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COVID-19: FALTA DE AÇÃO E DE RECURSOS AMEAÇA MAIS 
DE 3 MILHÕES DE POVOS INDÍGENAS DE MAIS DE 400 

GRUPOS ÉTNICOS NA AMAZÔNIA

*** Por conta da falta de ação dos governos frente à crise humanitária da COVID-19, 
COICA lança um apelo global urgente para levantar recursos essenciais enquanto 

espera que os governos da região adotem medidas imediatas ***

QUITO (Equador).— Por conta da falta de ação dos governos da Bacia Amazônica em atender às ne-
cessidades dos povos indígenas diante da expansão da COVID-10, a Coordenação de Organizações 
Indígenas da Bacia Amazônica (COICA) lançou hoje uma campanha para arrecadar pelo menos 3 
milhões dólares para um fundo de emergência essencial para as próximas duas semanas. No en-
tanto, a liderança da COICA alertou que esses fundos são apenas um “mínimo absoluto para iniciar 
a operação” e que serão necessários muito mais recursos para lidar com a pandemia na região.

A COICA convocou governos, agências de cooperação, organizações internacionais, fundações e 
cidadãos a doar para o Fundo de Emergência da Amazônia. Esse fundo foi criado com o objetivo de 
captar e canalizar recursos para comunidades indígenas e organizações de base que enfrentam a 
emergência da COVID-19 em toda a Bacia Amazônica:  https://www.AmazonEmergencyFund.org/

As lideranças indígenas pretendem arrecadar mais de 3 milhões de dólares com o objetivo de 
iniciar operações para, de maneira urgente, fornecer alimentos, remédios, comunicação de emer-
gência, evacuação, proteção e segurança contra invasões iminentes. O fundo, que posteriormente 
expandirá sua meta na busca de recursos para uma segunda fase, também buscará fortalecer a 
soberania alimentar e a resiliência comunitária dos povos indígenas.

“Se os governos da região não ajudam, que então deixem a comunidade internacional fazer isso. 
Parece que proteger os povos indígenas não é conveniente em todo esse discurso sobre a sobe-
rania da Amazônia. Os Estados nacionais sempre falam sobre o poder soberano do território, mas 
esse poder anda de mãos dadas com a responsabilidade de cuidar de seu povo”, afirmou José 
Gregorio Díaz Mirabal, Coordenador Geral da COICA e pertencente ao povo Wakuenai Kurripaco 
people (Venezuela).

De acordo com a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) (1), 34 milhões de 
pessoas vivem na região, o que representa 11% da população dos países amazônicos, com 420 di-
ferentes povos indígenas e tribais falando 86 idiomas e 650 dialetos. A COICA estima que mais de 
9% da população da Amazônia (mais de 3 milhões) seja formada por povos indígenas e que pelo 
menos 60 desses povos vivam em total isolamento.

A COICA alertou que, se não forem tomadas medidas urgentes pelos nove países que ocupam a Amazô-
nia, o mundo promoverá um etnocídio com consequências a serem sofridas pela maior parte do mundo.

https://www.AmazonEmergencyFund.org/


“A Amazônia possui 30% da biodiversidade e 70% do oxigênio no planeta, mas sua real impor-
tância está na correlação dos povos indígenas com a floresta, o que garante a vida de todos. Se a 
correlação que garantiu grande parte da estabilidade ecológica não for resolvida, o Planeta en-
frentará um colapso climático, muito difícil de ser revertido”, alertou Tabea Casique Coronado, 
Coordenadora de Ciência, Educação e Tecnologia da COICA e liderança do povo Ashéninka (Peru).

O chamado de apoio à defesa dos povos indígenas contra a COVID-19 começou nos Estados Uni-
dos na terça-feira, 5 de maio, onde ocorreu uma edição especial do “Giving Tuesday” (2), voltada 
para instituições de caridade relacionadas à pandemia. “ Grande parte da agricultura dos Estados 
Unidos, especialmente as regiões sul, central e noroeste, se beneficia das chuvas que vêm da Ama-
zônia. E a ciência tem sido clara: proteger os povos da Amazônia é proteger a Amazônia, por isso 
ajuda-los agora é ajuda-los no médio e longo prazo”, disse Julio César López, presidente da OPIAC 
e representante do povo Inga (Colômbia) (3).

