
 

 

 

 

OFICIO/CEDDH/TO Nº 013/2020 

                                                                                    Palmas/TO, 15 de julho de 2020. 

 

Ao Exmo. Senhor  

Alvaro Manzano 

Procurador da República no Estado do Tocantins em exercício no Ofício da Defesa do Meio 

Ambiente, Patrimônio Cultura, Índios e Comunidades Tradicionais, no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais  

Palmas– TO 

Assunto: Recomendações do CEDDH a respeito das ações de combate ao COVID 19 nas 

comunidades indígenas no Estado. 

 

Senhor Procurador, 

 

O Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos do Estado de Tocantins – 

CEDDH/TO, órgão deliberativo e de caráter permanente, por intermédio de sua Conselheira 

Presidente, com o apoio do CONSELHO INDIGENISTA MISSIONÁRIO E O CENTRO DE 

DIREITOS HUMANOS DE PALMAS, que abaixo subscrevem conjuntamente, vêm, a presença de 

Vossa Senhoria, expor e requerer o que segue:  

 

1. CONSIDERANDO que o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos 

do Estado de Tocantins - CEDDH/TO é um órgão que possui sua regulação estabelecida pela Lei 

Estadual n° 1.946, de 04 de julho de 2008, vinculado à Secretaria de Cidadania e Justiça do Estado 

do Tocantins, e possui dentre as suas atribuições a de elaborar, coordenar e fiscalizar a política 

estadual de direitos humanos e a de promoção das medidas necessárias à prevenção, repressão, 

sanção e reparação de condutas e situações contrárias aos direitos humanos; 

 



 

 

 

 

2. CONSIDERANDO que o direito internacional contemporâneo reclama 

inequívoca responsabilidade Estatal1, por quaisquer de seus poderes, sobretudo em suas regras de 

proteção internacional de direitos humanos; 

 

3. CONSIDERANDOque no contexto brasileiro, pode ser invocada a aplicação do 

Projeto da Comissão de Direito Internacional das Nações Unidas sobre Responsabilidade 

Internacional dos Estados2, da Convenção Americana de Direitos Humanos da CIDH e as normativas 

sanitárias da Organização Mundial da Saúde (OMS) no que tange à proteção internacional contra 

enfermidades, no propósito de se definir sanção aos Estados violadores e reparação às vítimas; 

 

4. CONSIDERANDO ainda que as normas de proteção internacional de direitos 

humanos estão intimamente ligadas à responsabilidade social dos Estados;3 

 

5. CONSIDERANDO “dentre as questões intrinsecamente internacionais, que, 

como tais, exigem tratamento internacional, cedo destaca-se o conteúdo e a importância do direito 

internacional sanitário” (ACCIOLY; SILVA; CASELLA, 2011, p. 518); 

 

6. CONSIDERANDO o conceito de “saúde global” eque as crises sanitárias, 

consolidaram a securitização da resposta internacional para tais problemas;4 

7. CONSIDERANDOque a Corte Interamericana de Direitos Humanos - CIDH 

adotou em 10.04.2020 uma Resolução (Resolución nº 01/20 – Pandemia y Derechos Humanos)5, que 

trata da importância dos mecanismos internacionais de proteção dos direitos humanos nas Américas, 

em situações extremas como a pandemia da COVID-19, exortando os Estados Membros da 

                                                           
1CASTILLA JUAREZ Karlos A., "Inter-AmericanConventionalityControl: A SimpleApplicationofInternational Law," 

Revista Derechodel Estado 33, 2014, pp. 149-172 

2 Disponível em: http://iusgentium.ufsc.br/wp-content/uploads/2015/09/Projeto-da-CDI-sobre-Responsabilidade-

Internacional-dos-Estados.pdf. Acesso em: 15 maio 2020. 

