
 
 

MANIFESTO GUARANI & KAIOWÁ EXIGINDO A ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS 
PÚBLICOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS EM TERRITÓRIOS INDÍGENAS 

PARA A PREVENÇÃO DA CHEGADA DA PANDEMIA DO NOVO 
CORONAVÍRUS.  

 
Nos Conselhos Tradicionais Guarani e Kaiowá Aty Guasu, Kuñangue Aty Guasu, e            
Retomada Aty Jovem viemos através desta nos manifestar e pedir apoio do estado para              
amparar as barreiras sanitárias Guarani e Kaiowá. Desde a chegada do Coronavírus em             
nossas comunidades indígenas, estamos nos organizando em turnos, colocando nossos corpos           
em risco, bloqueando o acesso de pessoas e a circulação de outras comunidades em nossos               
territórios Guarani e Kaiowá.  
 
O presidente sancionou com 16 vetos a lei que cria o Plano Emergencial para              
Enfrentamento à Covid-19 nos territórios indígenas, que estabelece medidas para prevenir           
a disseminação da doença entre povos tradicionais. O texto da lei nº 14.021 foi publicado na                
madrugada de quarta-feira 08 de Julho de 2020, exigimos o cumprimento da Constituição             
Federal de 1988, essa prática do estado brasileiro é crime contra a humanidade.  
 
O racismo institucional aumentou contra as comunidades Guarani e Kaiowá na pandemia. Há             
barreiras equipadas em toda a cidade, e o município de Dourados (MS) conta com agentes               
públicos, e profissionais de saúde e protocolos sanitários em todo o espaço urbano, atuando              
em barreiras sanitárias. A Reserva Indígena mais populosa do estado, com mais casos             
positivos e dois óbitos continua sem apoio do estado e municípios às barreiras sanitárias              
indígenas, isso é um descaso, abandono do povo Guarani e Kaiowá enfrentando uma             
pandemia que vem deixando rastros profundos de violência nas comunidades indígenas.  
 
Exigimos apoio do governo do estado de Mato Grosso Do Sul, dos prefeitos de municípios               
onde há barreiras sanitárias Guarani e Kaiowá, da Fundação Nacional Do Índio (FUNAI), da              
Frente Parlamentar em Defesa Dos Direitos Dos Povos Indígenas no Congresso Nacional, aos             
órgãos de segurança pública, aos parlamentares dos municípios citados logo abaixo, ao            

Ministério Público Federal de Campo Grande, Dourados, Naviraí e Ponta Porã e a 6ª Câmara               
em Brasília.  Nos ajudem a proteger nossos territórios! É um direito nosso. 
  



Necessitamos urgentemente que encaminhem agentes públicos para nos ajudar nas barreiras           
sanitárias, com equipamentos adequados para o bloqueio com segurança: Cones de trânsito,            
correntes, fitas zebrada, capas de chuva, coletes de transito, tendas, alimentos, lanterna, luvas             
descartáveis, máscaras, toucas descartáveis, termômetro infravermelho, jato d'água, macacão         
hospitalar, protetor facial, álcool em gel e borrifador e outros itens que possam colaborar com               
a prevenção. Solicitamos também orientações e informações a respeito da COVID-19 para as             
nossas comunidades e a construção de protocolos sanitários específicos para as barreiras            
sanitárias indígenas.  
 
Reforçamos a importância do acesso à água nas comunidades Guarani e Kaiowá. A falta              
d'água é uma realidade presente em nossos Tekohas. Muitas famílias não possuem acesso a              
água e acabam tendo que ir buscar em córregos contaminados. Como pedir para que lavem as                
mãos e tenham uma higiene pessoal adequada, sem acesso à água potável? Estamos             
informando para que lavem as mãos, mas somente isso não adianta.  
 
Solicitamos a implementação de caixas d'água e circulação de caminhões pipa em nossas             
comunidades. É de extrema urgência que os órgãos públicos convocados neste manifesto            
tomem providências emergenciais para garantir a estrutura física com segurança e a atenção             
necessária que as  barreiras Guarani e Kaiowá  precisam.  
 
Abaixo disponibilizamos o município onde estão localizados as barreiras sanitárias Guarani e            
Kaiowá.  
 

Lista de Barreiras Guarani & Kaiowá contra o COVID-19 
 

 Município/Distrito Tekohá Guarani e 
Kaiowá 

Quantidade de 
Barreiras 

1 Dourados Bororó 3 

2 Dourados Jaguapiru 1 

3 Antônio João Ñanderu Marangatu 05 

4 Laguna Carapã Rancho Jacaré 1 

5 Bela Vista Pirakua 1 

6 Douradina Guyra Cambiy  1 

7 Paranhos Pirajuí 2 

8 Paranhos  Potrero Guasu 1 

9 Eldorado Cerrito 2 



10 Amambai Kurusu Amba 1 

11 Caarapó  Te'y Kue 2 

12 Tacuru Sassoró 1 

13 Iguatemi Porto Lindo 2 

14 Tacuru Jaguapiré 1 

15 Dourados Panambizinho  1 

16 Douradina Lagoa Rica 1 

17 Maracaju Sucuri 1 

18 Paranhos Paraguassu 1 

19 Paranhos  ypoí  1 

 

20 Amambai Guapo'y 4 

21 Caarapó Guyra roka 1 

22 Dourados  Passo Piraju 1 

23 Tacuru Pyelito Kue 1 

24 Juti Jarara 1 

25 Aral moreira Guaivyry 1 

26 Ponta Porã Jatayvary / Lima Campo 1 

27 Juti Takuara 1 

28 Sete Queda Sombrerito 1 

29 Ponta Porã Kokuei 1 

30 Rio Brilhante Laranjeira nhanderu 1 1 

31 Rio Brilhante Laranjeira nhanderu 2 1 

    

    

Total:   44  Barreiras 
Guarani e Kaiowá.  

 
Tekohás Guarani & Kaiowá, 08 de Julho de 2020. 


