
MAS POR QUE OS
QUILOMBOS

Gostaríamos de convidá-las e 
convidá-los a uma reflexão, 
assegurando-lhes que sim, 

nosso desejo era que estivéssemos 
em um país com condições realmente 
democráticas, transparentes, de res-
peito aos conhecimentos científicos, 
de respeito aos conhecimentos dos 
povos tradicionais e suas culturas, 
de respeito ao ambiente e as diver-
sidades biológicas, de investimento 
massivo em educação, saúde, cultura 
e de geração de emprego e renda para 
todas e todos; mas como bem sabemos 
esta não é a realidade brasileira.

Compreendemos que os números do 
primeiro lote de vacinas que che-
gam à Porto Alegre são baixíssimos 
diante da demanda que temos, en-
tendemos que devem ser considera-
dos principalmente os servidores 
da saúde/em suas diferentes áreas, 
linha de frente nesta guerra.

E parabenizamos a opção técnica e 
política de se definir o escalo-
namento das prioridades respeitando 
as condicionantes e atendendo aos 
que mais se expõem nesse contexto, 
compreendendo que é preciso bata-
lhar para se cumprir com o quanti-
tativo necessário para suprir toda 
a população.

Mas, pensando todo o contexto 
brasileiro, o país passou um perío-
do significativo do ano sem Minis-
tro da Saúde e apostou em um repre-
sentante sem conhecimentos técnicos 
especializados para a função mais 
importante para superarmos os danos 
da pandemia. Aqui existe o SUS, uma 
das melhores estruturas de saúde do 
mundo para conter uma pandemia nos 
moldes da que atravessamos, no en-
tanto não é o que observamos.

Há fortes indícios apontando que a 
forma “despreparada” com a qual se 
lidou com a crise, não ser tão “des-
preparada” assim, pensando em in-
tenções de uma “estratégia institu-
cional de propagação do vírus”. 

E ainda precisamos lidar com as 
gestões que gastam recursos em 
tratamentos não chancelados pela 
Técnica, pela OMS e pela Ciência.

O mundo atravessa a maior crise da 
história da humanidade dos últimos 
tempos, e nosso país está sem uma 
gestão política que defenda o bem 

Vocês devem estar se perguntando o que diferencia a
população quilombola a ponto de fazê-los “merecedores”
da ordem de prioridades?

?

Sobre isso, leia a
reportagem do El País:
https://bit.ly/2KEOiMI]
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mais precioso do nosso povo, as nos-
sas vidas e os nossos modos de vida. 
Para alguns, esta experiência não é 
novidade, e, é sobre estes alguns 
que falaremos aqui.

Os territórios quilombolas recebem a 
prioridade, como parte da Reparação 
da dívida Histórica que o Brasil, o 
Rio Grande dos Sul e Porto Alegre tem 
com os povos negros, pelos crimes de 
racismos cometidos ao longo destes 
521 anos, pelas questões de vul-
nerabilidade socioeconômica e pelas 
doenças consideradas comorbidades, 
que intensificam os piores quadros 
de Covid-19, essas são mais preva-
lentes dentre a população negra aqui 
no Brasil e nos territórios quilom-
bolas esta realidade se expressa. 

A capital mais segregada do país 
está aqui, no RS. Mas o que isso tem 
a ver com a pandemia e a prioridade 
quilombola?

Quando falamos em segregação ter-
ritorial e política territorial, 
falamos em equipamentos do Estado 
a serviço da população, falamos em 
investimentos do Setor Privado, que 
ficam a serviço de alguns da po-
pulação e outras coisas mais, que 
não terão uma forma equitativa de 
distribuição, ou seja, há formação 
de guetos, de comunidades, que não 
receberão a atenção e os investi-
mentos necessários aos seus desen-
volvimentos, enquanto há outros que 
serão muito bem cuidados pelo Estado 
e pelo Capital Privado.

