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Por uma Funai Forte, com planos e
funcionários para enfrentar a
pandemia
A Indigenistas Associados – INA, associação de servidores da
Fundação Nacional do Índio – Funai, manifesta preocupação
em serem estabelecidos objetivos claros, pelos órgãos do
governo federal, para as ações de proteção aos povos
indígenas diante da pandemia de Covid-19. Destacamos a
necessidade de que a Funai apresente resultados e as
principais vulnerabilidades e estratégias para as ações de
proteção social e territorial, viabilizando a estrutura
necessária para tanto, especialmente a contratação de
funcionários, tendo em vista o grave quadro deficitário de
recursos humanos da fundação.

SEM PERNAS, NEM DIREÇÃO
4ª  NOTA PÚBLICA

Quem somos
A INA - Indigenistas

Associados é uma entidade
civil sem fins lucrativos.
Seus principais objetivos

são a busca pela promoção
e defesa dos direitos,

interesses e prerrogativas
individuais e coletivas de

seus associados em todo o
território nacional, bem

como o posicionamento e a
incidência na formulação,

execução e defesa da
política indigenista, a partir

da perspectiva da
autonomia dos povos
indígenas e do Estado

pluriétnico e democrático.
A INA possui em seu

quadro sócios regulares,
com vinculação à Funai; e

sócios colaboradores e
beneméritos.
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O orçamento que
vem sendo

destinado à Funai
neste momento

reflete a falta de
prioridade dada

aos povos
indígenas pelo

governo. 
     O orçamento que vem sendo destinado à Funai neste
momento reflete a falta de prioridade dada aos povos
indígenas pelo governo. A Medida Provisória 942/20 destinou
R$ 199.824.649,00 para o enfrentamento à Covid. Destes,
apenas 5 % (R$ 10.800.000,00) foi destinado à Funai. Já a
Medida Provisória 956/20 destinou R$ 408.869.802,00 para o
Ministério da Justiça e Segurança Pública – MJSP e só 1,8 %
(R$ 7.500.000,00) para a Funai. Ou seja, de R$ 608.694.451,00,
apenas R$ 18.300.000,00 – equivalentes a  3% – foram
destinados à Funai, valor insuficiente para que esta realize
toda a coordenação da política indigenista na pandemia,
incluindo tanto a execução da proteção territorial e de povos
indígenas isolados, quanto o acompanhamento das políticas
sociais.