 
3CARVALHO RAMOS, André de. Responsabilidade internacional do Estado por violação de direitos humanos. Revista 

CEJ, n. 29, 2005, p. 53-63 

 
4Deysi Ventura (2016), esclarece que a expressão “saúde global” tem sido difundida desde 1990, significando que um 

evento que ocorra em qualquer parte do planeta, possa se constituir em ameaça à população mundial ou à segurança 

nacional de outros países. Esclarece: 

A recente crise sanitária ocasionada pela epidemia da doença do vírus do Ebola na África Ocidental consolidou a 

tendência de securitização da resposta internacional às emergências. Securitização é aqui referida como o processo pelo 

qual um tema é socialmente construído como um problema de segurança. (VENTURA, 2016, p.2)4 

 
5Pandemia deve ser tratada intersetorialmente visando grupos vulneráveis e os direitos humanos, diz resolução da OEA. 

Jornal da USP.  Disponível em <https://www.fsp.usp.br/site/noticias/mostra/19829>, acesso em 17.04.2020. 

https://edisciplinas.usp.br/mod/resource/view.php?id=2814642
https://edisciplinas.usp.br/mod/resource/view.php?id=2814642
https://edisciplinas.usp.br/mod/resource/view.php?id=2814640
https://edisciplinas.usp.br/mod/resource/view.php?id=2814640
https://www.fsp.usp.br/site/noticias/mostra/19829


 

 

 

 

Organização dos Estados Americanos (OEA), dentre eles, por óbvio, o Brasil, por meio dos atos de 

cada um de seus poderes constituídos, em toda a federação brasileira, a adotarem medidas 

transversais e intersetoriais que respeitem os direitos humanos em toda e qualquer estratégia de ação 

e políticas públicas voltadas a situações especiais, como é o caso da pandemia, evidenciando a 

preocupação com os povos indígenas6; 

8.  CONSIDERANDO: a) a Declaração da Organização Mundial de Saúde - OMS 

de estado de pandemia em relação ao COVID-19, em 11 de março de 2020; b) a Declaração de 

emergência em saúde pública de âmbito Internacional da Organização Mundial de saúde em 30 de 

janeiro de 2020; c) a Declaração de Situação de Emergência de saúde pública de importância 

internacional em 3 de fevereiro de 2020 (Portaria MS N° 188/2020), pelo Ministro de saúde do 

Brasil, d) a Declaração de emergência em saúde pública de importância Nacional em observância ao 

Decreto Estadual nº 6.072, de 21 de março de 2020, que declara estado de calamidade pública em 

todo território do Estado do Tocantins afetado pela COVID19; e) A RECOMENDAÇÃO N° 

3/2020/PR-TO/MPF (Inquérito Civil nº 1.15.000.000569/2020-49) para que os DSEI e os municípios 

adotem as ações necessárias para garantir o direito a uma política de saúde diferenciada, bem como a 

FUNAI; As recomendações do Observatório Popular em Saúde e Direitos Humanos do Tocantins 

fruto da articulação de diversos movimentos sociais. 

9. CONSIDERANDO que o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos 

tomou conhecimento por meio da imprensa local de ampla divulgação do surto de Covid-19 entre 

indígenas que vivem em aldeias da região de Formoso do Araguaia (Ilha do Bananal), no sul do 

Tocantins, conforme a matéria vinculada pelo jornal G1-Tocantins, em 29 de junho de 2020, cujo 

teor é oque segue: 

...de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pelo 

município de Formoso do Araguaia, foram 78 confirmações no 

sábado (27) e no domingo (28) o número saltou para 81 indígenas 

infectados. Em três dias o total de casos da cidade subiu de 95 

para 177.A região de Formoso do Araguaia e municípios vizinhos 

abriga um dos maiores territórios indígenas do estado, com 1.825 

indígenas. Na área existem aldeias dos povos Javaé, Karajá e 

Avá-Canoeiro. 

                                                           
6Entendemos que a COVID-19 é apresentada de forma diferente em cada país e observamos que as respostas 

também foram diferentes. De qualquer forma, e por sua própria natureza, as ações estatais devem ser 

centradas nas pessoas. Todas as ações do governo devem ser tomadas para garantir e proteger os direitos 

humanos ”, afirmou o comissário Joel Hernández, presidente da CIDH.6 
 



 

 

 

 

10. Considerando que em 2019, a Justiça Federal, inclusive, restringiu o acesso a 

uma área de mata da Ilha do Bananal, onde foram avistados indígenas que vivem isolados. A ilha 

abrange os territórios de cinco municípios, entre eles Formoso do Araguaia. 

