
PSOL cobra medidas de proteção aos povos indígenas mais uma vez, após
governo Bolsonaro não dar respostas

  08/04/2020

Foto: Arquivo Pessoal

A bancada do PSOL na Câmara dos Deputados enviou, na última terça-feira (7), mais
um requerimento de informações ao Ministério da Saúde, pasta comandada por Luiz
Henrique Mandetta, e a Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) para que o
governo apresente medidas de proteção aos povos indígenas e originários durante a
pandemia do novo coronavírus. Até agora, nenhuma medida de prevenção ou
tratamento contra o Covid-19 foi anunciada para os territórios indígenas.

A situação entre os povos indígenas, mais vulneráveis à contaminação do coronavírus,
se agrava com ao menos sete casos já con�rmados de Covid-19 entre as populações
indígenas.

Esta não é a primeira vez que o PSOL envia pedidos o�ciais de informação ao governo
sobre o tema. Mas o Ministério da Saúde não respondeu aos questionamentos do
partido anteriormente. O PSOL, ao lado da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos
Direitos dos Povos Indígenas, já apresentou um Plano Emergencial de proteção aos
territórios indígenas durante a pandemia, porém nem o governo e nem o Congresso
Nacional trataram do tema até agora.
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