
Entrada de aldeia na Comunidade Indígena do Jaraguá, fechada para turistas como medida protetiva para evitar contágio pelo novo coronavírus — Foto: Arquivo pessoal

Indígenas de SP bloqueiam entradas de aldeias para evitar
turistas e pedem ajuda no combate ao coronavírus
Apesar de necessário, interdição prejudica venda de artesanato; comunidade quer local para isolar quem venha a se
contaminar pela doença. Indígenas gravaram vídeos na língua guarani sobre prevenção.
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Para se protegerem do coronavírus em São Paulo, aproximadamente 600 indígenas do povo Guarani Mbya

decidiram bloquear entradas e saídas das seis aldeias da comunidade onde moram, na Terra Índígena do Jaraguá,

na Zona Norte da cidade.

Leia também: Coronavírus pode causar genocídio de povos indígenas, diz pesquisadora

Em um dos acessos, é possível ver um cartaz com a seguinte inscrição: "Atenção! Devido a pandemia do coronavírus,

a Tekoa pyau, no Jaraguá, suspende temporariamente qualquer atividade de visita ou trabalho com grupos na

aldeia", informa o texto que termina com um agradecimento guarani: 'Ha´evete!,' que significa 'obrigado'.

“Estamos numa situação de risco muito grande”, explica ao G1 Thiago Henrique
Karai Djekupe, de 26 anos, uma das lideranças indígenas na região. “Fechamos
nossa comunidade.”
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Thiago Djekupe, indígena do Jaraguá, Zona Norte de São Paulo — Foto: Divulgação/Arquivo pessoal/Luca Meola

Desde que a doença que afeta os pulmões atingiu a capital, os indígenas vetaram as visitas de turistas. São Paulo é o

epicentro da pandemia no Brasil, respondendo pelo maior número de mortes e casos já registrados no país.

"A nossa comunidade fica no meio da cidade. Se houver caso de contaminação
dentro de uma aldeia, rapidamente isso vai se espalhar em toda comunidade”,
justifica Thiago. “Nós temos muitas pessoas de risco, como crianças com problemas
respiratórios, pessoas com hipertensão, problemas crônicos, diabetes e temos
bastante idosos”.

O bloqueio necessário para não expor os indígenas aos riscos de contraírem a Covid-19 prejudicou os negócios na

comunidade. Uma das principais fontes de renda da região é a venda de artesanato a visitantes.
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“Não estamos recebendo visitas de fora”, fala Sônia Ara Mirim Barbosa, de 44, outra
líder indígena.

Indígenas do Jaraguá, na Zona Norte de São Paulo, fazem mutirão de limpeza — Foto: Reprodução/Divulgação/Arquivo pessoal/Patrícia Jaxuka

Até a publicação desta matéria, a comunidade havia informado que não tinha registro de casos confirmados da

doença. Apenas um indígena teve gripe e foi isolado dos demais. “Não tem nenhum indígena com sintomas do

coronavírus”, comentou Sônia.

Sem dinheiro para comprarem álcool em gel, máscaras e luvas, equipamentos de proteção individual para evitar o

risco de contágio da Covid-19, indígenas fizeram uma vaquinha virtual por meio das suas redes sociais.
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“As pessoas não têm dinheiro para comprar sabonete, material de limpeza, muito menos álcool gel”, fala a

deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL), uma das defensoras dos interesses indígenas em São Paulo. “São bem

amontoadas as casas”.

Lá vivem pessoas que esperam arrecadar dinheiro, por meio de doações espontâneas, para tentar sobreviver a

pandemia.

Como estão em isolamento, seguindo recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS), cabe às lideranças

da comunidade comprar insumos, outros materiais de higiene e até alimentos.

“Só quem sai é uma ou outra liderança quando precisam resolver alguma demanda”,
completa a cantora Yamãni Kunhadju, 29, que trabalha com a cultura em geral.
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Indígena grava vídeo pedindo para as pessoas de sua comunidade não saírem de casa em razão do coronavírus — Foto: Reprodução/divulgação

Comunidade

A Terra Indígena Jaraguá é formada pelas seguintes aldeias:

Tekoa ytu·
Tekoa pyau·
Tekoa yvy pora·
Tekoa itakupe·
Tekoa ita wera·
Tekoa ita endy·
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