SUMÁRIO EXECUTIVO
Os povos indígenas e as comunidades locais que vivem na Amazônia são
essenciais para deter o desmatamento e proteger a floresta tropical. Vários
estudos demonstram que essas populações, como proprietárias ancestrais, têm
sido mais eficazes em garantir a conservação das florestas e o uso sustentável
da biodiversidade em seus territórios do que os sistemas de áreas protegidas.
Assim, a pandemia da COVID-19 aprofundou desigualdades enquanto tornou evidente como tudo e todos estão conectados: desafios globais e contemporâneos como racismo, desigualdade, violações aos direitos humanos e
territoriais, mudança climática, e doenças infecciosas estão inter-relacionados.
O objetivo desse monitoramento e da sistematização de dados públicos é garantir que os cidadãos tenham acesso igual e inclusivo aos bens e serviços
públicos e que possam se envolver de forma significativa na alocação de
recursos públicos e nas decisões políticas, utilizando esses dados para defender com eficácia a mudança de políticas e práticas, ou iniciar litígios estratégicos, para que a contratação pública se torne cada vez mais transparente,
responsável e eficiente.
Esse relatório foi promovido pela Hivos através do programa Todos os Olhos
na Amazônia como instrumento para o controle social a partir do monitoramento e análise da execução orçamentária de recursos públicos destinados
à assistência aos povos indígenas dos estados da Amazônia Legal durante os
meses de abril a agosto de 2020
Os dados consolidados nesse relatório foram publicados semanalmente e permanecem disponíveis no site do programa Todos os Olhos na Amazônia.
As planilhas com a sistematização dos dados coletadas do Sistema Integrado
de Planejamento e Orçamento (SIOP) e pelo Portal da Transparência também
estarão disponíveis no site do programa Todos os Olhos na Amazônia.
Qualquer informação adicional pode ser solicitada através do e-mail
brazil-office@hivos.org.

1 – RECURSOS DESTINADOS A POVOS INDÍGENAS DURANTE A COVID-19
Cenário: Contextualização da atuação do governo brasileiro frente em relação
aos povos indígenas diante do enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.
Números gerais da execução do orçamento extraordinário referente aos recursos destinados às comunidades indígenas da Amazônia Legal.

O caminho da distribuição de recursos destinados ao Ministério da Mulher,
Família e Direitos Humanos (MMFDH) e ao Ministério da Justiça e Segurança
Pública (MJSP)/Fundação Nacional do Índio (FUNAI).

2 – CINCO MESES DE COMBATE À PANDEMIA NA AMAZÔNIA LEGAL
Responsabilidades: Análise da execução do orçamento disponível pelo governo federal ao MMFDH e ao MJSP, através da Funai, durante os meses de abril
a agosto de 2020, para o enfrentamento da pandemia pelos nove estados da
Amazônia Legal.
Utilização dos Recursos: Compilação dos valores recebidos pelos nove estados que compõem a Amazônia Legal.
Cruzamento de dados consolidados de gastos registrados pelo MMFDH e Funai, com os dados de população indígena presente em cada estado.
Destaque Roraima: Um olhar mais aprofundado sobre o segundo estado de
maior população indígena do país, mas que ocupa a menor posição em recebimento de recursos extraordinários entre os nove estados da Amazônia legal.

3 – ANÁLISE DE GASTOS
Plano de Ação: Análise detalhada dos gastos registrados no combate à COVID-19 lançando luz sobre o isolamento e a segurança alimentar das populações indígenas na Amazônia Legal.
Detalhamento do Perfil de Gastos: apresentação e comparação detalhada
dos recursos recebidos e dos valores gastos pelo MMFDH e Funai.
Cestas básicas como item principal: compra e distribuição pela Funai e pelo
MMFDH aos povos indígenas na Amazônia Legal.
Análise geral de gastos dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs) a
partir do orçamento ordinário destinado ao Ministério da Saúde com quadro de
gastos dos Dseis (não somente relacionados à pandemia).

4 – TRANSPARÊNCIA DE DADOS ORÇAMENTÁRIOS
Transparência numa perspectiva de dados abertos, analisando não apenas
os aspectos de disponibilização de dados, mas também a facilidade com que
demons-tram a execução dos recursos para apoiar o efetivo controle e participação social.
Gestão Orçamentária (dados): Esclarecimento sobre a proteção e o atendimento às comunidades indígenas diante da nova situação de pandemia e os desafios
relacionados à transparência, quanto aos valores e à utilização dos recursos.
Detalhamento transparente: Informação de acesso aos dados gerais disponibilizados a todos cidadãos brasileiros pelo Sistema Integrado de Planejamento
e Orçamento (SIOP) e pelo Portal da Transparência.

5 - RESULTADOS DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA
Panorama Final: Na Amazônia Legal, região foco deste trabalho, os compromissos de gastos foram de R$ 29,8 milhões, com o desembolso efetivo de R$

15,5 milhões no período (52% do total).
A distribuição das cestas previstas ainda não havia sido concluída até 31 de
agosto, embora a previsão inicial da Funai fosse que as cestas básicas chegassem aos indígenas, no máximo, até o final de junho.
Veja abaixo o infográfico para mais informações.

O caminho da distribuição de recursos

Com o apoio de

