
tana, do Alto Xingu. O número real
é muito maior, porque não conta-
biliza os que morreram nas al-
deias, sem notificação oficial.

Sofrem particularmente os ín-
dios não aldeados. São os que vi-
vem nas cidades, na beira das es-
tradas e em territórios não homo-
logados pela União. Nestes casos,
não são atendidos pela Secretaria
Especial de Saúde Indígena (Sesai),
braço do SUS criado em 2010 para
dar atenção básica aos índios. Se-
gundo estudo feito por pesquisa-
dores da Universidade de Pelotas, a
prevalência do coronavírus entre
índios urbanos é cinco vezes maior
da encontrada entre não índios.

Para proteger as etnias e ocupar
o vácuo de informação do gover-
no, associações indígenas e indige-
nistas preparam o contra-ataque
ao movimento antivacina que, de-
nunciam, parte de políticos e pas-
tores evangélicos. “O discurso bol-
sonarista está forte entre os ticuna,
no Amazonas, e parte dos caiapó”,
diz uma fonte. Ocorre entre os te-
nharim do Amazonas, avança pe-
los macuxi em Roraima e é conver-
sa corrente entre guajajara no Ma-
ranhão. Pode limitar a vacinação
dos 305 povos indígenas do Brasil
diante do temor de que se trate de
uma campanha de extermínio
promovida pelos não índios.

“Não podemos negar que a vaci-
na renova a esperança dos povos
indígenas de ter uma medida pre-
ventiva eficaz. Mas precisamos de
um trabalho intenso para comba-
ter a desinformação”, disse ao Va -

lor Sonia Guajajara, coordenado-
ra-executiva da Apib.

A entidade deflagra hoje uma
campanha de comunicação com
vídeos de lideranças tomando a
vacina ou estimulando a atitude,
a “Vacina, Parente!”. O esforço
tem outras frentes. Pretende fa-
zer pressão para que o governo
federal vacine todos os índios, e
não apenas os aldeados acima de
18 anos, como está no plano. “A
intenção é construir narrativas
que enfrentem o racismo institu-
cional que divide indígenas que
vivem nas cidades do que vivem
nos territórios indígenas”, diz o
texto da iniciativa. A outra frente
será entrar com ação no Supre-
mo Tribunal Federal para que to-
dos os índios possam ser vacina-
dos prioritariamente.

“A desinformação é o grande
nó que enfrentamos atualmen-
t e”, diz o guarani kaiowa Eliel Be-
nites, professor da Universidade
Federal da Grande Dourados e
morador da aldeia guarani Te'yi-
kue. Na reserva vivem cinco mil
indígenas em área de 3.594 hec-
tares. Ele explica que os guarani
acreditam que as doenças sur-
gem de feitiços, de espíritos
maus, e que as fake news refor-
çam a crença. “Isso chega na al-
deia e é interpretado como ver-
d a d e”, diz. Para piorar o quadro,
os guarani são alvo de preconcei-
to na região. Mensagens agressi-
vas questionam porque “índios

que não têm serventia”, são os
primeiros a ser vacinados.

“Não vimos nenhum tipo de
campanha de informação aos ín-
dios”, diz a antropóloga Tatiane
Klein, do Centro de Estudos Ame-
ríndios da USP, pesquisadora dos
guarani no Mato Grosso do Sul. Ta-
tiane e Eliel estão à frente da inicia-
tiva de divulgar, em língua guara-
ni, uma campanha por Whatsapp
sobre os benefícios da vacina.

Em nota ao Va l o r , o Ministério
da Saúde, via Sesai, disse que desde
2020 “vem sendo realizado traba-
lho de conscientização nas al-
deias”. A vacinação entre os indí-
genas aldeados começou na terça-
feira, dia 19. A estimativa do Minis-
tério é vacinar 410 mil indígenas
(aldeados e maiores de 18 anos) e
20 mil profissionais de saúde que
atuam nas comunidades.

As campanhas de vacinação
indígena costumam acompa-
nhar as iniciativas nacionais. Há
47 anos povos indígenas são va-
cinados contra varíola, sarampo,
gripe e recentemente H1N1.

“A discussão da vacina é muito
tardia no Brasil e a política do Mi-
nistério é pouco transparente. Não
há diálogo”, diz a médica sanitaris-
ta Ana Lúcia Pontes, coordenadora
do GT de saúde indígena da Asso-
ciação Brasileira de Saúde Coletiva
(Abrasco). Ela lembra que só em
Manaus estima-se que existam 30
mil índios que não serão prioriza-
dos pelo plano do governo.

