
  

 

 

GENOCÍDIO  

EM CURSO 
 
Até o início de dezembro de 2020, Funai gastou apenas 52% dos 
recursos destinados ao enfrentamento do novo Coronavírus entre 
povos indígenas. 
 
Com a chegada do novo Coronavírus em território brasileiro, foram 
destinados para a Fundação Nacional do Índio (Funai) R$18.340.000,00 
em recursos extraordinários e redirecionados R$23.073.386,00 dos 
recursos próprios para o enfrentamento da pandemia entre povos 
indígenas. O gasto efetivo do recurso, no entanto, não acompanha a 
gravidade dos efeitos do vírus entre os povos originários: apenas 52% 
dos recursos foram efetivamente pagos até o início de dezembro de 
2020.  
 
 
GRÁFICO 1 
Recursos destinados ao enfrentamento da Covid-19 na Funai 

 
Fonte: Siga Brasil, extração em 08/12/2020. 

Elaboração: Inesc 
 

 
O Gráfico 1 aponta para uma taxa de execução orçamentária de 74% 
nos recursos extraordinários, mas de apenas 33% nos recursos próprios  
da Funai redirecionados para o enfrentamento da pandemia. Pode-se 
 
  

R$23.073.386,00

R$15.200.936,80

R$8.531.139,27

R$7.724.972,54

R$18.340.000,00

R$16.839.734,34

R$13.835.671,61

R$13.650.138,72

Autorizado (R$)

Empenhado (R$)

Liquidado (R$)

Pago (R$)

Recursos extraorçamentários Recursos próprios

http://www.inesc.org.br


  

 

 

 
 
 
 
aferir que a taxa de execução dos recursos extraordinários responde à 
pressão e organização dos movimentos indígenas que, entre outras 
coisas, obtiveram sucesso na Ação de Descumprimento de Preceito 
Constitucional 709, exigindo, no Supremo Tribunal Federal, ação do 
Executivo contra a pandemia. O ritmo de execução dos recursos 
próprios, no entanto, segue mesmo ritmo dos demais gastos do órgão: 
dados do Siga Brasil demonstram que apenas 46% do orçamento de  
seu principal programa finalístico (0617 – Proteção e Promoção dos 
Direitos dos Povos Indígenas) foram gastos até o início de dezembro. 
O baixo índice de execução orçamentária é emblemático da 
fragilização da política indigenista que, esvaziada de pessoal, corpo 
técnico e prioridade política, ausenta-se de cumprir seus deveres 
constitucionais.  
 
Os efeitos do novo Coronavírus entre os povos indígenas foram, desde 
a chegada da pandemia no Brasil, dramáticos. Dados do 
monitoramento autônomo realizado pela Articulação dos Povos 
Indígenas do Brasil em parceria com o Instituto Socioambiental do dia 
8 de dezembro afirmam que há 41.089 casos confirmados em 161 
povos afetados, resultando em 886 indígenas mortos em decorrência 
da doença. As perdas, como o movimento indígena tem afirmado 
desde maio, não são mensuráveis: representam mais um ataque na 
série de ofensivas contra os povos originários que, além da pandemia, 
enfrentam também invasões e violações de seus territórios, violência 
política e ambiental e a sanha de um governo que se posiciona 
explicitamente contra seus direitos. 
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