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Indígenas usam máscara na comunidade Sahu-Ape, a 80 km de Manaus | Ricardo Oliveira / AFP

O STF está voltando do recesso e fará na segunda-feira uma sessão

extraordinária para tratar da questão indígena, mais especificamente dos

indígenas na pandemia.
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Está na pauta o julgamento da ação que obriga o governo a adotar medidas

para proteção dos povos indígenas durante a pandemia. 

No começo de julho, Luís Roberto Barroso atendeu a ação movida pela

Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) e determinou que o governo

adote medidas para proteger os povos indígenas contra o coronavírus. Estão

entre elas a instalação de barreiras sanitárias nas aldeias e a contenção de

invasores. O plenário decidirá na segunda se mantém ou não a decisão de

Barroso.

Enquanto isso, os povos indígenas já registram 599 mortes e 20.809 casos

confirmados de Covid-19, segundo a Apib.
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