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OFÍCIO n° 001/2021  
Recife, 14 de janeiro de 2021   
Ao Senhor, RUI COSTA  
Governador do Estado da Bahia  
Prédio da Governadoria, 390, Plataforma IV, Ala Sul - Centro Administrativo da Bahia 41745-005 
Salvador/BA 
 

Ao Consórcio de Governadores do Nordeste 

 

Cumprimentando, cordialmente a todos, aproveitamos para desejar que o ano de 2021 seja próspero para 

todos, e com mais esperanças em razão da possibilidade de enfrentarmos a pandemia por meio da 

vacinação massiva de nossos Povos e de toda a sociedade.  

Reiteramos a preocupação da Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo 

– APOINME com essa nova onda de agravamento da situação da pandemia do Coronavírus e disseminação 

do Covid19 em todo Brasil, e em especial, com vida, a saúde, e a segurança alimentar dos Povos Indígenas 

da área de abrangência de nossa Organização. A taxa de mortalidade entre a população indígena continua 

mais alta que a mortalidade geral no Brasil pela COVID-19, hoje em 966 óbitos por milhão de habitantes. 

Conforme dados apurados pelo Comitê Nacional de Vida e Memória Indígena, organizado pela Articulação 

dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) juntamente com suas organizações de base, já foram confirmados 

quase 45 mil casos de COVID-19 entre indígenas, levando a óbito 915 de nossos anciãos e lideranças, 

alcançando 161 diferentes povos indígenas no Brasil. 

Destacamos que, na qualidade de Organização Indígena atuante na região, temos a responsabilidade de 

buscar articular atores e soluções, visando garantir a vida e a saúde de nossos Povos.  

A APOINME é a principal organização interlocutora entre os povos indígenas da região e a sociedade 

envolvente, buscando assegurar o respeito a nossos direitos e a convergência entre as políticas públicas 

e as nossas visões, interesses e necessidades. Desse modo, para que a inclusão de nossas comunidades 

no processo de vacinação seja efetiva, construtiva, participativa, baseada em evidências científicas, e 

alinhada com as especificidades dos povos indígenas, a APOINME propõe uma ampliação do campo de 

diálogos diretos e atualizados com os gestores responsáveis pelas políticas de saúde na região.  

Diante desse quadro, solicitamos, enfaticamente, o engajamento dos Governadores do Consórcio nas 

seguintes ações:  
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1. Mobilização deste Consórcio para que, nos Estados da área de abrangência da APOINME, o 

Sistema Único de Saúde garanta às comunidades indígenas, sempre que necessário, a realização de testes 

para a Covid-19 e o acesso aos serviços de saúde indispensáveis à prevenção das vidas e recuperação da 

saúde, sempre que necessário; 

2. Articulação entre todas as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde com o SASI-SUS e os 

Distritos Sanitários Especiais Indígenas-DSEIs, a fim de garantir acesso à informação da situação 

epidemiológica e das ações que estão sendo realizadas em cada local: terras e aldeias indígenas; 

3. Garantia de que os planos para atendimentos dos pacientes graves dos Estados e Municípios 

incluam a população indígena, deixando explícitos os fluxos e as referências para o atendimento em 

tempo hábil, em articulação com a Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) e DSEIs;  

4. E, por fim, mas principalmente, solicitamos informações atualizadas sobre o plano de vacinação 

e imunização, em especial no que tange ao atendimento às populações indígenas, e nos colocamos 

novamente à disposição para contribuir com os esforços de fazer a vacina chegar a todos os povos e 

territórios indígenas dos estados do Nordeste. 

 

Contamos desde já com sua solidariedade e apoio.  

  

Atenciosamente, 

 

  
Paulo Henrique Vicente Oliveira 
Coordenador da APOINME 
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