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Indígenas relatam preocupação com
transmissão do novo coronavírus em
SC
APRIL ��, ����

Cerca de �� mil vivem no estado, de três
grupos diferentes. 'A gente não sabe até
quando isso vai se estender', relatou
indígena do Morro dos Cavalos.

Cerca de  mil indígenas de três diferentes grupos vivem em Santa

Catarina. A necessidade de isolamento também os deixam preocupados e

não poder ir para as áreas urbanas prejudica o cotidiano nas aldeias. A ida à

cidade pode causar o contágio porque os índios são muito mais vulneráveis

a problemas respiratórios.

Indígenas que vivem em SC temem avanço do coronavírus no estado

https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/04/03/indigenas-de-sc-relatam-preocupacao-com-transmissao-do-novo-coronavirus.ghtml


Indígenas e professores explicaram a situação desses povos e as principais

preocupações. Os grupos que vivem em Santa Catarina são os guarani,

espalhados pelo Litoral e extremo Oeste; os kaigang, com aldeias no Oeste;

e os xokleng, que ficam no Vale do Itajaí.

“A gente vê assim com muita preocupação. A gente não sabe até quando

isso vai se estender e como a gente vai continuar se protegendo porque as

pessoas que têm mais condições já estão passando algumas dificuldades,

alguma necessidade. Então imagina para nós, o povo indígena”, disse

Elisete Nunes, da aldeia Morro dos Cavalos.

“No passado, veio o extermínio de muitas populações em função desses

contágios com doenças que eram desconhecidas até então. Um exemplo

disso foi o sarampo, que dizimou comunidades indígenas inteiras”, afirmou

Duko, da aldeia Toldo do Chimbangue.

A antropóloga kaingang Joziléia Daniza explicou que o fato dos indígenas

não poderem ir às cidades impactará nas aldeias. “Este período do ano em

que nós vivemos, março e abril, que antecede a Páscoa, as populações

indígenas vão para os centros urbanos comercializar o artesanato que é feito

em seus territórios durante os meses que antecedem a quaresma. A

impossibilidade de ir para os centros urbanos nesse momento vai gerar uma

falta de renda para as comunidades”, disse.

Também há outras preocupações, como explicou a coordenadora de

licenciatura indígena da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC),

Evelyn Zea. “As aldeias e os acampamentos indígenas aqui na região Sul se

situam, em sua maioria, próximos às áreas urbanas, o que os expõem

agudamente ao risco do contágio pelo coronavírus. Segundo, porque as

comunidades indígenas são contextos propícios à rápida disseminação do



vírus pela forma de convivência social das famílias, que são numerosas e

muitos idosos e crianças vivem juntos e em contato contínuo", afirmou.

Ela também comentou sobre a impossibilidade da venda do artesanato.

"Como durante a quarentena eles não podem contar com essa renda, é

crucial proporcionar segurança alimentar aos povos indígenas durante esse

período do isolamento”, disse.

A Fundação Nacional do Índio (Funai) informou ao G que publicou uma

portaria em  de março que estabelece medidas temporárias de prevenção

à transmissão do novo coronavírus. Entre elas, está a suspensão por tempo

indeterminado das autorizações para entrar em terras indígenas.

"As aldeias vêm recebendo orientação das equipes da Secretaria Especial de

Saúde Indígena (Sesai), que contam com enfermeiros, médicos, técnicos de

saúde, agentes de saúde e agentes de saneamento, e também por parte das

equipes da Funai, sendo orientadas sobretudo a adotarem o isolamento

social e permanecerem em suas aldeias como medida mais eficaz para evitar

a contaminação coletiva", disse a Fundação, por meio da assessoria.

A Funai informou ainda que foram demonstradas, em reuniões presenciais,

as práticas adequadas de prevenção ao novo coronavírus, tais como evitar

aglomerações, lavar as mãos com água e sabão e demais orientações sobre

higienização.
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