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INÍCIO COIAB SOMOS NÓS APOIADORES E
PARCEIROSCOIAB ORGANIZAÇÕES DA REDE Acesso de Colaboradores

Os casos de indígenas infectados pelo Covid-19 na Amazônia brasileira aumentam assustadoramente e a
cada dia estamos perdendo mais vidas em consequência do agravamento da doença.   Segundo dados
levantados pela Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab) até o dia 07/05,
são 177 casos con�rmados e 49 mortes de indígenas na região amazônica.

“Estamos preocupados porque as noti�cações da Secretaria Especial de Saúde Indígena não são feitas de
acordo com a realidade que os povos estão vivendo em suas comunidades e nas cidades. São muito mais
mortes e infectados do que a gente imagina”, chama a atenção Ubirajara Sompré, do povo Gavião, no Estado
do Pará.

Mário Nicácio, vice-coordenador da Coiab, explica que as lideranças e os indígenas que moram em Manaus
relatam o descaso do governo em atender os indígenas no setor hospitalar e nos postos de saúde, e a falta
atenção da Sesai, que só considera indígenas aldeados.  

A Associação dos Indígenas Kokama (AKIM), que representa os indígenas no município de Manaus,
informou ontem mais 10 mortes, totalizando 20 óbitos entre o seu povo. “Cada vez que um parente vai
embora morro um pouco. Minha alma chora, grita e pede socorro. Estou vendo meu povo morrendo, sou
líder, e não consigo fazer nada. Enquanto o governo está preocupado com política e economia, vidas
indígenas estão se perdendo”, lamenta emocionada Milena Kokama, 1° Diretora Vice-presidente da
Federação Indígena do Povo Kokama.

Milena explica ainda que, em Tabatinga, há três dias estão tentando remover um indígena e não conseguem
porque não tem UTI aérea no município. “A Sesai diz que não somos indígenas. No atestado de óbito,
colocam que somos pardos, mas somos indígenas, Kokama! Não precisamos do papel do branco para sermos
reconhecidos como Kokama pelo nosso povo”.

“A situação está piorando em todas as regiões da Amazônia. É importante continuarmos pedindo aos
parentes para �carem nas suas aldeias. Se não, a situação �cará ainda pior se esse vírus chegar nos
territórios e nas aldeias. Se o sistema de saúde está crítico nas cidades que tem uma certa estrutura, imagina
nas aldeias que não tem equipe médica, nem posto de saúde”, relata Angela Kaxuyana, Coordenadora
Tesoureira da Coiab.

A Covid-19 já atinge 23 povos da Amazônia brasileira: Apurinã, Arapiun, Baniwa, Baré, Borari, Kokama,
Galibi (Kalinã), Hixkaryana, Huni Kuin, Karipuna, Mura, Munduruku, Macuxi, Zoró, Palikur, Sateré-Mawé,
Tariano, Tembé, Tikuna, Tupinambá, Tukano, Yanomami e Warao. Os falecimentos foram registrados entre
13 povos: Apurinã (2), Baré (1), Baniwa (2), Borari (1), Mura (1), Kokama (20), Palikur (1), Sateré Mawé (1),
Tariano (1), Tikuna (8), Tukano (3), Warao (2), Yanomami (1) e mais cinco ainda não identi�cados pela Sesai.
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