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A deputada Joenia Wapichana (REDE) conduziu, na tarde

desta sexta-feira, 09, uma reunião virtual com representantes

de organizações indígenas na cidade   e com os secretários de

Saúde do Estado, Marcelo Lopes, e da Prefeitura de Boa Vista,

Cláudio Galvão dos Santos. A pauta do encontro foi o debate

sobre como assegurar aos indígenas que vivem na cidade a

prioridade na vacinação contra a Covid-19 nas mesmas

condições garantidas aos povos indígenas aldeados.

Joenia lembrou que o encontro tinha a finalidade de encontrar

a melhor solução para fazer cumprir a recente decisão do

ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto

Barroso, que determinou que o Governo Federal priorize a

vacinação de indígenas que moram em cidades e em territórios

não homologados, assim como já ocorre com os demais

indígenas. 

Participaram do encontro virtual representantes das seguintes

organizações indígenas: Odic, Kapoi, Kuakri, Dunui Sannau e

Kamuu Kandan; além de representantes de acadêmicos

indígenas da Universidade Federal de Roraima (UFRR). Todos

puderam expor suas preocupações em relação ao tema e

também colocar sugestões sobre como melhorar o

atendimento à saúde indígena no contexto urbano.

As lideranças indígenas cobraram melhores garantias de

atendimento à saúde e implementação das vacinas para os

indígenas, mas a fala mais enfática foi a do representante da

Kapoi, Nelson Marins, que disse que os indígenas não podem

mais esperar por essas indefinições porque estão morrendo na

cidade. Ele citou o exemplo do secretário da Kapoi, que morreu

por Covid-19 enquanto esperava a vacina.



O representante da Dunui Sannau, Márcio Alexandre, cobrou

um posicionamento do Ministério Público Federal (MPF),

órgão para o qual a entidade enviou uma carta, assinada por

outras cinco organizações indígenas e lideranças universitárias,

solicitando esclarecimento sobre que órgão deve assumir a

responsabilidade de incluir os indígenas que moram na cidade

como grupo prioritário na vacinação contra o coronavírus. “Até

agora não recebemos resposta”, afirmou, ao cobrar uma

definição sobre a questão, pois ele disse que os índios que

vivem na cidade sofrem discriminação ao buscarem vacina até

mesmo nos órgãos de saúde indígena.

Os secretários Marcelo Lopes e Cláudio Galvão mantiveram a

mesma posição sobre a cobrança feita para priorizar os

indígenas em contexto urbano. Eles concluíram que será

necessário que o Ministério da Saúde defina, por meio de

resolução, incluir os indígenas que vivem nas cidades como

grupo prioritário e, ao definir essa norma, também deve

destinar o número de vacinas para este público, assim como já

ocorre com os indígenas aldeados.

 “Não tem como vacinar os índios da cidade sem que haja uma

resolução e as vacinas específicas destinadas para este grupo.

Não podemos sequer pegar as vacinas que estão estocadas

para os demais índios sem ter essa definição pelo Ministério da

Saúde”, disse Lopes, sugerindo que essa decisão pode ser

tomada pelo Conselho Distrital de Saúde Indígena (Condisi) e

levada ao Ministério da Saúde. Esse posicionamento foi

acompanhado pelo secretário municipal de Saúde.

A deputada Joenia disse que o STF já foi consultado para que

detalhe melhor sua decisão com a finalidade de definir de que

forma os indígenas que vivem na cidade devem ser incluídos

como grupo prioritário assim como já ocorre com a maioria dos



indígenas. Desta forma, será possível cobrar do Ministério da

Saúde um Plano de Geral de Enfrentamento à Covid-19 que já

inclua os indígenas urbanos e aqueles que vivem em áreas não

homologadas como grupo prioritário, conforme o próprio

Supremo já determinou.

“A única esperança é a vacina. Então é preciso abrir o coração

para encontrarmos uma solução. Nós discutimos os direitos

indígenas há muitos anos e não é fácil. Nem para aqueles que

vivem na cidade. Não é simples e não é fácil. Principalmente

diante da situação em que pedem para comprovar se é índio ou

não. Há muita discussão ainda”, disse Joenia ao explicar o

motivo da reunião e pedir compreensão diante dos pontos

divergentes, especialmente sobre a dificuldade de definir o

número de indígenas que vivem na cidade e também quem

pode comprovar sua etnia por meio do Registro de Nascimento

Indígena (RANI).

O secretário estadual de Saúde, Marcelo Lopes, afirmou que,

no momento, até que se defina a questão pelo Ministério da

Saúde, os indígenas que vivem na cidade podem se vacinar em

qualquer Unidade Básica de Saúde da Capital e do interior,

além dos pontos de vacinação, dentro dos grupos prioritários,

tanto pela faixa etária, profissionais de saúde, quanto pelo

grupo com comorbidade.

O secretário municipal de Saúde, Cláudio Galvão, disse que a

Prefeitura de Boa Vista dispõe de cinco pontos de vacinação,

chamados de drive thru, para aonde as pessoas podem se

dirigir, inclusive nos fins de semana, para vacinar as pessoas

que pertencem aos grupos prioritários, incluindo os indígenas

que vivem na cidade. Ele chamou de “fake News” denúncias de

que só seriam vacinadas nesses pontos as pessoas que forem

de carro.



Diante das reivindicações feitas pelos representantes das

organizações, Marcelo Lopes sugeriu a criação de uma

Coordenação Indígena para discutir alternativas de melhorias

na saúde indígena nos hospitais públicos, inclusive para as

crianças, inclusive visando agregar profissionais alinhados com

o propósito de uma atenção mais qualificada com os povos

indígenas.
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