11. CONSIDERANDO que as praias da cidade de Formoso do Araguaia são 

banhadas pelo Araguaia e outros rios sendo um ponto de atração muitos turistas na temporada de 

férias.  

12. CONSIDERANDO que em virtude do boletim da Secretaria de Saúde do 

município de Formoso do Araguaia datado de 01 de julho, com a informação de surto da Covid 19 

nas comunidades indígenas do povo Javaé, a prefeitura daquele município adotou medida 

restringindo exclusivamente a entrada de indígenas do povo Javaé na cidade, o que evidencia 

intolerável manifestação de discriminação e preconceito conforme ver-se a seguir os termos do 

comunicado datado de 01 de junho de 2020, enviado às aldeias e às lideranças indígenas: 

Atenção senhores caciques, presidentes de associação, lideranças 

indígenas e toda a comunidade indígena da etnia Javaé, a 

Secretaria de Saúde de Formoso do Araguaia, através de sua 

assessoria jurídica, vem comunicar a todos, que em razão do 

grande número de indígenas infectados do vírus 

coronavirusCovid 19, após reunirmos com o Ministério Público 

Estadual, Coordenação do Disei de Palmas,  Câmara de 

Vereadores, Coordenação do  Polo de Saúde indígenas de 

Formoso do Araguaia e CDL, resolve suspender a entrada de 

indígenas na cidade de Formoso do Araguaia, por sete dias, a 

contar dessa próxima quarta feira, dia 01 de julho de 2020, 

ficando, porquanto, proibida a entrada de toda a comunidade 

indígena Javaé nesse período. Informamos ainda que na manhã 

dessa próxima quarta-feira, será instalada uma barreira na rodovia 

que sai de Formoso do Araguaia para o Porto do Piauí, próximo a 

Coperjava, munida com todos os equipamentos necessário, ficais 

da vigilância sanitária municipal e a polícia militar, por gentileza 

não insista, contamos com a compreensão de todos. 

 

13. CONSIDERANDO que a medida adotada pela prefeitura de Formoso do 

Araguaia estimula a discriminação contra os povos indígenas, inclusive chegou a informação a este 

Conselho que os proprietários de supermercados estão proibindo a entrada dos indígenas e a venda 

de alimentos e outros  produtos de primeira necessidade, isso compromete a subsistência das 

comunidades, uma vez que realizam a compra dos alimentos nas cidades próximas as aldeias. Assim 

como fere o Código de Defesa do Consumidor que determina que as empresas abram suas portas a 

todos os clientes, nesse caso os indígenas são clientes e tem o direito de realizar suas compras; 

14. CONSIDERANDO que, apesar do elevado grau de contágio dos índios 

habitantes da Ilha do Bananal e da existência de recomendação da FUNAI (Portaria 419/2020) 

limitando o acesso de terceiros às terras indígenas, nenhuma providência foi adotada pelo município 

no sentido de fazer cumprir a citada recomendação; 

15. CONSIDERANDO que a ilha do Bananal já sofre e tende a ser ainda mais 

impactada com os grandes projetos agropastoris, amplamente divulgados pelos meios de 

https://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2019/11/13/justica-restringe-acesso-a-mata-onde-indigenas-que-vivem-isolados-foram-avistados.ghtml


 

 

 

 

comunicação e redes sociais. Tais projetos e obras são de interesse dos governos federal e estadual, a 

exemplo da construção da rodovia transbananal, na região do Formoso do Araguaia, abrangendo os 

territórios indígenas Javaé, Karajá e Ava canoeiro, territórios estes banhados pelos rios Araguaia e 

Javaé, sobreposto pelo Parque Nacional do Araguaia, que se constitui na maior ilha fluvial do 

mundo.  

