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Indígena de 83 anos é a primeira vítima de
COVID-19 no Vale do Javari
por Nailson Carlos R. Tenazor em 05 julho

Foto:Bruno Kelly/Amazônia Real
Neste domingo, 05 de julho, a Secretaria Especial de Saúde Indígena
(Sesai) con rmou o primeiro óbito nas aldeias indígenas do Vale do
Javari. A vítima é um senhor de 83 anos, Djalma Marubo, morador da
aldeia Praia, localizada no Alto Ituí.

Ele apresentou complicações respiratórias e testou positivo para o
Coronavirus.
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O mesmo não saiu da aldeia há mais de dois meses, e seus familiares
Jambo Verde | O mais querido do Alto Solimões
vinham realizando deslocamento para a cidade de Cruzeiro do Sul, no
estado do Acre, com o objetivo de comprar gêneros alimentícios.

A equipe de resposta rápida do DSEI - Javari, se deslocara para a calha
do Alto Ituí, para seguir as medidas de prevenção e monitoramento
da população indígena.

*Com informações da Sesai/Atalaia do Norte

Caipora MãeTerra 6 de julho de 2020 09:49
Um absurdo as equipes de saúde do Dsei entrarem contaminadas
no Vale do Javari. Que o governo cumpra com as determinações
do plano de contingência da Sesai e fo MPF e cuide do Javari já!
Hospitais de campanha, testes hábeis paraxas equipes dd saúde,
quarente nas vigilantes!
RESPONDER

Digite seu comentário...

Mais lidas
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Morre o humorista Rútilo Marinho – O F. Cabocante
Na manhã desta quarta-feira, 12 de agosto, o humor na tríplice fronteira
cou mais triste. Faleceu o humorista tabatinguense Rútilo Marinho, o F.
Cabocante.
Rutilo, no seu personagem mais famoso, F. Cabocante, que é uma imitação…

Em Benjamin Constant dois homens assaltam banco expresso, mas são
capturados pela PM
No início da manhã desta terça-feira, 5 de agosto, na cidade de Benjamin
Constant, dois homens assaltaram o Bradesco expresso, que ca nas
dependências da Loja Elenir Modas, localizada a Avenida Castelo Branco.
Os bandidos conseguiram levar da loja, cerca de 20 mil reais. A Policia

…

Ministério público dá dez dias para que prefeito de Atalaia do Norte preste
contas dos recursos de combate a pandemia
O Ministério Público do Estado do Amazonas, por meio da Recomendação
número 02/2020, instituída pelo Promotor de Justiça de Atalaia do Norte,
Doutor Elanderson Lima Duarte, que no prozo de Dez dias, recomenda ao
prefeito de Atalaia do Norte, Nonato Tenazor, que preste conta dos recursos
…
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