SITUAÇÃO
     Nos territórios indígenas, a pandemia do novo
coronavírus continua se espalhando. Tendo como causa
confirmada a Covid-19, foram 405 óbitos de indígenas
segundo a sistematização divulgada pela Articulação dos
Povos Indígenas do Brasil – APIB, em 1º de julho, mais que o
dobro dos 156 óbitos divulgados pela Secretaria Especial de
Saúde Indígena – Sesai, do dia 30 de junho. Tendo em vista
as múltiplas vulnerabilidades associadas, os impactos já são
gravíssimos e poderão ter consequências imensuráveis.
Conforme aponta estudo da Coordenação das Organizações
Indígenas da Amazônia Brasileira/Instituto de Pesquisa
Ambiental da Amazônia – COIAB/IPAM, na Amazônia, “a taxa
de mortalidade pelo coronavírus entre indígenas (o número
de óbitos por 100 mil habitantes) é 150% mais alta do que a
média brasileira” e o índice de contaminação, 84% maior.
Entretanto, de acordo com alerta da Organização Mundial da
Saúde – OMS e estudos realizados, é grande a probabilidade
de que o número de óbitos por Covid seja muito maior.
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http://quarentenaindigena.info/casos-indigenas/
https://saudeindigena1.websiteseguro.com/coronavirus/mapaEp.php
https://coiab.org.br/conteudo/mortalidade-de-ind%C3%ADgenas-por-covid-19-na-amaz%C3%B4nia-%C3%A9-maior-do-que-m%C3%A9dias-1592691837082x890883195206631400
https://www.terra.com.br/noticias/coronavirus/oms-alerta-para-subnotificacao-da-covid-19-no-brasil,fac6ff72db7e27397083a18d4b736fcc93rad0j2.html
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-507X2020005002202&script=sci_abstract&tlng=pt
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     A 1ª Nota da INA sobre a pandemia, em 16 de março deste ano, já alertava para a necessidade
de um plano de ação e de cuidados para que funcionários do Estado não contaminassem
indígenas. A 2ª Nota, de 20 de março, demandava, na mesma linha, a definição pela Funai dos
serviços essenciais na pandemia e a distribuição de equipamentos de proteção individual aos
agentes do órgão em atividade. Em 14 de abril, a 3ª Nota apontava a importância de articulação
interinstitucional para as ações e a importância do MPF nesse processo. A Funai respondeu
somente as duas primeiras Notas e ainda assim não produziu resultados práticos, seja para
servidores e/ou indígenas. Destaca-se ainda que a INA impetrou, em 06 de abril, mandado de
segurança solicitando determinação à Funai para estabelecimento do trabalho remoto,
equipamentos de proteção individual e plano de contingência do órgão, para si e para a política
indigenista como um todo, em relação às atividades essenciais.
     Desde o primeiro caso confirmado de Covid-19 no Brasil, a ausência de um Plano Emergencial
conjunto por parte do governo brasileiro, com estratégias e metas objetivas para a proteção dos
povos indígenas, tem provocado a disseminação da doença nos territórios e evidencia as
precárias condições dos órgãos públicos. Enquanto diversos países afetados obtiveram
resultados positivos de suas ações preventivas, aqui são notórias as dificuldades de
implementação das políticas mais básicas contra a pandemia. Se, em geral, o descaso é grande,
torna-se ainda mais grave contra os mais vulneráveis.
     Ministérios Públicos Federais – MPFs em diversas regiões do País estão buscando, por
medidas judiciais e extrajudiciais, a elaboração de planos de contingência integrados e a adoção
das medidas de forma urgente e eficiente para proteção dos povos indígenas pelos órgãos
competentes. Nas regiões do Alto Solimões e Vale do Javari, com mediação do MPF, "uma série de
medidas foram definidas conjuntamente" para segurança alimentar e serviços de saúde. No
Maranhão, o MPF ajuizou ação civil pública com pedido liminar para que a Sesai, ligada ao
Ministério da Saúde, instale unidades especiais de tratamento e para que a Funai adote medidas
contundentes para controle do fluxo nas Terras Indígenas – TIs, incluindo a instalação de
barreiras sanitárias, campanhas informativas e ações para segurança alimentar. Tanto para a
Sesai como para a Funai, a mesma ação requer a adoção de medidas para evitar que funcionários
transmitam o vírus, incluindo a realização de testes, quarentenas e distribuição de EPIs.
     O Tribunal de Contas da União – TCU, em plenário no dia 24 de junho, em relação à
coordenação do governo federal, já apontou que a falta de “diretrizes estratégicas que possam
estabelecer objetivos a serem perseguidos pelos diversos entes envolvidos”, está causando sérios
“riscos de comprometimento dos gastos e dos resultados do enfrentamento à pandemia”.
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AUSÊNCIA DE PLANEJAMENTO E AÇÕES 