16. CONSIDERANDO que na a região há diversos projetos de plantação de arroz 

que também causam impactos enormes sobre o meio ambiente. Junto a isso, há muitos anos a ilha do 

Bananal vem sendo amplamente degradada com a criação ilegal de gado, o que resulta numa grande 

circulação de pessoas não indígenas nas proximidades das aldeias; 

17. CONSIDERANDO que há notícias da presença de cerca 350 funcionários de 

fazendeiros (vaqueiros) morando e/ou circulando no interior da ilha do bananal com uso de 

armamentos, maquinários para manuseio do gado, inclusive há um Procedimento no MPF/PR-TO nº 

1.16.000.000125/2018-51 instaurado para investigar o assassinato de um indígena Avá Canoeiro no 

ano de 2018;  

18. CONSIDERANDO quede acordo com informações da ADAPEC divulgada em 

agosto de 2019 mais de cento e trinta mil cabeças de gado foram vacinadas no interior da ilha do 

bananal; 

19. CONSIDENDO que na Ilha do Bananal existe um grupo de indígenas em 

isolamento voluntário, que mora numa área conhecida como Mata do Mamão, e que em 09 de 

outubro de 2019, fora avistado um grupo de 08 pessoas, segundo notícias veiculadas na mídia7, 

um estudo indica que são possivelmente do povo Avá-Canoeiro, e pelos relatos em reunião 

deste conselho em 30 de outubro de 2019 onde o membro do Conselho Indigenista Missionário 

- CIMI apresentou outras informações sobre a existência do grupo isolado na Ilha, aumenta 

atualmente a preocupação com esse grupo isolado, em virtude da proximidade da população 

não indígena, neste momento de pandemia, assim como, com os dados do DSEI/TO sobre o 

aumento alarmante de indígenas do povo Javaé infectados, aumenta ainda mais o risco de um 

genocídio para este grupo em isolamento voluntário, devido a alta vulnerabilidade frente as 

                                                           
7https://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2019/10/22/mpf-pede-que-parte-da-ilha-do-bananal-seja-

interditada-apos-indigenas-que-vivem-isolados-serem-avistados.ghtml 

https://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2019/10/23/pegadas-que-seriam-de-indigenas-isolados-sao-

encontradas-na-ilha-do-bananal-video.ghtml 

 

https://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2019/10/22/mpf-pede-que-parte-da-ilha-do-bananal-seja-interditada-apos-indigenas-que-vivem-isolados-serem-avistados.ghtml
https://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2019/10/22/mpf-pede-que-parte-da-ilha-do-bananal-seja-interditada-apos-indigenas-que-vivem-isolados-serem-avistados.ghtml
https://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2019/10/23/pegadas-que-seriam-de-indigenas-isolados-sao-encontradas-na-ilha-do-bananal-video.ghtml
https://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2019/10/23/pegadas-que-seriam-de-indigenas-isolados-sao-encontradas-na-ilha-do-bananal-video.ghtml


 

 

 

 

doenças da sociedade envolvente,  assim como também para os povos indígenas da Ilha do 

Bananal e de outros povos indígenas próximos à Ilha do Bananal. 

20. CONSIDERANDO que, a prática de bovinocultura, permite a entrada e uso da 

terra por não índios, embora o projeto visa atender às necessidades de subsistência da população 

indígena, certo é que existe um risco para os indígenas isolados da Mata do Mamão, e agora neste 

momento de pandemia esse risco se estende a todas as comunidades indígenas da região o que impõe 

a necessidade de estabelecer-se uma área de restrição com fins protetivos, evitando-se que pessoas 

não índias trafeguem, estabeleçam acampamentos ou criem gado nos limites da ilha do Bananal. 

21. CONSIDERANDO a falta de transparência e subnotificação dos casos 

confirmados de contaminação com o coronavírus em razão da falta de testes, tanto nos indígenas, 

como nos não indígenas, o que leva a crer que a situação da pandemia nas comunidades indígenas da 

região de Formoso do Araguaia possui uma proporção muito maior que a já divulgada; inclusive já 

foi noticiada na semana passada a morte de um indígena Javaé por covid 19 . 

