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Apelo Global pela vida dos povos indígenas é enviado à OMS diante da pandemia da Covid-19
A Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas, composta por deputados e
senadores, organizações indígenas e sociedade civil, junto com uma lista de 195 assinaturas, enviou na tarde
de hoje (4), a “Carta dos Povos Indígenas de todo o Mundo” ao Diretor Geral da Organização Mundial de Saúde
(OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, solicitando que seja recomendado aos países a priorização de medidas
específicas para garantir a proteção da vida dos povos indígenas diante da grave pandemia global e a criação
de um Fundo Emergencial. A Carta foi apresentada no último dia da programação do Acampamento Terra Livre
(ATL) on-line, no dia 30.
A Carta reforça o manifesto feito pela Aliança das Parlamentares Indígenas da América Latina, onde solicitam
que a OMS considere: os povos indígenas como população de maior risco e vulnerabilidade à COVID-19;
garantia da segurança alimentar e do acesso ao saneamento básico e aos serviços de saúde, bem como dos
demais direitos sociais e previdenciários durante o período de pandemia; e assegurem o envolvimento e a
participação das organizações indígenas e de seus representantes no planejamento e implementação das
ações de vigilância e enfrentamento da COVID-19.
Para garantir as condições no atendimento das demandas urgentes das comunidades indígenas no
enfrentamento da COVID-19, também na Carta pedem medidas que incentivem a criação de um Fundo de
Emergência para os Povos Indígenas.
Fazem alerta também aos países como Colômbia, Peru, Venezuela, Indonésia, Papua-Nova Guiné e outros
países em comum sofrimento com a pandemia do coronavírus.
Conforme o boletim de ontem, 03/04, da Sesai, entre os indígenas são 120 casos confirmados, 06 óbitos, 38
suspeitos, 217 descartados e 63 com cura clínica. A região do Alto Solimões no Amazonas é a mais afetada,
com 59 casos positivos.
A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) contabiliza 15 óbitos indígenas, 14 brasileiros e 01 do povo
Warao da Venezuela.
Além dos parlamentares e de organizações da sociedade civil assinam a Carta ex-Ministros do Meio Ambiente
e ex- Senadora Marina Silva, a ex- Presidente Lula e Dilma Rousseff, ex-presidentes da Funai, organizações de
apoio internacional e personalidades como o cantor Sting e o fotógrafo Sebastião Salgado.

Curtir

Comentar

Compartilhar

Ana Lucia Pontes e outras 113 pessoas
75 compartilhamentos

Escreva um comentário...

Vanda Ortega Witoto

Publicar

É necessário que se mencione nesses documentos os indígenas que vivem em contexto urbano e
que se mude as portarias que não reconhece o índio fora dos territórios demarcados se não
vamos continuar com os preconceitos, exclusão e contribuindo para a marginalidade e
desasistencia e consequentemente a morte.
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Pietra Dolamita

E quando é que a carta vai se transformar em ajuda financeira para os Povos Indígenas?
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Geisa Martins

Os indígenas sem proteção como máscaras luvas e álcool gel são alvos fáceis da contaminação...
Eles precisam de atenção dentro de suas comunidades p n ter q subir até a sede senão a doença se
propagará muito mais,n sei se não avisaram eles mas até agora não vi nenhum com proteção nas
ruas de Pacaraima.Conscientizacao é necessário nesse momento
na seg
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