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A Comissão de Direitos Humanos e Minorias (CDHM) da Câmara Federal aprovou requerimento, de 

autoria da deputada Erika Kokay (PT-DF), para a realização de audiência pública para discutir a urgência 

da análise da Notícia-Crime 9020, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), diante das condições de 

extrema vulnerabilidade dos Povos Indígenas e Quilombolas à pandemia da Covid19.

 

A notícia-crime 9020, apresentada pelo advogado André Barros, apresenta uma série de fatos que 

apontam a responsabilidade direta do governo federal pela situação de grave e criminosa exposição 

dos Povos Indígenas e de Comunidades Quilombolas às condições de extrema vulnerabilidade e alto 

risco desses povos durante a pandemia da Covid-19. A peça argumenta que o governo negou medidas 

emergenciais sanitárias para que prevenissem do contágio e disseminação da doença.

 

O documento argumenta que a violação ocorreu no momento em que o presidente da República 

encaminhou ao Senado Federal a Mensagem 3781 , em 07 de julho de 2020, vetando diversos trechos 

do PL 1.142/ 2020, que versava sobre medidas de proteção social para prevenção do contágio e da 

disseminação da Covid-19 nos territórios indígenas e cria o Plano Emergencial para Enfrentamento à 

Covid-19 nos territórios indígenas.

 

“Foram negados a estes povos o acesso universal à água potável e a materiais de higiene, de limpeza e 

desinfecção de superfície; oferta emergencial de leitos hospitalares e de unidade de terapia intensiva 

(UTI); aquisição ou disponibilização de ventiladores e de máquinas de oxigenação sanguínea; inclusão 

do atendimento de pacientes graves nos planos emergenciais das Secretarias Municipais e Estaduais de

Saúde; provimento de pontos de internet evitando deslocamento aos centros urbanos; distribuição de 

cestas básicas, sementes e ferramentas agrícolas; programa específico de crédito para o Plano Safra 

2020; inclusão no Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA); plano de contingência a indígenas 

isolados ou em contatos recentes”, argumenta o documento.

 

Créditos: Bruno Kelly/Reuters

30 jun, 2021

Erika Kokay aprova requerimento para
discutir genocídio dos povos indígenas

Tw eetarCompartilhar

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Ferikakokay.com.br%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Erika%20Kokay%20aprova%20requerimento%20para%20discutir%20genoc%C3%ADdio%20dos%20povos%20ind%C3%ADgenas&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Ferikakokay.com.br%2Fartigo%2Fver%2Fid%2F4859%2Ftitulo%2Ferika-kokay-aprova-requerimento-para-discutir-genocidio-dos-povos-indigenas_4859
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Ferikakokay.com.br%2Fartigo%2Fver%2Fid%2F4859%2Ftitulo%2Ferika-kokay-aprova-requerimento-para-discutir-genocidio-dos-povos-indigenas_4859&display=popup&ref=plugin&src=share_button


.

Comissão aprova audiência para discutir resolução CGPAR
23   
(http://erikakokay.com.br/artigo/ver/id/4865/titulo/comissao-
aprova-audiencia-para-discutir-resolucao-cgpar-23_4865)

http://erikakokay.com.br/artigo/ver/id/4865/titulo/comissao-aprova-audiencia-para-discutir-resolucao-cgpar-23_4865


“A PEC 32 é para constitucionalizar a corrupção”, diz Erika
Kokay  (http://erikakokay.com.br/artigo/ver/id/4864/titulo/-
a-pec-32-e-para-constitucionalizar-a-corrupcao-diz-
erika-kokay_4864)

Com o voto do PT é aprovado o “Agosto Lilás” como mês de
proteção à mulher
(http://erikakokay.com.br/artigo/ver/id/4863/titulo/com-o-
voto-do-pt-e-aprovado-o-agosto-lilas-como-mes-de-
protecao-a-mulher_4863)

http://erikakokay.com.br/artigo/ver/id/4864/titulo/-a-pec-32-e-para-constitucionalizar-a-corrupcao-diz-erika-kokay_4864
http://erikakokay.com.br/artigo/ver/id/4864/titulo/-a-pec-32-e-para-constitucionalizar-a-corrupcao-diz-erika-kokay_4864
http://erikakokay.com.br/artigo/ver/id/4863/titulo/com-o-voto-do-pt-e-aprovado-o-agosto-lilas-como-mes-de-protecao-a-mulher_4863
http://erikakokay.com.br/artigo/ver/id/4863/titulo/com-o-voto-do-pt-e-aprovado-o-agosto-lilas-como-mes-de-protecao-a-mulher_4863


CDHM vai investigar denúncias de violação de direitos
humanos em presídios do DF e Entorno
(http://erikakokay.com.br/artigo/ver/id/4860/titulo/cdhm-
vai-investigar-denuncias-de-violacao-de-direitos-
humanos-em-presidios-do-df-e-entorno_4860)

Entre em contato com o gabinete

Praça dos Três Poderes - Câmara Federal

Gabinete: 203 - Anexo IV - CEP: 70160-900 Brasília-DF

comunicacao.erikakokay@gmail.com

Telefone: (61) 3215-5203

http://erikakokay.com.br/artigo/ver/id/4860/titulo/cdhm-vai-investigar-denuncias-de-violacao-de-direitos-humanos-em-presidios-do-df-e-entorno_4860
http://erikakokay.com.br/artigo/ver/id/4860/titulo/cdhm-vai-investigar-denuncias-de-violacao-de-direitos-humanos-em-presidios-do-df-e-entorno_4860

