Ofício 02/2021- Coordenação da APIRN-RN
João Câmara, 01 de janeiro de 2021
Assunto: Solicitar Providências a Respeito da Vacinação dos Povos
Indígenas do Estado do Rio Grande do Norte.
Excelentíssimo Sr. Yuri Vasconcelos- Chefe da CTL-FUNAI/NATAL

A articulação vem por meio deste, Cumprimenta-lo Cordialmente, e solicitar a vossa
excelência, que a FUNAI tome todas as providencias cabíveis para garantir o processo de
vacinação dos Indígenas do Estado do Rio Grande do Norte. Sabemos que historicamente os
povos indígenas são colocados em estado de vulnerabilidade, massacrados e tiveram suas
vidas ceifadas e mediante ao caos que assola o mundo em meio a pandemia do Covid 19- estes
grupos foram severas afetados diretamente, tendo que pagar com suas próprias vidas pela
falta de providências dos órgãos competentes. A FUNAI, tem em suas principais competências
garantir o direito à vida destas populações e neste atual momento a instituição também está
sendo conivente com todo o processo de incapacidade do estado brasileiro em suas esferas.
Em especial, a população indígena do RN, é punida duas vezes, uma por não terem suas terras
demarcadas pelo estado brasileiro, e consequentemente terem ficado de fora do plano
nacional de vacinação, bem como, no plano estadual. Os povos indígenas é um dos grupos
prioritários e estão pagando um preço alto pela negligencia do Ministério da Saúde, SESAI,
FUNAI, em especial, se tratando dá população indígena do estado o Governo do Estado do Rio
Grande do Norte, por meio da SESAP também tem sua porcentagem de responsabilidade.
Cerca de 6.385 indígenas estão à beira de um massacre, um genocídio e até então não temos
respostas concretas em relação a vacinação destes povos. Mediante o exposto a cima
solicitamos com URGÊNCIA que a FUNAI, acione o Ministério Público Federal- MPF, Advocacia
Geral da União – AGU, bem como, cobre providências da SESAI, Ministério da Saúde e
Secretaria Estadual de Saúde do estado do RN- SESAP (vacinação para a população indígena do
Estado do RN) a população Indígena do RN, não pode pagar com suas vidas por um erro do
Estado brasileiro.

Ante ao Exposto, aguardamos contato.
Respeitosamente,

_____________________________________________________
Dioclécio Bezerra da Costa
Coordenador da APIRN- Articulação dos Povos Indígenas do RN.
Telefone: (84) 9 94494462 - E-mail: caciquepotiguara@outlook.com
Endereço: Comunidade indígena Santa Terezinha, nº 30- Zona Rural, João Câmara/RN
- CEP: 59550-000

