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Mesmo com a chegada do novo Coronavírus,
o Governo Federal investiu menos recursos na saúde indígena

no primeiro semestre de 2020 em comparação com o mesmo período de 2019.
A tendência de queda nos gastos com a saúde indígena vem
acontecendo desde o início do governo Bolsonaro.
O orçamento
autorizado para 2020 foi

Execução do orçamento
da ação 20YP “Saúde Indígena”
(2013 a 2020)

14% menor
que o de 2018,
por exemplo.
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DSEI Rio Tapajós - Territorial

Como esse recurso
chega no território
Munduruku?
O DSEI Rio Tapajós atende
a uma população de 13.279
indígenas de 10 etnias,
oriundos de 157 aldeias.

Autorizado

MANAUS

Conta com 25 Unidades
Básicas de Saúde Indígena,
11 Polos Base e 4 Casas de
Saúde Indígena, atendendo à
uma área de 231.906,7 km2,
de acordo com a SESAI.
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Ou seja, os gastos do DSEI
não são exclusivamente
com os Munduruku.
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Gráﬁcos: Siga Brasil, extração em agosto de 2020;
Mapa: DGESI - Departamento de Gestão de Saúde Indígena.

Como o DSEI Rio Tapajós tem gastado seu dinheiro diante da pandemia?

Quando olhamos os recursos gastos entre
janeiro e julho de 2020, percebemos que:
Um pouco mais de R$ 10 mil foram gastos a compra de Equipamentos
de Proteção Individual. Muito pouco!
Não há aumento signiﬁcativo na contratação e horas-vôo nos meses
em que a pandemia estava instaurada.
O empenho deste recurso aconteceu no ﬁnal de maio, demonstrando a
lentidão do governo em tomar medidas básicas de contenção da
pandemia.
O gasto com transporte aéreo no começo de 2020 foi maior do que nos meses em
que a pandemia já estava nos territórios, como podemos ver no gráﬁco abaixo:

Gastos com empresas de taxi- aéreo no âmbito do DSEI Rio Tapajós
(Janeiro a junho de 2020)
(valores em reais correntes)
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Os trágicos efeitos da pandemia nos territórios
indígenas exigiriam a ação certeira por parte do governo.
O que os números nos mostram é que isso não tem acontecido. Segundo a
nossa Metodologia Orçamento & Direitos, o governo falhou em todos os quesitos:

Não garantiu a
realização progressiva
de direitos

Não mobilizou o
máximo de recursos
disponíveis para
realização de direitos

Não se pautou na
não discriminação

Não garantiu a
participação popular

Além de tentar acabar
com o atual modelo
diferenciado de Saúde
Indígena, não
potencializou o
atendimento como
deveria diante da
pandemia.

Mesmo com a
chegada do novo
Coronavírus investiu
menos recursos na
saúde indígena no
primeiro semestre de
2020 que no mesmo
período de 2019.

A vulnerabilidade dos
povos indígenas
exigiria uma ação
rápida para impedir a
chegada da pandemia
nos territórios e, em
último caso,
remediá-la.

Fragilizou o controle
social e desacreditou
os movimentos
indígenas que vem
monitorando e
trabalhando para
conter a pandemia em
suas comunidades.
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Saiba mais em: inesc.org.br

Acesse
aqui nossa
Metodologia
Orçamento &
Direitos:

