15 de abril de 2020
V. Ex.ª Sr. Luís Almagro
Secretário Geral da Organização dos Estados Americanos
17th Street and Constitution Ave., NW
Washington, D.C., 20006-4499
Via e-mail: LAlmagro@oas.org
Assunto:

Violação dos direitos humanos dos povos indígenas
por parte do Brasil no contexto da pandemia do COVID-19

Vossa Excelência,
A Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB) e o Indian
Law Resource Center escrevem para chamar a atenção de Vossa Excelência para violações graves e
contínuas dos direitos humanos dos povos indígenas, principalmente aqueles no Brasil que vivem em
isolamento voluntário ou de recente contato. Essas violações surgem de decisões governamentais em
três áreas políticas específicas que ameaçam a vida dos povos indígenas. Em primeiro lugar, o
governo federal do Brasil (“Brasil”) não está adotando medidas para impedir a invasão das terras dos
povos indígenas por parte de mineradores, madeireiros, colonos e interesses comerciais. Em segundo
lugar, o Brasil não desenvolveu planos de políticas públicas para impedir ou reduzir a disseminação
do COVID-19 nas terras dos povos indígenas nem consultou os povos indígenas sobre tais planos.
Em terceiro lugar, o Brasil não agiu a fim de impedir ou de punir atividades criminosas de certos
grupos missionários cristãos que procuram tirar proveito da atual crise de saúde para forçar o contato
com os povos indígenas em isolamento voluntário ou de recente contato.
Cada uma dessas três políticas viola e põe em risco os direitos humanos dos povos indígenas,
incluindo seus direitos à vida, à terra e de autodeterminação. O desenvolvimento ilegal e a
exploração de recursos ameaçam seus direitos ambientais, o ecossistema amazônico e o clima global.
Essas ações representariam graves riscos à saúde dos povos indígenas, expondo-os a ameaças, a
violência e a doenças a qualquer momento. No entanto, para os povos indígenas vivendo em
isolamento voluntário durante a pandemia do COVID-19, os riscos dessas políticas são tão graves
quanto uma ameaça de genocídio. É necessário que a comunidade internacional aja imediatamente
para proteger esses povos indígenas que escolheram viver em isolamento voluntário, além da
sociedade em geral.
Solicitamos encarecidamente que Vossa Excelência cobre que o Brasil cumpra com suas obrigações
e adote, em conjunto com os povos indígenas, três projetos de lei já propostos (PL 1549/2020, PL
1142/2020, PL 1305/2020 e PL 1299/2020) para abordar essas questões em específico. Pedimos que
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Vossa Excelência incentive a Comissão Interamericana de Direitos Humanos a solicitar
imediatamente ao Brasil que informe sobre esses projetos de lei e realize recomendações a fim de
que os garanta o cumprimento dos padrões adequados de direitos humanos, e também informe sobre
qualquer outras medidas que o governo possa estar adotando para impedir que os povos indígenas
que vivem em isolamento voluntário ou de recente contato na Amazônia brasileira sejam infectados
com COVID-19. Por fim, solicitamos que Vossa Excelência incentive o Relator Especial sobre os
Direitos dos Povos Indígenas a abordar este assunto e a se comunicar com a COIAB, com outras
organizações indígenas relevantes e com os líderes indígenas de base da região para aprender sobre
essas violações de direitos e ameaças específicas.
Contexto dos fatos
De acordo com a Funai, a agência federal brasileira responsável por desenvolver e implementar
políticas para povos indígenas, existem 28 tribos ou nações indígenas confirmadas vivendo em
isolamento voluntário ou de recente contato. A Funai reconhece os relatórios de outras 86 tribos ou
nações que vivem nessas condições1, e nós da COIAB, com base em nossa própria experiência e em
nossas informações, acreditamos que o número de povos indígenas isolados é provavelmente ainda
maior.
Atualmente, as terras desses povos indígenas estão sendo invadidas por garimpeiros, fazendeiros,
grileiros e madeireiros ilegais.2 O governo federal também está tomando medidas a fim de
disponibilizar essas terras para o agronegócio e para mineração em grande escala.3 Além disso, há
missionários cristãos entrando ilegalmente nessas terras na tentativa de forçar contato com os povos
indígenas.4 Essas invasões e violações colocam os povos indígenas em isolamento voluntário ou de
recente contato em risco de destruição, seja pela violência direta dos invasores, seja por riscos
epidemiológicos. Essa situação é ainda mais exacerbada pela pandemia do COVID-19 pois os povos
indígenas em isolamento voluntário ou de recente contato correm um risco especialmente alto devido
à sua falta de imunidade, à falta de saneamento básico e aos serviços de saúde muito limitados
disponíveis na região.5
Embora o COVID-19 já esteja se espalhando entre os povos indígenas da região6, até agora o
governo do Brasil não tomou nenhuma medida preventiva eficaz para impedir que a pandemia
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chegue aos povos indígenas que vivem em isolamento voluntário.7 Terras demarcadas em que sabese que vivem povos indígenas em isolamento voluntário e de recente contato, como o território
Yanomami no estado de Roraima, o território de Araribóia no Maranhão ou o território de Ituna-Itatá
no Mato Grosso, sofrem grandes invasões. Há relatos de até 10.000 mineiros nas terras de
Yanomami.8 Os madeireiros continuam invadindo o território de Araribóia,9 e na reserva de ItunaItatá houve mais desmatamentos no primeiro semestre de 2018 do que nos dezesseis anos entre 2002
e 2018.10 Em 31 de março de 2020, Zezico Rodrigues, líder indígena do povo Guajajara, que
compartilha o território de Araribóia com os povos indígenas isolados, foi assassinado por
madeireiros armados.11
Até agora, o Brasil não tomou nenhuma medida para remover esses invasores e proteger terras e
povos indígenas. Ao contrário, as invasões em territórios indígenas estão aumentando. Acreditamos
que esse seja o resultado de parte das reduções nas inspeções ambientais realizadas pelo órgão
ambiental brasileiro, o Ibama.12 Entretanto, a desordem causada pelo surto de COVID-19 no Brasil
tornou-se um fator cada vez mais significativo nas últimas semanas, uma vez que os invasores
aproveitam a confusão e a redução da supervisão do governo causada pela pandemia para se
apoderarem de terras indígenas.13
O governo federal ainda não adotou nenhuma estratégia para o monitoramento epidemiológico das
regiões onde vivem povos indígenas em isolamento. Também não adotou outras medidas efetivas de
saúde pública para proteger os povos indígenas durante essa pandemia, apesar das recomendações
detalhadas da sociedade civil.14 Muitos territórios são compartilhados por diferentes povos indígenas
com vários graus de interação com a sociedade em geral e entre si. Por isso, é essencial promover a
participação dos povos indígenas na monitoração do bem-estar dos povos isolados, pois são eles que
sabem a localidade dos povos em isolamento voluntário ou de recente contato, sendo portando as
pessoas mais adequadas para determinar seu bem-estar. No entanto, o governo deve monitorar as
condições epidemiológicas das populações circundantes (indígenas e não indígenas) nesses
territórios. É imperdoável que o governo não o faça, além de representar uma terrível ameaça aos
povos indígenas em isolamento voluntário ou de recente contato.
Não temos informações claras a respeito do desenvolvimento ou da implementação de medidas
relevantes de saúde pública nesses territórios. Se esse planejamento de políticas públicas já estiver
acontecendo, as organizações políticas não foram solicitadas a participar de tal processo. O Brasil
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tem alguns regulamentos pertinentes, como a Portaria Conjunta 4094, de 20 de dezembro de 2018,
entre o Ministério da Saúde e a Funai para planejamento, coordenação, execução, monitoramento e
avaliação de ações de saúde para os povos indígenas em isolamento ou de recente contato. Porém,
atualmente o governo atual não está implementando este decreto em sua totalidade.
Finalmente, gostaríamos de chamar atenção aos atos ilegais e de extrema periculosidade de certos
missionários cristãos e organizações missionárias. No final de março, a organização indígena União
dos Povos Indígenas do Vale do Javari denunciou que missionários proselitistas ligados à Ethnos360,
anteriormente conhecida como Missão Novas Tribos Brasil (MNTB), aproveitaram a confusão
causada pela pandemia do COVID-19 e organizaram uma expedição para forçar o contato com povos
indígenas em isolamento no Vale do Javari.15 E esta não é a primeira vez que tentam entrar em
contato com povos isolados nessa região. Ao mesmo tempo, o governo nomeou recentemente um
pastor com um longo histórico de atividade missionária vinculada à MNTB para integrar a
Coordenação Geral de Índios Isolados e Recém Contatados da Funai.16 É extremamente perigoso que
esse homem tenha acesso a informações confidenciais, inclusive o que se sabe sobre os locais dos
povos indígenas que vivem em isolamento voluntário no Brasil, pois, como documentado em
gravações em áudio, ele assumiu essa posição para proselitizar entre esses povos.17
Conforme declaramos anteriormente, os esforços para invadir ilegalmente terras indígenas ou para
forçar o contato com povos indígenas que vivem em isolamento voluntário são sempre violações dos
direitos humanos dos povos indígenas e sempre trazem graves riscos à saúde. No entanto, na atual
pandemia e considerando o quase completo fracasso do Brasil em tomar medidas sólidas de saúde
pública em conjunto com os povos indígenas para limitar ou impedir a propagação do COVID-19,
essas invasões ameaçam a própria existência desses povos e podem em breve levar ao genocídio dos
povos indígenas. É necessária que a Organização dos Estados Americanos faça algo urgentemente
para investigar essa situação, denunciar essas violações de direitos e ajudar o Brasil a compreender e
a implementar suas obrigações de direitos humanos.
Atenciosamente,
Francinara Soares Martins
Coordenadora Geral
Coordenação das Organizações Indígenas
da Amazônia Brasileira
Av. Ayrão, 235, Bairro Presidente Vargas
Manaus, Brasil 69020-205
Tel.: +55 (92) 98463-8262
E-mail: coordenacao@coiab.org.br
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Advogado Sênior
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Washington, D.C. 20003
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