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Ofício nº 005/CNS-2021 

        Manaus (AM), 20 de janeiro de 2021. 

A Sua Excelência a Senhora 
ELIANA PERES TORELLY DE CARVALHO  
Coodernadora da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF 
(Câmara Temática de Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais) 
SAF Sul Quadra 4 Conjunto C 
Brasília -DF CEP70050-900 
 

Assunto: Solicitar do MPF o cumprimento e monitoramento na aplicação da vacina do Covid-19 as 

populações e comunidades tradicionais extrativistas e ribeirinhas no Brasil. 

 

Senhora Coordenadora, 

 

Ao cumprimentá-la, o Conselho Nacional das Populações Extrativistas -CNS, que ao longo de 

2020, contou com parceria do MPF em importantes ações em defesa dos direitos das populações 

extrativistas, especialmente, no dispõe sobre medidas de proteção social para a prevenção do contágio 

e da disseminação da Covid-19 nos territórios indígenas e das comunidades tradicionais extrativistas e 

ribeirinhas, bem como na criação do Plano Emergencial para Enfrentamento à Covid-19 nas 

comunidades tradicionais (extrativista e quilombolas) e povos indígenas, que assegurou recursos 

públicos para atender, emergencialmente, povos e comunidades tradicionais em tempos de pandemia 

no Brasil.  

Agora com chegada da vacina nos Estados, e o estabelecimento dos Planos Nacionais e 

Estaduais de vacinação do Covid-19, em que a lei 13.979 de 2020 define as prioridades na aplicação 

e distribuição da vacina no país, e com a definição dos Planos Municipais de Vacinação, que priorizam 

no caso especifico do Estado do Amazonas na Terceira Fase – pois cada Plano Estadual define suas 

prioridades - povos indígenas, as comunidades tradicionais extrativistas e ribeirinhas, solicita-se as 

seguintes medidas do MPF: 

a) O CNS preocupado que os governos estaduais e as prefeituras municipais não cumpram 

à prioridade, na aplicação da vacina do covid-19, as comunidades tradicionais extrativistas 

e ribeirinhas. Vem pedir a 6ª Câmara do MPF que faça o monitoramento junto aos gestores 

públicos estaduais e municipais, para que cumpram com obrigação pública, de vacinar as 

pessoas das comunidades extrativistas, dispersas nos territórios extrativistas da Amazônia 

Legal e de outras regiões e territórios do país do litoral brasileiro.  

b) Pede-se também ao MPF que recomende aos governos Estaduais e a Prefeituras, onde 

estão localizados os territórios extrativistas, especialmente, as prefeituras, que possam dar 

a devolutiva a 6ª. Câmara e a este CNS, a cada 15 dias, da quantidade de pessoas das 

comunidades já vacinas, com base na agenda municipal de aplicação da vacina do covid-

19. 

   

   Saudações Extrativistas. 

 

                                                       Júlio Barbosa de Aquino. 

                                                                Presidente 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13979.htm