“Muitos parentes não querem
tomar a vacina”, diz Aurélio Tenha-
rim, liderança do Amazonas. “Pa -
r e n t e” é a expressão usada entre
eles para denominar indígenas de
todas as etnias e se diferenciar dos
não-índios. “Os parentes dizem:
‘Se o presidente diz que não vai to-
mar a vacina porque diz que não
precisa, porque eu vou tomar?”,
conta. Militante da saúde indígena
há 22 anos, assessor do gabinete
do coordenador do distrito que
acompanha a execução das cam-
panhas, Aurélio diz que teve covid
há pouco e faz questão de ser o pri-
meiro a ser vacinado na região.
“Para mostrar aos parentes que é
seguro tomar a vacina”.

A vacinação começa hoje no po-
lo Humaitá onde está Aurélio. São
26 aldeias sendo 12 tenharim, on-
de moram 836 pessoas. Vivem no
Amazonas às margens da Transa-
mazônica, que corta a terra indíge-
na ao meio. “É fácil para não-indí-
gena ter acesso à aldeia”, diz. Não
houve mortes por covid mas agora
há índios muito doentes.

A logística é complexa para
atender os ianomami espalha-
dos em nove milhões de hectares
no Amazonas e Roraima. Rômu-
lo Pinheiro, coordenador do Dis-
trito Yanomami, diz ter 12.600
doses para os ianomami em Ro-
raima e seis mil para os que vi-
vem no Amazonas. Em três meses
espera ter vacinado todos com
mais de 18 anos.
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Um país à deriva
Claudia Safatle

H
á fortes indicações
de que a
recuperação em V
foi curta, durou
dois trimestres

(terceiro e quarto trimestres de
2020) e perdeu fôlego. Um voo
de galinha já bem conhecido
dos brasileiros, animado pelo
vigoroso programa de auxílio
emergencial que beneficiou
mais de 70 milhões de pessoas e
que se encerrou em dezembro.

Segundo os prognósticos da
economista Silvia Matos,
coordenadora do Boletim
Macro do Ibre/FGV, o cenário
desenhado para este novo ano é
ruim para o primeiro semestre,
quando a atividade ainda estará
em contração, mas melhora no
segundo, de maneira que o
crescimento do Produto
Interno Bruto (PIB) encerraria o
exercício em 3,5% — percentual
insuficiente para repor a
recessão estimada de 4,5% no
ano passado. Como o
carregamento estatístico
responde por cerca de 2,5%, o
efetivo crescimento este ano,
segundo as previsões do Ibre,
deverá ser de apenas 1%.

Tudo vai depender, porém,
do sucesso (ou fracasso?) da
vacinação contra a covid-19.
Quanto mais incerta e
demorada for, maior será a
perda de PIB (Produto Interno
Bruto). Os dados acima foram
calculados com base em um
processo de vacinação que
envolveria grande parte da
população no primeiro
semestre. A partir do meio do
ano, a situação seria de
normalidade. As informações
de atraso na obtenção do
insumo necessário para a
preparação das vacinas coloca
mais dúvidas sobre o que
poderá acontecer com o nível
de atividade.

Há, ainda, uma grande
heterogeneidade na
performance dos diversos setores
da economia, sobretudo o de
serviços. Os serviços prestados às
famílias e os serviços públicos,
com o peso de educação e saúde
— que respondem por quase um
quarto do PIB —, com a
pandemia estão contraindo
muito em relação a 2019. No
último trimestre de 2020, houve
uma queda da atividade de 2,8%,
segundo as previsões da
economista, sobre igual período
do ano anterior, com indústria
crescendo, mas serviços caindo.
Estes estão 25% menores do que
eram antes da propagação da
covid-19.

“Falta perspectiva de
superação da pandemia. Eu
esperava uma normalização no
segundo semestre, com
vacinação em massa, mas agora
não sei”, disse ela.

Com o repique da pandemia
e a possibilidade de voltarem
algumas restrições ao
funcionamento das cidades, o
mercado de trabalho, que já
está péssimo, pode piorar.
Empresas que aderiram aos
programas de manutenção do
emprego podem, agora, optar
por demitir caso não vejam
perspectivas de recomposição e
expansão da demanda.

A confiança de consumidores
e empresários está em queda.
“Já esperávamos um
crescimento muito baixo no
início do ano , com o fim do
auxílio emergencial e com o
mercado de trabalho fraco”,
contou ela. A intensificação da
doença deixa a economia
sujeita a um novo perigo, de o
“V” se transformar em um “W”,
com o temível duplo mergulho
da atividade.

“A vacina é o melhor
investimento para a atividade
e c o n ô m i c a”, ressaltou Silvia.
Pena que o presidente Jair
Bolsonaro parece ter imensa
dificuldade de compreender
essa simples correlação.