22. CONSIDERANDO que a promoção, execução e garantia do direito humano a 

saúde são de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, os 

quais devem conjugar recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos conforme preconiza a 

Constituição Federal, art. 23, II; art. 30, VII e Lei nº. 8.080/1990, art. 7º, XI, bem como a nossa Carta 

Magna regulamenta em seu artigo 6º c/c com 196 que a “saúde é um direito social de todos e dever 

do Estado, devendo ser garantida mediante políticas sociais e econômicasque visem a redução do 

risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal eigualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação”.  

23. CONSIDERANDO, as graves ameaças noticiadas por moradores de Formoso 

do Araguaia, destacadas aqui, o preconceito com os indígenas, que não estão sendo aceitos no 

comércio de Formoso do Araguaia, sendo xingados, ultrajados e até responsabilizados pelo contágio 

do coranavírus por alguns moradores locais; 

24. CONSIDERANDO, por derradeiro, A CONCESSÃO da Medida Cautelar na 

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADPF Nº 709, 

interposta pela ARTICULAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS DO BRASIL (APIB) e outros, em que 

o relator Ministro Roberto Barroso, defere as seguintes medidas: 

QUANTO AOS POVOS INDÍGENAS EM ISOLAMENTO OU POVOS 

INDÍGENAS DE RECENTE CONTATO: 1. Criação de barreiras sanitárias, que 

impeçam o ingresso de terceiros em seus territórios, conforme plano a ser 

apresentado pela União, ouvidos os membros da Sala de Situação (infra), no prazo 

de 10 dias, contados da ciência desta decisão. 2. Criação de Sala de Situação, para 



 

 

 

 

gestão de ações de combate à pandemia quanto aos Povos Indígenas em Isolamento 

e de Contato Recente, nos seguintes termos: (i) composição pelas autoridades que a 

União entender pertinentes, bem como por membro da Procuradoria-Geral da 

República, da Defensoria Pública da União e por representantes indígenas indicados 

pela APIB; (ii) indicação de membros pelas respectivas entidades, no prazo de 72 

horas a contar da ciência desta decisão, apontando - se seus respectivos nomes, 

qualificações, correios eletrônicos e telefones de contato, por meio de petição ao 

presente juízo; (iii) convocação da primeira reunião da Sala de Situação, pela União, 

no prazo de 72 horas, a contar da indicação de todos os representantes, por correio 

eletrônico com aviso de recebimento encaminhado a todos eles, bem como por 

petição ao presente juízo; (iv) designação e realização da primeira reunião, no prazo 

de até 72 horas da convocação, anexada a respectiva ata ao processo, para ciência do 

juízo. III.2. QUANTO A POVOS INDÍGENAS EM GERAL 1. Inclusão, no Plano 

de Enfrentamento e Monitoramento da Covid-19 para os Povos Indígenas (infra), de 

medida emergencial de contenção e isolamento dos invasores em relação às 

comunidades indígenas ou providência alternativa, apta a evitar o contato. 2. 

Imediata extensão dos serviços do Subsistema Indígena de Saúde aos povos 

aldeados situados em terras não homologadas. 3. Extensão dos serviços do 

Subsistema Indígena de Saúde aos povos indígenas não aldeados, exclusivamente, 

por ora, quando verificada barreira de acesso ao SUS geral. 4. Elaboração e 

monitoramento de um Plano de Enfrentamento da COVID-19 para os Povos 

Indígenas Brasileiros pela União, no prazo de 30 dias contados da ciência desta 

decisão, com a participação do Conselho Nacional de Direitos Humanos e dos 

representantes das comunidades indígenas, nas seguintes condições: (i) indicação 

dos representantes das comunidades indígenas, tal como postulado pelos 

requerentes, no prazo de 72 horas, contados da ciência dessa decisão, com 

respectivos nomes, qualificações, correios eletrônicos e telefones de contatos, por 

meio de petição ao presente juízo; (ii) apoio técnico da Fundação Oswaldo Cruz e do 

