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Há uma diferença significativa entre os dados divulgados pelo 
Governo Federal  e os dados da Articulação dos Povos Indígenas do 
Brasil - APIB: enquanto o primeiro divulgou 82 mortes devido à Covid-
19, o segundo informou, até o dia 6, o número de 236 óbitos na 
população indígena brasileira.

Essa diferença também está presente nos dados divulgados de 
indígenas infectados. Segundo APIB, até última terça (9) haviam 2.390 
casos confirmados, enquanto para o Ministério da Saúde, 1.170. Dos 
34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI), os que mais 
preocupam o governo, segundo o secretário especial da Sesai, Robson
Santos, são o Alto Rio Solimões (AM), Alto do Rio Negro (AM), Vale 
do Javari (AM) – este último abriga a maior quantidade de indígenas 
isolados e registrou 16 casos de contaminação por Covid-19.
A matéria do site BrPolítico, publicada na última quarta (10), destaca 
os dados registrados por organizações indígenas em conjunto com a 
Apib

13 de junho

18

  21



Apib. 

#quarentenaindigena #VidasIndigenasImportam #ApibNaImprensa
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OUTRAS PUBLICAÇÕES
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 · 

*É AMANHÃ!!*
O *Manifão do Consumo*, do movimento Liberte o Futuro, será uma 
manifestação online para questionar o modo de produção e consumo 
capitalista em tempos de pandemia.

Lute contra a escravidão contemporânea, conheça quem resiste e 
entenda como resistir com Gilmar Mauro (MST), a quilombola Vanessa 
de França, Fran Paula (Campanha Permanente contra Agrotóxicos e 
pela Vida), Hamangaí Pataxó, Gerd Sparovek (GeoLab/ESALQ), Carlos 
M t i (N ) P l J h (ACT S úd V i
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Monteiro (Nupens), Paula Johns (ACT Saúde… Ver mais
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O @cidadaniaporimagem te convida a participar de uma jornada 
incrível: A nova edição do Curso Arandu Guarani!
Por meio de quatros encontros online, Xamoi Pedro vai compartilhar 
seus conhecimentos sobre Agricultura Sustentável, Plantas Medicinais 
Sagradas, Alimentação e Saúde Orgânica e os Métodos Guarani de 
Preservação do Meio Ambiente. Teremos também atividades 
assíncronas de vídeo e imagem sobre os nossos espaços de vivência e 
eventos inéditos como a apresentação ao vivo d… Ver mais
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*Indígena brasileira será a nova Mulher Maravilha da DC Comics*
Uma novidade bombástica para os apaixonados pelas histórias em 
quadrinhos. Mais ainda, para os brasileiros. A DC Comics anunciou na 
semana passada uma nova geração de super-heróis e vilões a partir 
de 2021, e entre eles, está Yara Flor, uma indígena nascida na Floresta 
Amazônica.

Batizado de DC Future State, as histórias acontecerão em um futuro, 
2030, em que nada mais é igual. Gotham City é controlada pelo grup… 
Ver mais
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A opção "Mais relevantes" está selecionada, portanto, alguns comentários podem não
ser exibidos devido ao filtro.

Escreva um comentário...

 ·   · 16 h

Marilda Bezerra Martins
Gostei .....
Curtir Responder
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