2 setembro 2020

SE Secretário-Geral Adjunto Nestor Mendez
Organização dos Estados Americanos
200 17th Street NW
Washington, DC 20006
Enviado por e-mail para nmendez@oas.org

RE: Declaração do Secretário-geral de 7 do Agosto sobre a participação em um evento
para celebrar a Semana de Povos Indígenas
Honorável Secretário-Geral Adjunto:
Agradecemos as desculpas contidas na Declaração da Secretário-Geral da Organização dos
Estados Americanos ( 7 de agosto de 2020 ) e o compromisso do Gabinete do Secretário-Geral
Adjunto de colaborar mais estreitamente com os povos e comunidades indígenas no planejamento
de eventos futuros. Apesar disso, o Indian Law Resource Center e a Coordenação das
Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira defendem nossas respectivas declarações sobre o
Brasil não permitir que um líder indígena fale na reunião do Conselho Permanente que foi realizada
durante a Semana Interamericana dos Povos Indígenas. Seja qual for o motivo, a oportunidade de
informar o Conselho Permanente e a OEA foi perdido e isso é muito lamentável. É importante
agora mais do que nunca que a OEA ouça as lideranças indígenas de base, que são
democraticamente eleitas pelas comunidades que representam, porque têm conhecimento do que
está de fato acontecendo nas comunidades e territórios indígenas.
Também expressamos nossa extrema preocupação com a crise aberta na OEA por conta do
veto ao brasileiro Paulo Abrão, derrubado do cargo de secretário-geral da Comissão
Interamericana de Direitos Humanos (CIDH).1 Protestamos contra o veto e alertamos para o risco
de um enfraquecimento do principal sistema de direitos humanos nas Américas, num momento de
ameaças à democracia em diversos locais, como o Brasil.
Tendo em vista a oportunidade perdida de informar o Conselho Permanente e a OEA, é
extremamente urgente chamar a atenção para a terrível situação dos povos indígenas na Amazônia
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brasileira e em todo o México, América Central e do Sul e Caribe no contexto da Pandemia do
COVID-19. A pandemia do COVID-19 destacou e exacerbou as desigualdades e os abusos dos
direitos humanos que os povos indígenas em toda a região (e em todo o mundo) enfrentam.
Já marginalizados por anos de colonização e racismo sistêmico, os povos indígenas são
particularmente vulneráveis ao coronavírus por causa do acesso desigual a cuidados de saúde e
suprimentos médicos adequados, a ausência de informações críticas em línguas indígenas e a falta
de acesso a fontes de água limpas ou suficientes. Além disso, muitas comunidades indígenas
simplesmente não têm a imunidade para combater o novo vírus e outras doenças semelhantes. Para
os povos indígenas em isolamento ou contato recente, a pandemia ameaça a sua própria existência.
Os governos da região estão usando a pandemia como desculpa para contornar o estado de
direito. Alguns países autorizaram ou aumentaram a presença militar e policial para impor medidas
de bloqueio, às vezes com consequências letais. Alguns países também usaram a pandemia como
uma
cobertura
para
promulgar
legislação
que apoia projetos
de infraestrutura
ou desenvolvimento, colocando os povos indígenas, especialmente aqueles “isolados” ou de
recente contato, em maior risco de contrair o vírus.
A situação no Brasil não é diferente, mas exige muita atenção dada a explícita retórica antiindígena e anti-ambiental do atual governo. De fato, os efeitos da COVID-19 sobre os povos
indígenas pioraram muito devido ao fracasso do governo brasileiro em
tomar as medidas adequadas, e em fornecer os serviços e suprimentos médicos necessários. A
pandemia intensificou uma série de outras questões de direitos humanos para essas comunidades,
como a sistemática invasão de seus territórios por agentes de atividades ilegais, como o garimpo e
o corte de madeira.
A pandemia da COVID-19 no Brasil está entre as piores do mundo. Mais de 3.000.000
pessoas foram infectadas e mais de 110.000 morreram. Por mais altos que sejam esses números,
os verdadeiros números são provavelmente maiores. Especialistas têm criticado as estatísticas
sobre a COVID-19 do Estado brasileiro como deficientes e, em alguns casos, manipuladas. Em 6
de junho, a decisão do governo de interromper a publicação de mortes e infecções por Coronavírus
gerou protestos internacionais. O Supremo Tribunal Federal ordenou que o governo retome a
publicação dos totais corridos, declarando que a retenção dessas informações viola o dever
constitucional do estado de proteger “a vida e a saúde de todos os brasileiros.” À medida que a
situação da saúde pública continua a deteriorar-se, a resposta do governo à pandemia tem sido