Grupo de Trabalho de Saúde Indígena da Associação Brasileira de Saúde Coletiva – 

ABRASCO, cujos representantes deverão ser indicados pelos requerentes, no prazo 

de 72 horas a contar da ciência desta decisão, com respectivos nomes, qualificações, 

correios eletrônicos e telefones de contato; (iii) indicação pela União das demais 

autoridades e órgãos que julgar conveniente envolver na tarefa, com indicação dos 

mesmos elementos. 63. Observa-se, por fim, que todos os prazos acima devem ser 

contados em dias corridos e correrão durante o recesso. O término do recesso 

coincidirá aproximadamente com a conclusão da elaboração dos planos e seu exame 

pelo juízo, de modo que não há risco de concretização de medidas irreversíveis antes 

do retorno do Supremo Tribunal Federal a pleno funcionamento, ressalvadas novas 

situações emergenciais que possam ocorrer no período e que demandem 

interferência imediata. 64. A implementação das cautelares não prejudica que se dê 

continuidade a todas as ações de saúde já em curso e planejadas em favor das 

comunidades indígenas, que não devem ser interrompidas 

 

25. CONSIDERANDO os autos da Ação Civil Pública n. 1999.43.00.001761-0, 

proposta pelo Ministério Público Federal em face dos criadores de gado e moradores não índios, e 

que tem por objeto a completa desintrusão (desocupação) do Parque Indígena do Araguaia, situado 

na Ilha do Bananal, no Estado do Tocantins; 

 



 

 

 

 

Este Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, com fundamento 

constitucional nos artigos 198, 204 e 206 da Constituição Federal, os quais regulamentam que 

Conselhos de Direitos ou Conselhos de Políticas Públicas visando a participação dos cidadãos e 

cidadãs na formulação, implementação e controle/fiscalização das políticas públicas, dispondo sobre 

a importância da participação da comunidade nas ações e serviços públicos da saúde, assistência 

social e educação, por meio de organizações representativas, tanto na formulação das políticas, 

quanto no controle em todos os níveis, concluindo que: 

a) - o desenvolvimento de políticas públicas bem referenciadas, de acordo com 

protocolos científicos, é um dever, inclusive, perante a comunidade 

internacional, com a qual o Brasil e por conseguinte, todos os seus Estados- 

federados se obrigaram, sob pena de sofrer sanções no plano internacional; 

b) Em outras palavras, a cada medida adotada, é preciso prever e minimizar 

eventuais impactos negativos sobre os direitos das pessoas atingidas, e 

particularmente das populações mais vulneráveis;  

c) A eventual adoção de medidas restritivas de direitos deve ser sujeita aos 

princípios da legalidade e da proporcionalidade, que deve ser acompanhada da 

devida motivação e ser temporalmente restrita e que se deve coibir o estigma e 

a discriminação de pessoas, entre outros critérios; que a transparência e o dever 

de informação devem ser amplos; 

d) E, portanto, esse Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos do Estado 

de Tocantins – CEDDH/TO vem requerer e recomendar a adoção das 

providências abaixo relacionadas com vistas a resguardar a saúde da população 

indígena tocantinense, sobretudo as comunidades indígenas da região de 

Formoso do Araguaia, ante ao surto e aos riscos de contaminação do vírus Sars-

Cov-2, em proporções ainda maiores: 

1. Criação de barreiras sanitárias, que impeçam o ingresso de terceiros em seus territórios 

2. Ações de combate à pandemia quanto aos Povos Indígenas em Isolamento e de Contato 

Recente; 

3. Inclusão de medida emergencial de contenção e isolamento dos invasores, criadores de 

gado e turistas em relação às comunidades indígenas ou providência alternativa, apta a 

evitar o contato; 



 

 

 

 

4. Imediata extensão dos serviços do Subsistema Indígena de Saúde aos povos aldeados 

situados em terras homologadas ou não;  

5. Extensão dos serviços do Subsistema Indígena de Saúde aos povos indígenas não 

aldeados, exclusivamente, por ora, quando verificada barreira de acesso ao SUS geral.  

