
ORIENTAÇÕES DA CONAQ ÀS ORGANIZAÇÕES QUILOMBOLAS NOS ESTADOS E
MUNICÍPIOS SOBRE A VACINAÇÃO DAS POPULAÇÕES QUILOMBOLAS COMO

INTEGRANTES DO GRUPO PRIORITÁRIO

A pandemia de Covid-19 aumentou as dificuldades já historicamente enfrentadas pelas

populações quilombolas no acesso a direitos fundamentais. Diante da situação crítica de ameaça à

vida, a Conaq viu a necessidade de levar ao STF a demanda por ações efetivas do governo federal

para garantia da saúde e segurança alimentar das pessoas e das comunidades.

Foi proposta, então, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, a ADPF 742.

Nesta ação, a Conaq demonstrou que a falta de direitos básicos, como saneamento e estrutura de

saúde, torna inviável a proteção contra a COVID-19. Também foi demonstrado que as contaminações

e mortes quilombolas geradas pela Covid-19 não estavam, ao menos, sendo apuradas pelo poder

público.

Em dezembro, diante do cenário de produção de vacina, a Conaq pediu, ainda, ao STF a

inclusão de quilombolas na primeira fase do grupo prioritário de vacinação, com adoção de

protocolos sanitários para garantia da eficácia da medida.

A vitória na ADPF veio com a determinação de:

a) Apresentação de Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação que inclua os
povos quilombolas na fase prioritária. O Plano deve conter protocolos sanitários
específicos voltados à efetividade da medida e ações programáticas (organização das
responsabilidades federal, estaduais e municipais) como objetivos, metas,
cronograma e providências indicando quantitativo populacional e de doses a
serem destinadas.



b) Elaboração, no prazo de 30 dias, do plano nacional de enfrentamento da pandemia
covid-19 no que concerne à população quilombola, com objetivos, metas, ações
programáticas, cronograma de implementação e metodologias de avaliação,
contemplando, ao menos, providências visando a ampliação das estratégias de
prevenção e do acesso aos meios de testagem e aos serviços públicos de saúde,
controle de entrada nos territórios por terceiros considerado isolamento social
comunitário e distribuição de alimentos e material de higiene e desinfecção;

c) Criação, em até 72 horas, um grupo de trabalho interdisciplinar e paritário, com a
finalidade de debater, aprovar e monitorar a execução do Plano, dele participando
integrantes, pelo menos, do Ministério da Saúde, Ministério da Mulher, da Família e
dos Direitos Humanos, Fundação Cultural Palmares, Defensoria Pública da União,
Ministério Público Federal, Conselho Nacional de Direitos Humanos, Associação
Brasileira de Saúde Coletiva e representantes das comunidades quilombolas a serem
indicadas pela Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais
Quilombolas;

d) Inclusão, em 72 horas, no registro dos casos de covid-19, do quesito raça/cor/etnia,
com garantia de notificação compulsória dos casos confirmados e ampla e periódica
publicidade;

e) Restabelecimento, em 72 horas, do conteúdo das plataformas públicas de acesso à
informação que continham informações sobre os programas e políticas públicas
voltados para a população quilombola e dados sobre o acesso a estas políticas
(http://monitoramento.seppir.gov.br/ e
https://www.gov.br/mdh/pt-br/comunidadestradicionais/programa-brasil-quilombola).
Além disso, foi proibida  a retirada de qualquer dado público.

f) Suspensão de “processos judiciais, notadamente ações possessórias, reivindicatórias
de propriedade, imissões na posse, anulatórias de processos administrativos de
titulação, bem como os recursos vinculados a essas ações, sem prejuízo dos direitos
territoriais das comunidades quilombola” até o término da pandemia.

Diante desta conquista, a CONAQ vem orientar as organizações quilombolas para a

continuidade das ações na busca pela garantia de direitos da população quilombola. Ainda temos

muito a fazer!

Agora é importante que cada organização quilombola, nos seus Estados e Municípios, atue

junto aos órgãos públicos locais, na busca, pela vacinação da população quilombola como integrantes

do grupo prioritário! É preciso buscar o acesso a informações qualificadas, bem como

acompanhamento das estratégias e medidas planejadas para promover a vacinação nas comunidades.

https://www.gov.br/mdh/pt-br/comunidadestradicionais/programa-brasil-quilombola
https://www.gov.br/mdh/pt-br/comunidadestradicionais/programa-brasil-quilombola


As organizações quilombolas têm o direito de serem informadas sobre o planejamento da

vacinação, as ações previstas, a agenda nas comunidades, a quantidade de doses disponíveis, entre

outras informações necessárias. Também têm o direito de serem ouvidas e atendidas ao apresentarem

demandas, soluções, estratégias que permitam os melhores resultados na proteção das vidas

quilombolas.

A CONAQ afirma que a vacinação deve ser garantida à toda população quilombola, ou

seja, quem é Quilombola tem direito, mesmo que não seja de uma comunidade certificada ou de

um território titulado. Repetimos: ser Quilombola é o requisito!

Assim, enquanto houver a demanda de vacinação de Quilombolas, as ações

governamentais não podem ser encerradas antes que a vacina chegue a todos. É importante,

também, exigir o registro de todas as pessoas vacinadas. A informação sobre a identidade quilombola

deve constar neste registro.

Entendemos, também, que o governo federal deve implementar um canal de atendimento aos

quilombolas para orientações, retiradas de dúvidas e recebimento de denúncias relacionadas a

irregularidades no processo de vacinação. Enquanto este canal não é implementado, a Conaq informa

às organizações quilombolas que, diante da verificação de irregularidades na conduta dos gestores

públicos que entrem em contato pelo e-mail vacinaquilombola@gmail.com, a fim de que a Conaq

possa acompanhar e monitorar, tomando as medidas legais cabíveis.

05.04.2021.

Coordenação Executiva

CONAQ




