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Testes para vírus chegam na aldeia para quem teve contato
com os dois contaminados

 28/05/2020 07:50:00 | CAMPO GRANDE NEWS

A Sesai (Secretaria Especial de Saúde Indígena), em
parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de
Caarapó, realiza exames para novo coronavírus em
indígenas guarani-kaiowá da aldeia Te'Ýikue,
localizada no município. Os testes são feitos em
pessoas que tiveram contato com dois indígenas
infectados, trabalhadores da área de plantio de cana-
de-açúcar da usina de açúcar e álcool da Raízen.

Pelas redes sociais, o prefeito de Caarapó, André
Nezzi (PSDB), relatou que nenhum dos dois
trabalhadores da indústria apresentaram sintomas da
doença. A dupla, de 21 e 25 anos, está em isolamento
domiciliar.

A contaminação dos dois indígenas de Caarapó foi
identi�cada pela Raízen, que já testou, por conta

própria, 200 trabalhadores indígenas. Todos foram afastados do serviço pelo grupo no último dia 14 de maio.
Demais funcionários que tiveram contato com a dupla foram examinados e tiveram resultados negativos,
segundo a usina.

De acordo com o secretário de Saúde de Caarapó, Valberto Ferreira Costa, os familiares dos infectados também
estão em isolamento - todos assintomáticos. Segundo ele, em torno de 7 mil indígenas vivem na Te'Ýikue.
Parte trabalha nas lavouras de cana-de-açúcar que alimentam as usinas de açúcar e álcool na região.

Costa alega que os testes foram viabilizados pela Sesai. Os primeiros resultados devem começar a chegar nesta
quinta-feira (28). Ele não soube dimensionar quantos exames serão realizados.

Até ontem (26), boletim epidemiológico da Sesai apontava para 46 indígenas sul-mato-grossenses
contaminados pelo novo coronavírus. Não houve mortes em decorrência da doença em pandemia entre povos
tradicionais no Estado. 

Indígena passando pelo teste na Aldeia te' Yikue. Fotos: Facebook
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