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O exame o�cial só saiu um mês e 13 dias após a morte. Bebê era da
Terra Indígena Tenondé Porã, localizada no bairro de Parelheiros

Imagem ilustrativa. Crédito: Portal Primeira Edição

Por: Isabela Alves

07/05/2020

, 

Facebook Twitter WhatsApp Mais...


   

      

  

HOME INSTITUCIONAL NOTÍCIAS AGENDA MULTIMÍDIA COLUNISTAS

CAMPANHAS CONTATO CADASTRO

https://observatorio3setor.org.br/noticias/brasil-ate-1977-filhos-de-desquitados-eram-considerados-ilegitimos/
https://observatorio3setor.org.br/noticias/brasil-ate-1977-filhos-de-desquitados-eram-considerados-ilegitimos/
https://observatorio3setor.org.br/noticias/edital-fixo-klabin-transforma-apoia-projetos-sociais-de-diversas-areas/
https://observatorio3setor.org.br/noticias/edital-fixo-klabin-transforma-apoia-projetos-sociais-de-diversas-areas/
https://observatorio3setor.org.br/noticias/homem-e-preso-com-arquivos-de-abuso-sexual-contra-criancas-no-rj/
https://observatorio3setor.org.br/noticias/homem-e-preso-com-arquivos-de-abuso-sexual-contra-criancas-no-rj/
https://observatorio3setor.org.br/noticias/bebe-indigena-de-1-ano-da-etnia-guarani-morre-por-covid-19-em-sp/
https://observatorio3setor.org.br/author/redacao/
https://observatorio3setor.org.br/category/noticias/geral/
https://observatorio3setor.org.br/category/noticias/
https://www.facebook.com/observatorio3setor
https://instagram.com/observatorio3setor
http://youtube.com/observatorio3setor
https://www.linkedin.com/company/observatorio-do-terceiro-setor
https://observatorio3setor.org.br/
https://observatorio3setor.org.br/
https://observatorio3setor.org.br/category/noticias/
https://observatorio3setor.org.br/agenda/
https://observatorio3setor.org.br/colunistas/
https://observatorio3setor.org.br/campanhas/
https://observatorio3setor.org.br/contato/
https://observatorio3setor.org.br/registro/


06/07/2020 Bebê indígena de 1 ano da etnia Guarani morre por Covid-19 em SP

https://observatorio3setor.org.br/noticias/bebe-indigena-de-1-ano-da-etnia-guarani-morre-por-covid-19-em-sp/ 2/5

sexual contra crianças
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P U B L I C I D A D E

C O N H E Ç A  O
O B S E R V A T Ó R I O

Uma criança indígena de um ano da etnia Guarani morreu em
decorrência da Covid-19 em São Paulo. A informação foi con�rmada na
última terça-feira (05/05), pela Comissão Guarani Yvyrupa.

A morte ocorreu no dia 21 de março, na Terra Indígena Tenondé Porã,
localizada no bairro de Parelheiros, extremo sul da cidade de São
Paulo. O exame o�cial só saiu um mês e 13 dias após a morte.

De acordo com as lideranças da aldeia, outras crianças tiveram
sintomas da Covid-19, sendo que algumas chegaram até a ser
internadas em UTIs. Uma mulher adulta da aldeia também testou
positivo para a doença. Com isso, o povo indígena intensi�cou o
isolamento social.

Para ajudar a população indígena do Sudeste, a Comissão Guarani
Yvyrupa disponibilizou uma lista com diversas formas de realizar
doações para esses povos durante a pandemia. Existem cerca de 200
aldeias de diversas etnias na região. 

Os interessados em doar podem transferir para a seguinte conta:

Comissão Guarani Yvyrupa

CNPJ: 21.860.239/0001-01

Banco do Brasil

Agência 3560-2

Conta corrente 25106-2

 

Fonte: Radioagência Nacional
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