lenta, descoordenada e contraditória. O governo brasileiro não implementou as recomendações
padrão de medidas de saúde para responder à pandemia.
Neste contexto, a situação dos povos indígenas é ainda mais terrível e piora
rapidamente. As comunidades indígenas do Brasil foram particularmente atingidas pela COVID19 porque - por razões históricas, culturais e sociais - elas são mais vulneráveis a doenças
infecciosas. Os
povos
indígenas
no
isolamento
e
de
recente
contato
correm um risco especialmente alto, e já existem casos confirmados em, ao menos, quatro Terras
Indígenas (TIs) onde essas populações habitam. Entre elas, as TIs Yanomami e Vale do Javari,
que abrigam vários grupos diferentes.
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Até 1 de setembro, cerca de 29.300 indígenas em todo o Brasil foram diagnosticados com
o coronavírus,2 uma taxa quase o dobro da população não indígena. Pelo menos 731 indígenas
morreram da doença, incluindo um punhado de líderes indígenas proeminentes e anciãos e anciãs
que eram como repositórios de história, cultura, língua e medicina tradicional de suas
comunidades. Somente na Amazônia brasileira, são 21.867 casos confirmados, 629 falecimentos
e 126 povos atingidos (dados levantados até 28 de agosto).3 Apesar disso, praticamente nada foi
feito pelo governo federal para criar uma estratégia eficaz de medidas preventivas e de cuidados
de saúde dos povos indígenas.
Embora o Brasil afirme repetidamente que está adotando medidas para conter a pandemia
e prestar assistência a esses povos, as medidas são muito restritas e descoordenadas, resultando em
centenas de mortes de indígenas e violando seus direitos individuais e coletivos. Até o momento,
a FUNAI, órgão governamental responsável pelos assuntos indígenas, não possui um plano de
ação nacional de combate à COVID-19. A SESAI, órgão do governo federal de saúde indígena,
desenvolveu e publicou um Plano Nacional de Contingência para Infecção do Novo Coronavírus
(COVID-19) em Povos Indígenas. Contudo, o plano da SESAI continha informações gerais e
carecia de medidas específicas que considerassem a especial vulnerabilidade dos povos indígenas,
especialmente daqueles em isolamento voluntário e de recente contato.
De acordo com entrevistas e dados obtidos pelo The New York Times, alguns prestadores
de serviços de saúde designados para postos de saúde próximos às comunidades indígenas podem
ter disseminado a COVID-19 inconscientemente para os povos indígenas.4 A partir de julho, mais
de 1.000 profissionais de saúde do SESAI tiveram resultados positivos. Profissionais de saúde
disseram que não têm suprimentos e equipamentos de proteção suficientes para proteger essas
populações vulneráveis. Recentemente, o atual governo vetou medidas específicas aprovadas pelo
Congresso brasileiro com o objetivo de proteger os povos indígenas da pandemia.5 Além disso,
apesar dos pedidos repetidos6 pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil a adotar uma série de
medidas para prevenir a propagação do COVID-19, o governo não tem ainda cumprido com
determinados prazos para a criação de barreiras sanitárias, uma equipe de resposta a crises, e um
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plano para remover os invasores.7 Um dos Ministros do STF, Luiz Fux, observou que essa situação
pode ser descrita como genocídio.8
Muito antes do início da COVID-19, uma combinação de inação do governo,
desregulamentação e retórica anti-indígena causou uma cascata de violações dos direitos
indígenas. Desde a eleição de Jair Bolsonaro, as agências governamentais encarregadas de
salvaguardar os direitos indígenas e a política de proteção ambiental foram enfraquecidas por
cortes de orçamento e pessoal. Houve um aumento acelerado do desmatamento na Amazônia
brasileira, particularmente em terras indígenas. Os assassinatos de líderes indígenas no
Brasil aumentaram dramaticamente, com 2019 registrando o maior número de assassinatos em
duas décadas. As invasões e incursões ilegais de madeireiros, garimpeiros, posseiros e grileiros
em terras indígenas também se aceleraram. As intrusões agressivas e indesejáveis de grupos
missionários também aumentaram, ameaçando os meios de subsistência e as vidas
de povos indígenas em isolamento voluntário. Em qualquer circunstância, essas intrusões
constituem graves violações dos direitos indígenas, incluindo direitos culturais, direitos coletivos
à terra e direitos dos povos indígenas em isolamento voluntário.9 No contexto da COVID-19,
essas invasões e transgressões colocam os povos indígenas, especialmente aqueles em isolamento
