Ministério da Saúde
Secretaria Especial de Saúde Indígena
Gabinete
NOTA À IMPRENSA
Brasília, 6 de junho de 2020.

Assunto: Esclarecimentos sobre profissionais do DSEI Vale do Javari com COVID-19.
Considerando—se a Nota à Imprensa exarada pela Secretaria Especial de Saúde Indígena – SESAI/MS, em
04 de junho de 2020, referente a “Quatro profissionais do Distrito Especial Indígena Vale do Javari testam
positivo para COVID-19”, faz-se necessário esclarecimentos complementares considerando-se
observações realizadas pelas equipes parceiras que atuam, de forma incansável, junto à SESAI-MS em
busca da promoção do bem-estar dos povos indígenas na região do Vale do Javari e também em todo o
país.
Não procede a informação de que o “fluxo de transeuntes é constante na Terra Indígena Vale do Javari”.
Há sim fluxos nos citados rios Javari e no trecho do baixo Curuçá. Entretanto, esses rios fazem divisa, são
fronteiras, e não estão situados no interior da Terra Indígena. Não há nenhum registro comprovado de
que existam estranhos atualmente dentro da terra indígena, muito menos “fluxo constante”. Desde o
início da declaração de emergência em saúde pública, a Funai, por meios das suas unidades Coordenação
Regional Vale do Javari e Coordenação Frente de Proteção Etnoambiental Vale do Javari adotam medidas
cabíveis para garantir que o isolamento social das comunidades indígenas seja preservado sempre com
constante comunicação, diálogo e coparticipação das próprias comunidades indígenas.
É preciso esclarecer ainda que entre as duas aldeias com profissionais do DISEI-VJ testados positivos para
COVID-19 se localiza uma das quatro Bases de Proteção Etnoambiental da FUNAI instaladas na Terra
Indígena Vale do Javari (Base Curuçá). Trata-se de unidade com equipe e funcionamento permanente e
diuturno, que realiza o controle de ingresso de toda e qualquer embarcação que trafegue pelo rio Curuçá,
além de monitorar a região onde os casos foram confirmados. Assim, é inverídica e infundada a afirmação
de que o trânsito na região acontece sem que haja controle.
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