Todos os recursos arrecadados serão destinados em 100% às comunidades indígenas da Amazô-
nia. As decisões sobre doações e governança do Fundo serão tomadas sob estrita coordenação 
e comunicação por um Conselho de Governança, que inclui líderes indígenas da COICA e suas 
organizações membros e, em menor número, representantes das ONGs participantes, doadores e 
consultores que formaram o Círculo de Solidariedade dos Fundadores. O Fundo também terá um 
Círculo de Assessores composto por organizações e indivíduos com histórico comprovado para 
orientar e apoiar estratégias eficazes de gerenciamento de subsídios.

Por mais de 500 anos, os povos indígenas da Amazônia e das Américas têm enfrentado invasões e 
perda de seus territórios ancestrais, discriminação étnica e socioeconômica e a constante ameaça 
de extermínio físico e cultural, resultando em desterramento, doenças e genocídio. Mas hoj, os 
povos indígenas, principalmente os que vivem em isolamento voluntário e os idosos, que são os 
guardiões da sabedoria, correm um grave risco por conta da pandemia. As comunidades tradicio-
nais, incluindo ribeirinhos, quilombolas, seringueiros e outros povos extrativistas que têm defen-
dido a floresta com suas vidas, também estão ameaçadas.

“A COVID-19, que afeta todo o mundo, atingiu as terras indígenas e está colocando nossas vidas em 
risco. Mas precisamos falar que esse vírus se junta a outras ameaças que já existiam, e que enfren-
tamentos permanentemente nas comunidades indígenas. Essas ameaças são a poluição ambiental 
devido à exploração indiscriminada de recursos naturais, que limita o acesso a serviços públicos 
de saúde e educação, assim como a violência e discriminação que ameaçam não só a permanência 
de nossos povos, mas também nosso conhecimento para a conservação do Planeta “, disse Franci-
nara “Nara” Soares Baré, Coordenadora da COIAB e representante do povo Baré (Brasil).

A COICA alertou que, à medida que vírus se espalha rapidamente pela Bacia Amazônica, os povos 
indígenas e as comunidades tradicionais estão ficando vulneráveis, de maneira desproporcional, a 
doenças devido à insistente falta de acesso a serviços públicos equitativos e adequados, incluindo 
moradia e assistência médica, decorrentes de séculos de colonização e racismo.

“ É urgente agir, é urgente atender às nossas necessidades. Todos são chamados para participar 
dessa iniciativa e garantir que os cuidados cheguem às comunidades, sejam eles de saúde, alimen-
tação ou suprimentos médicos. Somente assim, achatando a curva da pandemia na região, pode-
mos fazer nossa parte para achatar a curva das emissões de dióxido de carbono e a sexta extinção”, 
concluiu Sirito-Yana Aloema, presidente da OIS e nativo do povo Kariña (Kalina) Caraib (Suriname), 
que representa as organizações das Guianas.

O Fundo de Emergência da Amazônia será composto por um consórcio de organizações não- go-
vernamentais (ONGs) e doadores locais e internacionais que trabalharão em estreita colaboração 
com a COICA e suas 9 organizações nacionais, assim como com seus parceiros e aliados em toda a 
Amazônia e no mundo para apoiar as respostas de emergência ao avanço da COVID-19.



PARA MAIS INFORMAÇÕES:

Nadino Calapucha, +593 988551091 (por favor, mande uma mensagem antes de ligar),  juventu-
descoica@coica.org.ec

Gravação da coletiva de imprensa virtual disponível aqui (traduções disponíveis)

Declaração completa da COICA sobre a emergência da COVID-19:  cliquear aquí .