https://indigenistasassociados.org.br/2020/03/16/nota-publica-saude-dos-povos-indigenas-e-indigenistas-frente-a-pandemia-do-coronavirus-covid-19/
https://indigenistasassociados.org.br/2020/03/20/2a-nota-publica-saude-de-indigenas-e-indigenistas-frente-a-pandemia-do-coronavirus/
https://indigenistasassociados.org.br/2020/04/14/3a-nota-publica-covid-19/
https://indigenistasassociados.org.br/2020/04/20/ina-quer-plano-de-contingencia-epi-e-teletrabalho/
http://www.mpf.mp.br/am/sala-de-imprensa/noticias-am/mpf-orgaos-firmam-compromissos-para-garantir-servicos-publicos-adequados-aos-indigenas-durante-a-pandemia-no-alto-solimoes-e-no-vale-do-javari-am
http://www.mpf.mp.br/ma/sala-de-imprensa/noticias-ma/mpf-requer-que-uniao-e-funai-efetivem-plano-de-contingencia-dos-povos-indigenas
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/destaques-da-sessao-plenaria-de-24-de-junho.htm
https://indigenistasassociados.org.br/
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     Em julho de 2019, a INA manifestou ser “imprescindível que a Funai conte com dirigentes
experientes e capacitados, com conhecimento e mandato para cumprir as políticas que coordena e
implementa”. 
     Atualmente, a maioria dos gestores nomeados na Funai não possui experiência de atuação na
defesa dos direitos indígenas, nem conhecimento suficiente do funcionamento do órgão e suas
políticas. Durante a pandemia, pediram exoneração ou foram exonerados os titulares da Diretoria
de Promoção ao Desenvolvimento Sustentável, Diretoria de Administração e Gestão, Ouvidoria,
Coordenação-Geral de Geoprocessamento, Coordenação-Geral de Gestão Ambiental e
Coordenação-Geral de Promoção dos Direitos Sociais – área que coordena as ações de
acompanhamento da saúde, entre outros. Dezesseis Coordenações Regionais da Funai estão sob
gestão de policiais militares ou militares das Forças Armadas recém-nomeados, os quais, com raras
exceções, não possuem, no currículo, trabalhos indigenistas ou de gerência na administração
pública. Tais fatores são reconhecidos agravantes para o estabelecimento de respostas rápidas
diante de situações emergenciais, acirrando “riscos de comprometimento dos gastos e dos
resultados”. E resultam em mortes indígenas. Quem será responsabilizado por essa situação
caótica?
     No sítio eletrônico da Funai não há disponível nenhum plano articulado de enfrentamento à
Covid-19. Diariamente são publicadas notícias com fotos de entregas de cestas de alimentos.
Iniciativa fundamental. Não obstante, a forma como é feita e divulgada, sem planejamento
adequado, assemelha-se mais a atuações de influencers de Instagram do que à gestão e
implementação de políticas estatais numa pandemia para um público hipervulnerável.

GESTÃO

Funai – Proteção territorial e social

https://indigenistasassociados.org.br/
https://indigenistasassociados.org.br/2019/07/14/um-presidente-indigenista-para-a-fundacao-nacional-do-indio/
https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/o-que-mudou-ou-sobrou-na-funai-apos-100-dias-de-gestao-ruralista
http://funai.gov.br/
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     O Estatuto da Funai estabelece que o órgão tem por finalidade: 
"I - proteger e promover os direitos dos povos indígenas, em nome da União; 
II - formular, coordenar, articular, monitorar e garantir o cumprimento da política indigenista
do Estado brasileiro (...) 
V - monitorar as ações e serviços de atenção à saúde dos povos indígenas;
IX - exercer o poder de polícia em defesa e proteção dos povos indígenas".

     É imprescindível a apresentação de metas para a proteção territorial (por meio de barreiras,
postos de controle, combate firme ao desmatamento e ao garimpo ilegal) e social (segurança
alimentar e assistência social e à saúde). A ausência de objetivos, com os meios e as ações a
serem executadas, tem agravado a situação de inanição da Funai, assim como a perplexidade e
cobrança por parte das entidades de controle e da sociedade civil. Em que pesem os déficits
estruturais, sabemos o papel decisivo que o órgão pode cumprir para a mobilização de outras
instituições de Estado em prol dos direitos indígenas. É preciso estratégia e articulação.

PLANEJAMENTO

https://indigenistasassociados.org.br/
http://www.funai.gov.br/index.php/estrutura-organizacional/estatuto-da-funai
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Quais são os territórios indígenas mais
vulneráveis?

Como fazer o controle de acesso? 

Como compartilhar os conhecimentos
sobre a pandemia nas aldeias, com
pessoas que tenham a confiança de
suas populações? 

Quantas barreiras precisam ser
implementadas? 

Em quais lugares? 

Como promover a segurança
alimentar? 

Onde distribuir cestas básicas e onde
apoiar a produção? 

Quais recursos humanos e logísticos
são necessários? 

Quais as prioridades e prazos para
implementação? 

Como garantir a proteção dos
servidores na pandemia?

