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➡️Presidente da Foirn participa de reunião com STF e cobra agilidade em
ações para o Rio Negro
O presidente da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro
(Foirn), Marivelton Barroso, da etnia Baré, participou nessa sexta-feira (12) de
videoconferência com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF),
ministro Dias Toffoli. Durante a reunião, Marivelton Baré apresentou a situação
da Covid-19 na região do Rio Negro, cobrou agilidade nas ações do Governo
Federal destinadas à prevenção e combate à pandemia em relação aos
indígenas e também maior rapidez do Judiciário em ações que beneficiem os
povos tradicionais.
”A pandemia avança sobre o território indígena, que pode ser o próximo
a apresentar o pico de contágio. A ajuda deve ser emergencial”, ressaltou.
Marivelton Baré cobrou celeridade do próprio Judiciário, citando que
ação do Ministério Público Federal (MPF) no Amazonas, garantindo direitos
aos povos indígenas em tempos de pandemia, já foi acatada liminarmente, mas
a decisão definitiva ainda está sob análise. Essa ação garante, por exemplo,
que o benefício emergencial e outros auxílios, como o Bolsa Família, fiquem
disponíveis para saque por até 6 meses, evitando que os indígenas precisem ir
às cidades para sacar dinheiro durante o período de maior risco de
contaminação pelo novo coronavírus. Anteriormente, esse prazo era de 3
meses.
Durante sua exposição, Marivelton Baré falou do papel primordial do
Comitê de Enfrentamento e Combate à Covid-19 em São Gabriel da Cachoeira,
composto pelo poder público e sociedade civil organizada.
Ele ressaltou que as ações e parcerias do Comitê, por meio de
articulações com parceiros e organizações, têm garantido ajuda humanitária
como entrega de cestas básicas e reforço das estruturas de saúde locais
para atendimento a pacientes indígenas com a Covid-19.
Ele citou, entre outros exemplos, articulações para criação das Unidades
de Atenção Primária Indígena (UAPI), estruturadas a partir de parceria entre
Foirn, Instituto Socioambiental (ISA), Expedicionários da Saúde (EDS) e Distrito
Sanitário Especial Indígena Alto Rio Negro (Dsei-ARN).
Marivelton Baré participou da videoconferência a partir da 2ª Brigada de
Infantaria de Selva, ao lado da juíza federal Dayse Starling, do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), que está em São Gabriel da Cachoeira.

Também participaram da videoconferência outras autoridades, como o
procurador-geral da República, Augusto Aras; o procurador da República,
Antônio Carlos Bigonha, coordenador da 6ª Câmara de Populações Indígenas
e Comunidades Tradicionais do Ministério Público Federal (6CCR/MPF), e
conselheiros do CNJ.
A reunião contou ainda com a presença de membros do Conselho
Indigenista Missionário (Cimi), Articulação dos Povos Indígenas do Brasil
(Apib); e representante de Organização dos Guarani Kaiowá.
⬆️Casos em São Gabriel da Cachoeira
🏽Boletim epidemiológico divulgado nessa sexta-feira (12) indica que
São Gabriel tem:
2.365 casos confirmados da Covid-19;
28 óbitos confirmados;
579 pessoas em monitoramento;
1.972 recuperados;
11 internados, sendo 5 em São Gabriel da Cachoeira e 6 transferidos
para Manaus.
⬆️Casos nas comunidades
🏽Dados do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Especial
de Saúde Indígena (Sesai) na quinta-feira (11) indicam:
157 casos e 5 óbitos nas comunidades atendidas pelo Dsei-ARN;
95 casos e 4 óbitos nas comunidades atendidas pelo Dsei Yanomami.

