
PRESS RELEASE 
26 de janeiro de 2021   

COVID-19: lideranças indígenas amazônicas denunciam acesso 
desigual à vacina e uma inação premeditada dos governos diante do 

avanço da nova cepa brasileira 
 

*** Enquanto governos e multinacionais se preparam para a reunião virtual de Davos, os povos indígenas amazônicos, que 
permanecem abandonados à própria sorte e exigem ajuda humanitária em face do avanço da nova cepa brasileira de Covid-19 *** 

 
QUITO (Equador) 26 de janeiro de 2021.— Líderes da Coordenadoria de Organizações Indígenas da Bacia 
Amazônica (COICA) denunciaram que existem políticas discriminatórias e injustas na distribuição de vacinas 
contra a Covid-19 e acusaram os governos da região de não ter uma resposta de acordo com as necessidades 
dos povos indígenas diante do avanço da nova variante brasileira da doença. Da mesma forma, a COICA fez 
um novo apelo à comunidade internacional para que forneça fundos humanitários e uma resposta rápida à 
crise, em face da inércia do governo. 

José Gregorio Díaz Mirabal, do povo Wakuenai Kurripaco-Venezuela, e Coordenador Geral da COICA, disse: 
“Os governos da região falharam com todos os habitantes da Amazônia, tanto os povos indígenas como os 
demais que vivem na região. Mais de 1.775.000 casos e mais de 42 mil mortes mostram a magnitude da 
inaptidão e do desinteresse dos nossos governantes”. 

Na semana passada, a COICA fez uma petição aos governos da região solicitando a implantação de barreiras 
sanitárias e cercas epidemiológicas, além de garantir o funcionamento efetivo das unidades de atendimento 
médico especializado nos territórios dos povos indígenas amazônicos. Da mesma forma, exigiu em particular 
do governo brasileiro o acesso às vacinas para 100% da população indígena, e, nos demais países 
amazônicos, que procedam com as campanhas de vacinação de acordo com as decisões e consentimentos 
expressos em consulta prévia por cada um dos povos indígenas. 

“O avanço da nova onda de Covid-19, agora exacerbado pelo surgimento da variante brasileira (P1), atinge os 
mais vulneráveis e revela as tragédias que afetam nossos povos: desigualdade social, pobreza, marginalização 
e ausência dos Estados nacionais, que eles sempre enfatizam. Agora, também vemos discriminação e 
distribuição desigual nos processos de vacinação: 0,0000001%, ou seja, nada ”, continuou Mirabal. 

Francinara Soares, do povo Baré, Coordenadora das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira 
(COIAB) explicou: “A Amazônia está vivendo um cenário de guerra, não só contra a Covid19, mas também 
contra o presidente Bolsonaro, que trata a pandemia como uma gripe e afirma que nada está acontecendo. 
Mas nós estamos vivendo, os indígenas são os mais atingidos pela Covid 19: as taxas de infecção têm sido de 
89% por cada 100 mil habitantes e, na Amazônia, essa taxa é de 200%, a média nacional passa apenas para 
os indígenas. Isso é muito alarmante, a região Norte é a mais afetada pela negligência do Estado. Portanto, é 
importante fortalecer as barreiras sanitárias para impedir que a nova variante da covid-19 avance, caso 
contrário, será um novo genocídio". 

Só no Brasil, desde 2020, foram mais de 30 mil casos em 140 nações indígenas, mais de 730 casos suspeitos 
e quase 750 mortes em 107 nações indígenas da Amazônia legal, segundo dados oficiais e de organizações 
indígenas de base. Além disso, um estudo da Conectas Direitos Humanos e do Centro de Pesquisas e Estudos 
em Direito Sanitário da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP) revelou “a existência 
de uma estratégia institucional para a disseminação do vírus, promovida pelo governo brasileiro e sob a 
liderança da Presidência da República ”.  

Devido à inação, em alguns casos premeditada, por parte dos governos da Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, 
Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela, a COICA voltou a lançar uma campanha para 
arrecadar mais recursos, por meio do Fundo de Emergência da Amazônia 
(https://www.amazonemergencyfund.org), que arrecadou 2,7 milhões de dólares desde maio de 2020. 

“Essa pandemia está matando nossos irmãos, nossos líderes em toda a Amazônia e, se não tivermos ajuda 
para defendê-la, vamos desaparecer. Pedimos aos países ricos que nos ajudem com recursos financeiros para 
fortalecer o Fundo de Emergência. Precisamos de pelo menos 5 milhões de dólares em remédios e alimentos, 
para levá-los aos povos indígenas dos 9 países que formam a Bacia Amazônica. Precisamos da ajuda de 
todos os países ricos, de presidentes, amigos e organizações civis, caso contrário nossos irmãos terão que 
sair e se expor a novas infecções”, concluiu Tomas Candia Yusupi, do povo Chiquitano, Presidente da 
Confederação dos Povos Indígenas do Oriente Boliviano (CIDOB). 

Para mais informação: A coletiva de imprensa completa está disponível no seguinte link: http://bit.ly/conferenciaPrensaLideres 
Os painelistas estarão disponíveis para entrevistas, favor entrar em contato com Raúl Estrada (raulestradagonzalez@gmail.com e 
WhatsApp +52 1 55 8019 6422) ou Nadino Calapucha (comunicacioncoica@gmail.com e WhatsApp +593 988551091). A gravação da 
coletiva de imprensa também será disponibilizada para quem solicitar.  
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