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Com aumento de 580% de mortes, Sesai proíbe
ajuda humanitária ao povo Terena
  19 de agosto de 2020 (https://racismoambiental.net.br/2020/08/19/com-aumento-de-580-de-mortes-

sesai-proibe-ajuda-humanitaria-ao-povo-terena/)  •••   Destaque

(https://racismoambiental.net.br/category/destaque-combate/), Racismo Ambiental

(https://racismoambiental.net.br/category/racismo-ambiental/) •
••  Combate Racismo Ambiental ()

Por Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) (http://apib.info/2020/08/19/sesai-proibe-
ajuda-humanitaria-ao-povo-terena/?
fbclid=IwAR29vJmtYlNaysoRM4lDaymY9cbvBEv0e_4HfsVFLCb9SERw5_WQwxGFSqM)

O secretário nacional da Secretaria Especial da Saúde Indígena (Sesai), Robson Santos da Silva,
barrou nesta terça-feira (18) a organização Médicos Sem Fronteiras (MSF) para atuar no
combate aos casos crescentes de covid-19 na Terra Indigena Taunay Ipegue, no município de
Aquidauana/MS.

Com aldeias em colapso sanitário e um aumento de 580% de mortes por COVID-19 entre
indígenas do povo Terena em menos de um mês a proibição da SESAI pode agravar os casos
de contaminação na região. O grupo do Médico Sem Fronteiras já se encontra no município de
Aquidauana com pro�ssionais de várias partes do país e do mundo, com experiência global
em ações de emergência e em situações extremas de colapso sanitário.
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O Apoio à organização médica está sendo solicitada desde o dia 24 de julho pelo Conselho
Terena (http://apib.info/�les/2020/08/OF.CONJ_.N.001-CPT-DPE-DPU-
ORGANIZAC%CC%A7A%CC%83O-ME%CC%81DICO-SEM-FRONTEIRAS-
SOLICITAC%CC%A7A%CC%83O-24-07-2020-assdigital-1.pdf), junto com a Defensoria Pública da
União, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul.

Quando o pedido foi feito ao �nal do mês de julho eram 6 indígenas do povo Terena mortos
pelo novo coronavírus, hoje (19) são 41 indígenas mortos pela doença e 1.239 contaminados,
segundo levantamento feito pelo Conselho Terena e pelo Comitê Nacional pela Vida e
Memória Indígena da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB).

O motivo da proibição do apoio do Médico Sem Fronteiras na região nao foi divulgado
o�cialmente. De acordo com as lideranças da região, mesmo com a proibição da Sesai a
atuação dos pro�ssionais de saúde do MSF será autorizado pelas comunidades que precisam
deste apoio.

 Políticas Públicas povos indígenas
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