6. Elaboração e monitoramento de um Plano de Enfrentamento da COVID-19 para os Povos 

Indígenas Tocantinenses, com a participação do Conselho Estadual de Direitos Humanos 

e dos representantes das comunidades indígenas, nas seguintes condições: (i) indicação 

dos representantes das comunidades indígenas; (ii) apoio técnico da Fundação Oswaldo 

Cruz e do Grupo de Trabalho de Saúde Indígena da Associação Brasileira de Saúde 

Coletiva – ABRASCO, cujos representantes deverão ser indicados pelos requerentes; 

7. Indicação pelo Estado do Tocantins das demais autoridades e órgãos que julgar 

conveniente envolver na tarefa, com indicação dos mesmos elementos. 

8. Que a SEDUC suspenda imediatamente por tempo indeterminado as aulas em todos os 

povos indígenas do Estado do Tocantins, e, especificamente nos povos indígenas da Ilha 

do Bananal, sem prejuízo aos contratos e salários de todos os professores e servidores da 

educação das escolas em territórios indígenas; 

9. Que a SEDUC, secretarias municipais de educação e os órgãos responsáveis ela política 

indigenista implementem campanhas educativas de combate ao preconceito e 

discriminação contra os povos indígenas com ampla divulgação, em especial nas cidades 

próximas as comunidades indígenas; 

10. Que o Ministério da Saúde construa o Hospital de Campanha no território indígena da 

Ilha do Bananal, e onde mais for necessário. 

11. Que seja estabelecido imediatamente PROTOCOLO que determine o repasse diário de 

boletim médico a todas as famílias de pacientes internados por Covid-19 no Estado do 

Tocantins; 

12.  Que no boletim diário as famílias sejam informadas necessariamente sobre: (i) 

município, hospital, e ala da internação; (ii) condições médicas; e (iii) medicação 

ministrada; 

13.  Que para famílias indígenas sejam providenciados(as) tradutores(as); 

14. Que o DSEI/TO faça testes em todos os indígenas do estado, especificamente e com 

urgência no povo Javaé e os outros povos da Ilha do Bananal. 



 

 

 

 

15. Que a FUNAI cumpra o seu papel constitucional de proteção dos territórios indígenas 

para evitar invasões e a proliferação do coronavírus. 

16. Que as prefeituras dos municípios que incidem em territórios indígenas suspendam ou 

proibam a realização de atividades turísticas para evitar a proliferação do vírusem tais 

localidades.  

17. Que sejam adotadas medidas a garantir a segurança alimentar e sanitária com o 

encaminhamento de ajuda emergencial de alimentos e material de higiene (cestas básicas) 

as comunidades indígenas do estado;  

18. Determinar ao comércio, em especial aos supermercados e comercio do gênero de 

primeira necessidade das cidades próximas as comunidades indígenas, em especial a 

cidade de Formoso do Araguaia, que atendam os indígenas sob pena de multa, nos termos 

do Código de Defesa do Consumidor; 

19. Requerer que sejam tomadas todas as providencias administrativa e judiciais para 

desocupação imediata, o fim da invasão da terra indígena e do Parque Nacional do 

Araguaia nos termos da Ação Civil Pública citada acima, vez que os números 

apresentados nos boletins da Covid 19 da Secretaria de Saúde de Formoso do Araguaia,  

informando o surto e alto índice de indígenas contaminados, conclui-se que o grande 

número de pessoas não indígenas circulando no interior da ilha do Bananal é um fator a 

mais para propagação do vírus  - com grave ameaça aos índios isolados, a despeito da 

exaustão dos recursos naturais e das noticias de assassinato de um índio Ava Canoeiro. 

20. Recomendar que a Fundação Nacional do Índio (FUNAI), execute a Portaria nº. 

419/PRES, em 17 de março de 2020, estabelecendo medidas temporárias de prevenção à 

infecção e propagação do coronavírus, mediante restrição de acesso às terras indígenas; 

Maria de Fátima Dourado da Silva 

Conselheira presidente do CEDDH-TO 

Eliane Franco Martins 

Coordenadora do CIMI 

Veronica Salustiano 

Coordenadora do CDHP 


