
Ao continuar você está aceitando a Política de Privacidade da Avaaz, que explica como seus dados podem ser usados e
como serão protegidos.  ENTENDI

Lélia e Sebastião Salgado: ajude a proteger os
povos e indígenas da Amazônia do Covid.

307.225 assinaram. Vamos chegar a
 500.000

Trajano S. assinou 2 horas atrás

Johan D. assinou 2 horas atrás

Compartilhe essa campanha no Facebook

 Assinar essa petição

Ao juntar-se a esta campanha você concorda em
receber emails da Avaaz. Nossa Política de
Privacidade protegerá seus dados - no link
explicamos como eles serão usados. Você pode se
descadastrar a qualquer momento.

Esta petição foi criada por Manifesto I. e pode não
representar a visão da comunidade da Avaaz.

Manifesto I. começou essa petição para
Presidente do Brasil e Líderes do Congresso e do Judiciário

Os povos indígenas do Brasil sofrem há muito tempo com a
desmatamento, incêndios florestais, rios envenenados e
invasão de suas terras. Agora eles correm o risco de ser
dizimados pelo Covid-19, a menos que sejam tomadas
medidas urgentes para protegê-los. O fotógrafo brasileiro
Sebastião Salgado, que trabalhou na Amazônia na última
década, e Lélia Wanick Salgado, que projeta seus livros e
exposições, estão pedindo uma ação imediata para proteger
essa frágil população do risco do coronavírus transportado
por invasores de suas terras. O apelo abaixo é dirigido aos
três Poderes do Estado brasileiro. Sebastião e Lélia pedem
que você assine e compartilhe.

APELO URGENTE AO PRESIDENTE DO BRASIL E AOS
LÍDERES DO CONGRESSO E DO JUDICIÁRIO

Os povos indígenas do Brasil enfrentam uma grave ameaça
à sua própria sobrevivência com o surgimento da pandemia
do Covid-19. Há cinco séculos, esses grupos étnicos foram
dizimados por doenças trazidas pelos colonizadores
europeus. Ao longo do tempo, sucessivas crises
epidemiológicas exterminaram a maioria de suas
populações. Hoje, com esse novo flagelo se disseminando
rapidamente por todo o Brasil, comunidades nativas,
algumas vivendo de forma isolada na Bacia Amazônica,
poderão ser completamente eliminadas, desprovidas de
qualquer defesa contra o coronavírus.
Sua situação é duplamente crítica, porque os territórios
reconhecidos para uso exclusivo de populações autóctones
estão sendo ilegalmente invadidos por garimpeiros,
madeireiros e grileiros. Essas operações ilícitas se
aceleraram nas últimas semanas, porque as autoridades
brasileiras responsáveis pelo resguardo dessas áreas foram
imobilizadas pela pandemia. Sem nenhuma proteção contra
esse vírus altamente contagioso, os índios sofrem um risco
real de genocídio, por meio de contaminações provocadas
por invasores ilegais em suas terras.
Diante da urgência e da seriedade dessa crise, como amigos
do Brasil e admiradores de seu espírito, cultura, beleza,
democracia e biodiversidade, apelamos ao Presidente da
República, Sua Excelência Sr. Jair Bolsonaro, e aos líderes
do Congresso e do Judiciário a adotarem medidas imediatas
para proteger as populações indígenas do país contra esse
vírus devastador.
Esses povos são parte da extraordinária história de nossa
espécie. Seu desaparecimento seria uma grande tragédia
para o Brasil e uma imensa perda para a humanidade. Não
há tempo a perder.

Respeitosamente,
Sebastião Salgado
Lélia Wanick Salgado

Postado: 1 maio 2020 (Atualizado: 24 junho 2020)
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