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De:
Comunicação - FUNAI <comunicacao@funai.gov.br>
Para: Aldem Bourscheit <aldem@infoamazonia.org>
Prezado Aldem,
segue resposta à demanda:
1) o envio de processos para o Ministério da Justiça e Segurança Pública ocorreu em atendimento à
solicitação do próprio Ministério;
2) casos de violência contra indígenas são investigados pelo Departamento de Polícia Federal. Quando a Funai
tem conhecimento de uma determinadas denúncia, ela é enviada para a Polícia Federal.
3) a respeito das providências da Funai (em parceria com a Secretaria Especial de Saúde Indígena, do
Ministério da Saúde) para prevenir o contágio da Covid-19 pela população indígena, segue a resposta
abaixo e em anexo.
Abaixo, segue o link com vídeo da declaração do presidente da Funai, Marcelo Xavier.
https://drive.google.com/open?id=116jBE5bdA9ojFW5x-X6o0jeFgrIzmi0g

Em relação às medidas de prevenção ao contágio do coronavírus em Terras Indígenas, seguem os seguintes
esclarecimentos da Funai. Anexos, seguem a Portaria 435/2020 e o Plano de Contingência Nacional para
Infecção Humana pelo novo Coronavírus em Povos Indígenas, elaborado pela Secretaria Especial de Saúde
Indígena (Sesai).

Monitoramento
O monitoramento tem sido realizado em parceria com a Secretaria Especial de Saúde
Indígena (Sesai) por meio da rede de atuação de ambos os órgãos públicos indigenistas
que conta com:
- 225 Coordenações Técnicas Locais;
- 39 Coordenações Regionais da Funai;
- 11 Frentes de Proteção Etnoambiental da Funai;
- 1.199 Unidades Básicas de Saúde Indígena (UBSI);
- 67 Casas de Apoio a Saúde Indígena (CASAI); e
- 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs).
Mais informações: https://www.saude.gov.br/saude-indigena/sobre-a-sesai
Instruções de prevenção nas comunidades indígenas
As instruções foram definidas pela Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai). Em

anexo segue o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo
Coronavírus em Povos Indígenas.
Suspeitas de casos
No momento, não há suspeitas de casos de coronavírus em Terras Indígenas. Mais
informações com a Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), subordinada ao
Ministério da Saúde.
Casos confirmados
No momento, não há casos confirmados de coronavírus em Terras Indígenas. Mais
informações com a Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), subordinada ao
Ministério da Saúde.
Visitas a Terras Indígenas
De acordo com a Portaria 419/2020, "fica suspensa a concessão de novas autorizações
de entrada nas Terras Indígenas" (Portaria em anexo).
Dados demográficos
De acordo com o Censo Demográfico 2010 a população indígena no Brasil é considerada
com base nas pessoas que se declararam indígenas no quesito cor ou raça e para os
residentes em Terras Indígenas que não se declararam, mas se consideraram indígenas.
O Censo 2010 revelou que, das 896 mil pessoas que se declaravam ou se consideravam
indígenas, 572 mil ou 63,8 %, viviam na área rural e 517 mil, ou 57,5 %, moravam em
Terras Indígenas oficialmente reconhecidas.
Aldeias indígenas no Brasil
São 6.238 aldeias, segundo dados da Sesai:
https://www.saude.gov.br/saude-indigena/sobre-a-sesai

Índios isolados
De acordo com a Coordenação-Geral de Índios Isolados e de Recente Contato
(CGIIRC/Funai) existem 114 Registros de Povos Indígenas isolados no Brasil. Deste
universo, 28 Registros são Referências Confirmadas, ou seja, a Funai possui dados
consolidados sobre localização geográfica e ocupação destes povos. Enquanto os outros
86 Registros ainda estão em fase de investigação.

Índios de Recente Contato
De acordo com a Coordenação-Geral de Índios Isolados e de Recente Contato
(CGIIRC/Funai) são considerados 20 povos de recente contato no Brasil.
Atenciosamente
Cristóvão Corrêa Soares