Tivemos demissão em massa de cen-
tenas de trabalhadores da atenção 
básica (IMESF), tivemos demissão e 

Sobre isso, leia o
informe de Saúde da FQRS:
https://bit.ly/395UpD5

77%
dos moradores de quilombos de 
Porto Alegre tiveram que sair 

de casa para trabalhar em
meio à pandemia

50%
não tem condições de praticar 

o isolamento em casa em
caso de contaminação

70%
não tem mais de um

banheiro em casa para
dedicar exclusivamente

à pessoa infectada

40%
perderam o emprego durante
a pandemia do coronavírus



atraso no pagamento das trabalha-
doras terceirizadas das escolas, a 
maior parte dos negros e negras da 
capital foram afetadas por isso, ou 
por serem estas pessoas trabalha-
doras, ou por serem usuárias dos 
serviços prestados por essas tra-
balhadoras. As condições sistêmicas 
de vulnerabilidades nos impõem os 
piores índices socioeconômicos.

Nossos velhos estão morrendo, não 
chegando sequer a idade para serem 
abrigados nos asilos, e boa parte de 
nós, em especial as mulheres, são 
trabalhadoras domésticas, cuidado-
ras de idosos, terceirizadas fazen-
do a higienização, limpeza, alimen-
tação e segurança de boa parcela 
da população portoalegrense, fora 
as pessoas que se encontram na in-
formalidade, estas pessoas têm que 
pegar ônibus lotados, mal higieni-
zados para conseguir o pão de cada 
dia.

Uma pesquisa amostral elaborada por 
estudantes da Universidade Fede-
ral de Ciências da Saúde de Porto 
Alegre (UFCSPA) em parceria com a 
Frente Quilombola (FQRS), divulgada 
no informe da Saúde de setembro de 
2020, mostrou as dificuldades para 
os territórios de manter as orien-
tações indicadas pela OMS para con-
trolar a propagação do vírus, 77% 
dos moradores de quilombos de Por-
to Alegre tiveram que sair de casa 
para trabalhar em meio à pandemia. 
Além disso, 50% disseram não ter 
condições de praticar o isolamento 
em casa em caso de contaminação e 
cerca de 70% disseram não ter mais 
de um banheiro em casa para dedicar 
exclusivamente à pessoa infectada. 
Sobre a situação econômica durante 
a pandemia, quase 80% disseram es-
tar inscritos no Cadastro Único do 
governo federal, cerca 75% disseram 

estar ecebendo auxílio emergencial 
e mais de 40% disseram ter perdido 
o emprego durante a pandemia.

Na capital onde se espanca um homem 
negro até a morte em pleno século 
XXI, a permanência dos Quilombos na 
primeira fase e primeiro lote ho-
menageia o princípio da equidade e 
respeito a nossa humanidade negada 
ao longo de 521 anos de infâmia Co-
lonial Racista como corpos e ter-
ritórios descartáveis e alvos pre-
ferenciais da violência, dominação, 
exploração e morte que torna “nor-
mal” atitudes como a supressão de 
forma unilateral, como no presente 
caso da imunização.

Nesse sentido, é um Direito Huma-
no a imunização no primeiro lote 
dos Territórios Quilombolas de Por-
to Alegre, é parte da Reparação 
Histórica devida ao nosso Povo pelos 
crimes recorrentes da História, que 
vulnerou nossos corpos e territóri-
os e que seja mantida, proporciona-
lmente, como apontado no dia 18/01, 
os sete territórios Quilombolas em 
contexto urbano de Porto Alegre en-
tre os Prioritários para imuniza-
ção, sendo essa postura um sinal 
importante de que seriamente esta-
mos, enquanto sociedade, dispostos 
e dispostas a interromper na prática 
a  marcha mórbida em curso.



Com nossos melhores cumprimentos
e firmes na construção do
bem-viver e da esperança

FRENTE QUILOMBOLA/RS