     Recomendamos a indigenistas e indígenas,
junto às organizações e instituições parceiras, em
suas regiões, respondermos às seguintes questões
de forma clara e pública, para cobrarmos a
implementação pela Funai, com o apoio do
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e
outras instâncias:

https://indigenistasassociados.org.br/
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     Para planejar e executar as ações necessárias, Funai e MJSP devem se mobilizar para
contratar funcionários terceirizados em caráter de emergência, para apoio à realização das
atividades administrativas e finalísticas, tendo em vista a precariedade estrutural do órgão. É
preciso também  viabilizar a contratação de agentes indígenas e a promoção de convênios com
organizações indígenas e outras entidades parceiras que possam apoiar as barreiras e controles
de acesso e garantir a proteção territorial e social. 
     O último estudo publicado sobre recursos humanos da Funai foi realizado em 2018, tendo
por base dados de 2017. Nele, é possível constatar a imensa fragilidade da força de trabalho do
órgão. Em 2017, a situação apresentada era de que "mais de 1.334 servidores, cerca de 58% da
força de trabalho, tinha mais de 50 anos de idade” e estava próxima de se aposentar. Embora
novos servidores tenham ingressado em 2018, o grande número de aposentadorias, que
progrediu devido aos temores com a reforma da previdência, juntamente  com as desistências
dos concursados, mantém a Funai em estado de alerta permanente quanto à iminência de não
conseguir cumprir nem com o mínimo de sua missão. Nas Coordenações Técnicas Locais, 228
unidades subordinadas às Coordenações Regionais, o quadro é ainda mais agonizante, com
grande número de profissionais sem vínculo (terceirizados) e “que, muitas vezes, são os únicos
servidores em exercício em uma unidade”. 
     Se, em um ambiente normal, a Funai está no limite da atuação, o que se dirá de seu exercício
na pandemia da Covid-19? Seus servidores, guerreiros e guerreiras do indigenismo, seguem
trabalhando dias, noites e finais de semana para que os povos indígenas sejam menos
impactados.
     Assim, lá onde a Funai mais precisa, próximo aos povos indígenas, para a realização das
ações de proteção social e territorial, não há trabalhadores suficientes. E não podemos expor as
pessoas que se encontram no grupo de risco. De modo que é necessário encontrar uma solução
urgente.
     A contratação de funcionários qualificados para a Funai é imprescindível para que qualquer
ação seja realizada. Sem isso, apenas medidas extremamente pontuais e consequentemente, sem
efeito algum, serão realizadas. É necessário buscar um modelo de contratação emergencial,
talvez semelhante ao da Sesai, que permita uma ampla presença da Funai nos territórios
indígenas, para a realização de ações de proteção territorial e social, com todos os cuidados
necessários aos indígenas e aos servidores.

FUNCIONÁRIOS

https://indigenistasassociados.org.br/
https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/3476/1/Helton%20Soares%20dos%20Santos%20-%20Vers%c3%a3o%20reformulada%20TCC.pdf
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Saúde

     Primeiro, é preciso evitar o contágio nas aldeias pelas
próprias equipes da Sesai e da Funai. Sobretudo em áreas de
difícil acesso da Amazônia Legal, é preciso dar condições e
quantidades adequadas de EPIs, testes, quarentena e pessoal. Há
diversos relatos, reportagens e informações da APIB que apontam
profissionais vinculados à Sesai e outros órgãos do governo
federal, como o Exército, como prováveis vetores de transmissão
nas aldeias mais distantes das cidades. É uma imensa
irresponsabilidade que profissionais que deveriam proteger
possam ser os principais agentes de transmissão.
     A Sesai e o Ministério da Saúde devem atentar para a
estrutura dos DSEIs, as condições de logística e quantidade de
funcionários, que já estão com sérias dificuldades de
atendimento. Agravada ainda pelo aumento das demandas,
contaminação dos profissionais, protocolos de ingresso e toda a
exigência administrativa e logística necessária. É preciso
fortalecer também a estrutura de atendimento dos DSEIs, com
mais funcionários, estrutura de trabalho e capacidade
administrativa, imprescindíveis nesse momento.
     A Sesai já atua com equipes restritas, que não atendem a
todas as aldeias, tampouco atendem aos indígenas que vivem
fora das aldeias. Observa-se dificuldade no atendimento aos
povos indígenas neste momento. Não está havendo a necessária
testagem das pessoas que tiveram contato com os casos
suspeitos, importante para que estes possam realizar o
isolamento social. Além disso, não é possível haver o controle da
notificação pela sociedade civil pois esta se dá de forma
genérica, por Dseis. Por outro lado, as secretarias municipais e
estaduais de saúde devem atender aos indígenas de forma
diferenciada, em articulação permanente com a Sesai, e por ela
orientadas. 

https://indigenistasassociados.org.br/
http://apib.info/files/2020/06/Plano-Indi%CC%81gena-de-Enfrentamento-ao-Covid-19-Versa%CC%83o-final.docx.pdf
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Quantas Unidades de Atenção Primária Indígena (UAPI) devem ser instaladas?
Em quais lugares? 