NOTAS AO EDITOR:

(1) Dados da OTCA: http://www.otca-oficial.info/amazon/our_amazon

(2) Sobre o “Tuesday to Give”  https://www.consumerreports.org/charitable-donations/giving-tues-
day/ (3) Los efectos de la deforestación tropical en los ciclos lluviosos (Climate and Land Use Alliance) 
http://www.climateandlandusealliance.org/wp-content/uploads/2016/02/Effects_of_Tropical_Defo-
rest ation_Policymaker_Summary.pdf

(3) Os efeitos do desmatamento tropical nos clicos de chuva (Climate and Land Use Alliance) http://
www.climateandlandusealliance.org/wp-content/uploads/2016/02/Effects_of_Tropical_Deforest 
ation_Policymaker_Summary.pdf

SOBRE A COICA E SUAS ORGANIZAÇÕES MEMBRO

Coordenação de Organizações Indígenas da Bacia Amazônica (COICA)  é uma organização indígena 
de convergência internacional que orienta seus esforços para a promoção, proteção e segurança 
dos povos e territórios indígenas através da defesa de seus modos de vida, princípios e valores. 
social, espiritual e cultural. Nossa existência faz parte da defesa da vida e da Amazônia para con-
tinuar como semente na terra e conservar florestas para um planeta vivo que garante a continui-
dade de nossas gerações presentes e futuras. A COICA é composta pelas seguintes organizações 
indígenas na Bacia Amazônica:

AIDESEP (Perú):   Associação Interétnica para o Desenvolvimento da Selva Peruana - é uma confede-
ração formada há 40 anos e reúne 109 federações e 9 organizações regionais, representando mais 
de 1.809 comunidades onde vivem mais de 650.000 indígenas, incluindo 16 famílias linguísticas.

APA (Guyana):   A Associação dos Povos Ameríndios da Guiana - com sede em Georgetown, inclui 
5 capítulos que incluem 70.000 indígenas em 10 departamentos e representam os seguintes 9 
povos indígenas: Lokono Arawak, Akawaio, Arecuna, Carinya (Caribe), Makushi, Patamona, Wai Wai, 
Wapishana e Warrau.

CIDOB (Bolivia):   Confederação dos Povos Indígenas do Oriente, Chaco e Amazônia da Bolívia - fun-
dada por 4 nações indígenas do leste da Bolívia (Guarani-Izoceños, Chiquitano, Ayoreos e Gua-
rayos) em 3 de outubro de 1982, com sede em Santa Cruz da serra. Posteriormente, os outros 
povos indígenas foram incluídos para reunir 34 nacionalidades e povos indígenas que vivem no 
Oriente, Chaco e Amazônia, localizados em sete dos nove departamentos do país: Santa Cruz, Beni, 
Pando, Tarija, Chuquisaca, Cochabamba e La Paz.

COIAB (Brasil):   Coordenação de Organizações Indígenas na Amazônia Brasileira - reúne mais de 75 
organizações membros de todos os estados da Amazônia Brasileira (Amazonas, Acre, Amapá, Ma-
ranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins) que representam 160 nações indígenas 
com cerca de 430.000 pessoas e 114 referências de pessoas em isolamento voluntário (correspon-
dendo a quase 60% da população indígena brasileira) se espalham por mais de 110 milhões de 
hectares do território amazônico.

CONFENIAE (Ecuador):  Confederação de Nacionalidades Indígenas da Amazônia Equatoriana - re-
presenta cerca de 1.5000 comunidades das seguintes nações indígenas: Kichwa, Shuar, Achuar, 
Waorani, Sapara, Andwa, Shiwiar, Cofan, Siona, Secoya e Quijos.
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FOAG (Guyana Francesa):   Federação de Organizações Indígenas da Guiana - inclui povos indígenas 
que representam mais de 20 organizações indígenas.

OIS (Surinam):   Organização dos Povos Indígenas no Suriname - compreendendo 9 povos indígenas, 
representando cerca de 40.000 indígenas em 10 departamentos e 55 assentamentos, que partici-
param da criação do recente Corredor de Conservação do Suriname do Sul, com uma extensão de 
7,2 milhões de hectares, o que representa 40% do território nacional.

OPIAC (Colombia):   Organização dos Povos Indígenas no Suriname - compreendendo 9 povos indí-
genas, representando cerca de 40.000 indígenas em 10 departamentos e 55 assentamentos, que 
participaram da criação do recente Corredor de Conservação do Suriname do Sul, com uma exten-
são de 7,2 milhões de hectares, o que representa 40% do território nacional.

ORPIA (Venezuela):   Organização Regional dos Povos Indígenas da Amazônia - reúne 19 organiza-
ções representando 19 povos indígenas.