voluntário ou de recente contato, em risco de destruição, seja pela violência direta dos invasores
ou por riscos epidemiológicos.
A pandemia está servindo como uma cobertura para o Estado minar ainda mais os direitos
indígenas e as políticas ambientais. Entre março e maio de 2020, o Presidente Bolsonaro emitiu
195 atos - portarias, instruções normativas, decretos e outras medidas - com o objetivo de
flexibilizar as leis ambientais.10 Embora os muitos atos do governo não tenham a mesma força
legal, uma vez que não foram aprovados pelo Congresso, sua emissão os coloca em vigor até que
o Congresso ou os tribunais possam analisá-los e revogá-los, o que pode levar um tempo
considerável. Para referência, durante o mesmo período de 2019, apenas 16 atos foram
publicados. O governo também permitiu projetos de indústria extrativa e a continuidade da
construção e uso de infraestrutura em terras indígenas, especialmente na Amazônia, aumentando
os temores sobre a propagação da COVID-19.
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Durante uma reunião de gabinete em maio, Ricardo Salles, o Ministro do Meio Ambiente,
sugeriu que, à medida que a imprensa e a comunidade internacional se concentram na pandemia
global, o governo aproveitasse o momento para “passar a boiada” pela Amazônia, “mudando
regras e simplificando regulações ambientais,” indicando que o governo Bolsonaro deveria
facilitar o caminho para o agronegócio e a mineração.11 Por exemplo, o Projeto da Lei 2633/20,
conhecida como “lei da grilagem,” permitiria aos proprietários não indígenas obter rapidamente o
reconhecimento das terras que reivindicaram, antes mesmo que as comunidades indígenas que
realmente possuem as terras pudessem fazer suas reivindicações.12 Junto com a recusa de
Bolsonaro em homologar territórios indígenas, essas leis buscariam negar ou anular efetivamente
os direitos das terras indígenas, levando a mais violência, mortes e destruição ambiental à medida
que os invasores buscam reivindicar essas terras. Talvez convencidos de que o governo está do seu
lado, e encorajados pelo caos da pandemia, garimpeiros, madeireiros e grileiro invadem territórios
indígenas legalmente demarcados em busca de novas terras para a exploração minerária e do
agronegócio, sem considerar as consequências humanas e ambientais.
Em resposta às pressões internacionais, o governo prometeu proteger a
Amazônia, implantando as forças armadas para combater o desmatamento 13 e com uma moratória
obrigatória do governo sobre incêndios na Amazônia,14 no entanto, há muitas razões para antecipar
que a Amazônia pode enfrentar outra grande onda de incêndios florestais. As taxas de
desmatamento, impulsionadas por invasões e apreensões ilegais de terras, são um indicador
provável da intensidade das queimadas na estação seca, na qual os incêndios são deliberadamente
iniciados por fazendeiros e pecuaristas a fim de limpar as árvores derrubadas para a pastagem de
gado e agronegócio. Já no primeiro semestre de 2020, as taxas de desmatamento na Amazônia
foram as piores já registradas, com 1.185 milhas quadradas perdidas.15 Dados do INPE mostram
que o desmatamento aumentou 34,5% entre agosto de 2019 e julho de 2020. Além disso,
pesquisadores do INPE detectaram 2.248 incêndios na Amazônia em junho - o maior número de
incêndios registrados no mês de junho desde 2007.16 Nos primeiros dez dias de agosto, foram
registrados mais de 10.000 incêndios, um aumento de 17% em relação ao mesmo período do ano
passado.17 Especialistas alertam que a poluição do ar pela fumaça dos incêndios pode agravar a
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COVID-19, não só no Brasil, mas no mundo. De acordo com a NASA, os incêndios têm liberado
concentrações perigosas de monóxido de carbono na América do Sul e nos oceanos Atlântico e
Pacífico.18 Bolsonaro respondeu negando os dados e chamando os incêndios de uma mentira.19
Para concluir, esperamos que esta carta ajude a chamar sua atenção para a situação
gravíssima, urgente e perigosa que os povos indígenas da Amazônia brasileira enfrentam no
contexto da COVID-19 e sob a atual administração. Esperamos que esta carta forneça as
informações do que você precisa para fazer todo o possível para garantir a proteção dos direitos
dos povos indígenas no Brasil. Estamos à disposição para esclarecer suas dúvidas.

Yours respectfully,

Robert Coulter
Executive Director
Indian Law Resource Center

Francinara Soares Martins
General Coordinator
Coordination of the Indigenous Organizations of
the Brazilian Amazon
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