A triste constatação, diante
do bate-cabeças que está o
governo, é de que o país não se
preparou para um
prolongamento da pandemia.
Gastou o que tinha e não há
mais, no Orçamento, recursos
para prover renda para os
trabalhadores informais e para
os desvalidos; e destratou a
China, que é o principal
fornecedor do insumo da
vacina, o Ingrediente
Farmacêutico Ativo (IFA).

Silvia acredita que o
mercado até compraria um
aumento do gasto social se o
governo entregar alguma
reforma que reduza a despesa
obrigatória. Para fazer isso,
porém, seria preciso que o país
tivesse uma liderança forte, um
programa tecnicamente bem
feito de renda mínima e um
programa de governo apoiado
pelas forças políticas do
Congresso Nacional.

“Ficar à deriva e com ausência
total de liderança em um
momento em que o país está
em situação frágil é muito
difícil. É trágico!”, lamentou.

Um dos sinais de que
estamos fazendo escolhas
erradas é que os preços das
commodities sobem, mas a taxa
de câmbio não se valoriza. Isso
traz o perigo de desancoragem
da inflação e de elevação da
taxa de juros.

É curioso que estejamos em
situação difícil em um
momento em que as condições
externas são boas: há enorme
liquidez disponível no mundo,
as taxas de juros são negativas e
os preços das commodities
agrícolas e minerais que o Brasil
exporta aumentam. Mas, como
se fosse uma sina, aqui faz-se de
tudo para dar errado.

Claudia Safatle é jornalista da equipe
fundadora do Valor Econômico e
escreve às sextas-feiras
E-mail c l a u d i a . s a fat l e @ va l o r. c o m . b r

Recuperação da
economia em “V”
teve curta duração

Fonte: Ibre/FGV. * Projeção 
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Documento de vacina foi enviado, dizem russos; Anvisa nega
De Genebra, São Paulo e Brasília

O Fundo Soberano da Federa-
ção da Rússia, que coordena o de-
senvolvimento da vacina Sputnik
V, assegurou ontem que informa-
ções adicionais foram fornecidas
ontem à Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa), na
sua busca por uso emergencial
no país. A agência afirma, porém,
que não houve pedido de uso
emergencial e não foram apre-
sentados documentos novos pa-
ra a autorização de pesquisa no
Brasil em reunião feita ontem.

Segundo apurou o Va l o r , a reu-
nião resultou em avanço impor-
tante nas conversas entre a agência
reguladora e a União Química,
parceira local dos russos, mas ain-

da não houve sinalização clara de
quando o pedido de uso emergen-
cial será apresentado. Um novo en-
contro, dessa vez entre técnicos, fi-
cou marcado para hoje.

De acordo com a farmacêutica,
a orientação da Anvisa, em ofício
da semana passada, é que os do-
cumentos só fossem apresenta-
dos depois da reunião de ontem.

“As informações já foram dadas
na noite passada [quarta-feira]. Te-
mos grande demanda no Brasil e
esperamos resolver qualquer
questão no Brasil nas próximas
duas semanas”, afirmou o CEO do
Fundo, Kirill Dmitriev, em resposta
ao Va l o r durante briefing com a
imprensa internacional ontem.

Na semana passada, a Anvisa
alegou que não podia fazer o exa-

me de admissibilidade da vacina
russa porque a União Química
não teria entregue a documenta-
ção mínima necessária para o
início da análise. Em seguida, o
fundo russo reagiu dizendo que
a demanda de informações adi-
cionais pelo regulador “é um
procedimento padrão e não sig-
nifica uma recusa de registro”.

O objetivo do encontro de on-
tem foi acompanhar e trocar infor-
mações com o laboratório sobre o
desenvolvimento da vacina. Esse
tipo de encontro faz parte da estra-
tégia que a Anvisa tem adotado
com todas as empresas que pre-
tendem ter vacinas autorizadas no
Brasil. Na reunião, os representan-
tes da União Química afirmaram
que estão interessados em cum-

prir todas as etapas regulatórias
exigidas pela Anvisa para avançar
com os estudos clínicos no Brasil.

Sob pressão pela demora na
aquisição de mais vacinas para o
país, o ministro da Saúde, Eduardo
Pazuello, disse ontem que nas pró-
ximas semanas haverá uma “ava -
l a n c h e” de propostas chegando ao
Brasil. Ponderou, contudo, que a
escolha será feita com cautela,
sempre considerando a segurança
e a eficácia dos imunizantes.

Mais 1.335 pessoas morreram
no país ontem por covid-19, com
alta de 16% na média móvel sema-
nal, segundo os consórcio dos veí-
culos de imprensa. O número de
novos casos foi de 59,9 mil. (Assis
Moreira, Ana Paula Machado, Hu-
go Passarelli e Murillo Camarotto)