Quantos equipamentos, como os concentradores de ar, devem ser adquiridos
para um atendimento mínimo? 

Quais insumos são necessários para garantir o isolamento nas aldeias? 

Qual a infraestrutura necessária para transporte de emergência? 

Quantos funcionários mais serão necessários? 

A testagem em massa é possível? 

Como devem atuar estados e municípios? 

Quantos indígenas que residem fora de terra indígena foram infectados e
quantos foram a óbito?

     Neste sentido, considerando o tamanho desafio em relação ao tratamento dos povos
indígenas na pandemia, é necessário também estipular objetivos e metas para o atendimento a
esses povos.

https://indigenistasassociados.org.br/
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POR UMA FUNAI FORTE
     A Indigenistas Associados – INA entende que o momento
atual é extremamente difícil e tem demonstrado que não
podemos prescindir das instituições de Estado e suas
políticas.

A INA tem como base
o princípio da
participação e

coletividade, e ganha
força com a filiação

de associados
engajados e ativos.

FIL IE-SE!

     É preciso articulação entre organizações e instituições
regionais – do movimento indígena, da sociedade civil e das
universidades – para termos todos clareza das ações que
devem ser efetivadas neste momento de sobrecarga de
informações, corretas ou distorcidas. Destacamos, anexa,
uma síntese das principais ações que precisam ser
discriminadas regionalmente, nas articulações com os
parceiros locais. É de grande importância  buscar  parcerias
e envolver os poderes Executivo e Judiciário. Mais
importante é o diálogo com os povos indígenas e suas
organizações.
     A Funai e o Ministério da Justiça e Segurança Pública têm
um papel fundamental de coordenação da política
indigenista a cumprir, e ambos estão falhando gravemente.
Precisamos com urgência de gestão e recursos humanos
para proteção dos povos indígenas diante da pandemia do
coronavírus.

https://indigenistasassociados.org.br/
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PROPOSTAS DE AÇÃO PARA PROTEÇÃO
POVOS INDÍGENAS DIANTE DA PANDEMIA

Barreiras Sanitárias / Controle de Acesso
Fiscalização territorial
Segurança alimentar:

Distribuição de cestas básicas
Compras da agricultura familiar
Apoio às atividades produtivas
Complementação com a alimentação escolar

Atendimento diferenciado para recebimento de benefícios

Distribuição maciça de produtos de higiene
Testagem em massa
Quarentena para ingresso na TI
EPIs, com formação sobre seu uso adequado

Tratamento na Terra Indígena:
Locais para isolamento
Telemedicina 
UAPIs 

Fortalecimento de sistemas hospitalares por estados, municípios e pela Sesai:
Incremento do Incentivo de Atenção Especializada (IAE-PI):
Alas indígenas nos hospitais
Abertura de novos leitos clínicos e de UTIs 
Transporte de emergência para referência de pacientes indígenas

Notificação dos casos, com obrigação do quesito raça/cor e etnia
Disponibilização de boletins distritais diários com notificação de casos por aldeia e terra indígena
Canal informativo periódico
Transparência e confiabilidade de dados 

Mapeamento permanente de riscos  
Estrutura de resposta rápida claramente explicitada
Articulação interinstitucional entre Funai, Sesai e secretarias estaduais e municipais de saúde 
Melhor comunicação interinstitucional dos casos suspeitos e confirmados de SG e SRAG 
Contratação de funcionários em caráter emergencial para Sesai e Funai
Fortalecimento das unidades da Funai - Coordenações Regionais, Coordenações de Frente de
Proteção Etnoambiental e Coordenações Técnicas Locais
Reuniões periódicas frequentes dos comitês de crise distritais, municipais, estaduais e federal

PROTEÇÃO TERRITORIAL E  SOCIAL

PREVENÇÃO PARA PROFISSIONAIS E  INDÍGENAS

ATENÇÃO À SAÚDE INDÍGENA

GESTÃO

https://indigenistasassociados.org.br/

