
Marivelton Baré está se sentindo com raiva em São Gabriel da Cachoeira.
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Rogerio Lannes Rocha

Maial Panhpunu Paiakan
Muito triste e revoltante Marivelton Baré. Mas, acredito que a maioria dos coordenadores
dos distritos não são preparados para exercer tal função. Vejo que muitos distritos estão
totalmente despreparados.

Philippe Delbos
Beaucoup de courage à tous les amis de Sao Gabriel De Cachoera, Jóia Albuquerque , Conde
Aquino, .... à vous même et aux peuples indigènes dans ce malheur...
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24 de maio às 00:25 · São Gabriel da Cachoeira · 

Situação se agravam em São Gabriel da Cachoeira na cidade e interior. Acabo de receber notícias de mais
uma morte de parente de covid 19, agora o yanomami em Maturacá, está ficando crítico e caótico a situção
Distritos que atuam na região fazem seus trabalhos a partir de doações. Porque a dita Sesai não dar o devido
valor e apoio que merecem os Distritos nas comunidades e calhas da região também se alastra a situção.
Os povos Índigenas do Rio Negro, como outros parentes nos seus territórios estão sofrendo cada vez mais
com esse agravo do Covid 19. A dias atrás se teve a vinda de comitiva para cá e não adiantou muito só fazer
mídia e pouca ação concreta se enfiam na sua burocracia e discursos demagogos dizendo priorizar a saúde
Índigena e nada se faz para ter uma contenção eficaz para combate do covid 19.
Aqui buscamos localmente através do comitê fazer nossos trabalhos e com recursoa que temos para apoiar
as ações e atender as demandas e socorro das comunidades.
Muito triste, chateado e revoltado com esta situção. Precisamos de mais apoio de nossos parceiros e
apoiadores para poder continuar as ações que já fazemos 😥.
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