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COMISSÃO ARNS | NOTA PÚBLICA #49
Por atendimento rápido e adequado a grupo de indígenas
isolados no Vale do Javari
A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos D. Paulo Evaristo Arns – Comissão
Arns vem a público manifestar sua extrema preocupação com a situação de
que foi informada através de nota da União dos Povos Indígenas do Vale do
Javari (UNIVAJA) de 1 de Agosto de 2022, e detalhadamente confirmada.
Trata-se de um grupo indígena isolado nesta região, de língua não identificada,
que visivelmente está procurando se comunicar. Agitados, estes indígenas
estão gritando na margem oposta do rio Ituí, que banha a aldeia Marubo São
Joaquim.
Seja para informar alguma invasão de seu território, seja por alguma outra
razão que os leve a procurar contato, o grupo parece enfrentar uma situação
que exige providências urgentes e abrangentes da parte da Fundação Nacional
do Índio (FUNAI), auxiliada pela Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI).
O contato de um povo isolado com o resto dos brasileiros é de extrema
delicadeza e perigoso para essa população indígena, que não dispõe de
barreira epidemiológica contra as nossas doenças, inclusive as mais simples,
como a gripe. Sem proteção vacinal imediata e adequada, há risco de mortes
em série nessa população, podendo levar até à sua extinção.
É urgente, repetimos, que a FUNAI e a SESAI desloquem para a região uma
expedição com indigenistas e equipe médica experientes, atuando dentro de
um plano de contingência específico e atualizado para o Vale do Javari.
Pedimos, ainda, que os integrantes da equipe médica tenham experiência
prévia com os protocolos de saúde em situações de primeiro contato com
indígenas isolados.
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Manuela Ligeti
Carneiro da Cunha
Professora da USP e da Universidade de
Chicago, e ex-presidente da Associação
Brasileira de Antropologia
Margarida Bulhões
Pedreira Genevois
Presidente de honra da
Comissão Arns, ex-presidente
da Comissão Justiça e Paz da
Arquidiocese de São Paulo
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A Comissão Arns vem solicitar essas medidas com a máxima urgência,
acompanhando desde já os desdobramentos do caso.
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