🛶

Trânsito das aldeias

O trânsito de indígenas entre as comunidades e o município continua
gerando preocupação ao Comitê. O movimento inverso – de pessoas da cidade
para as comunidades – também está acontecendo.
Lotérica, bancos e comércio continuam registrando aglomerações.
Decreto proibindo esses deslocamentos está em vigor.
Atenção, parentes! Fique nas aldeias. Não há remédio e nem
vacina contra o novo coronavírus.
✅Enfermaria e informação
🏽A enfermaria do Médicos sem Fronteiras (MSF) em São Gabriel da
Cachoeira está sendo estruturada. Nessa semana, a equipe foi reforçada, com
a chegada à cidade de dois enfermeiros da Bélgica que, inicialmente, vão atuar
na parte de treinamento.
🏽Além disso, dentro das ações do MSF de promoção à saúde, áudios
educativos e informativos sobre a Covid-19 em línguas indígenas estão sendo
divulgados pela Rede Wayuri de Comunicadores Indígenas, da Foirn, e
também na rádio AM.
🏽Também está sendo preparado material impresso, em parceria com o
ISA, para distribuição nas comunidades.
➡️Iauaretê
Ação em saúde das Forças Armadas realizada no Distrito de Iauaretê,
com aplicação de testes, confirmou 100 casos da Covid-19 na localidade de
aproximadamente 3 mil moradores. Outros 50 casos já tinham sido
diagnosticados anteriormente no distrito.
Famílias receberam atendimento, máscaras, remédios e orientações
sobre a necessidade do isolamento social.
Essa ação em saúde faz parte de operação interministerial do Governo
Federal que teve início no sábado (6). Na domingo (7), o reforço no
atendimento ocorreu em Maturacá, no Território Yanomami.
✅Sabão

🏽A primeira remessa de sabão produzido pelo Ifam – Campus São
Gabriel da Cachoeira deve ser entregue para a Secretaria Municipal de Saúde
(Semsa) na segunda-feira.
🏽O instituto deve também dar início à produção de sabão líquido. Os
produtos serão encaminhados às pessoas mais necessitadas.
🏽Lembrando que lavar sempre as mãos com água e sabão é medida
primordial de combate à Covid-19.
✅Nós Cuidamos
Com apoio da Campanha Rio Negro, Nós Cuidamos, a Foirn e o ISA
realizaram a doação de 10 oxímetros que serão destinados ao Dsei-ARN e ao
Dsei Yanomami.
Nessa sexta-feira (12), o presidente da Foirn, Marivelton Barroso, da
etnia Baré, e Wizer Oliveira, representando o ISA, fizeram a entrega de seis
equipamentos à enfermeira Eliane, do Dsei Yanomami.
O oxímetro é um equipamento que mede quanto oxigênio é transportado
pelo sangue e é primordial no acompanhamento aos pacientes com a Covid19.
A Campanha Rio Negro, Nós Cuidamos (noscuidamos.foirn.org.br)
arrecada recursos e realiza a compra de mantimentos, produtos de limpeza e
equipamentos de saúde, entre outros, que dão suporte aos indígenas para que
eles possam permanecer em suas aldeias, sem precisarem vir ao ambiente
urbano, onde correm maior risco de contaminação pelo novo coronavírus.
✅Apoio humanitário
🏽A entrega de cestas básicas na região do Rio Negro, onde muitas das
comunidades são de difícil acesso e estão localizadas a longa distância do
município de São Gabriel da Cachoeira, vem sendo realizada com o apoio
logístico do Exército.
🏽Essa semana, Força Aérea Brasileira (FAB) e Exército – 2ª Brigada
da Infantaria de Selva entregaram cestas básicas em São Joaquim, no Alto
Içana. Os mantimentos foram doados pela Foirn.

🏽Em 5 de junho, a 2ª Brigada Infantaria de Selva, Dsei Yanomami e
Funai realizaram o transporte de 104 cestas básicas e 100 litros de gasolina,
doados pela Foirn com apoio da Fundação Estadual do Índio (FEI/Governo do
Estado). O material foi destinado à comunidade Maiá, no território Yanomami.
O Exército realizou o transporte terrestre, pela BR-307, que está em estado
precário. Na altura do km 85, o material foi entregue no Porto de Ya-Mirim para
transporte fluvial.
➡️O Comitê foi criado pelo Decreto 003, de 18 de março de 2020, do prefeito
Clóvis Moreira Saldanha, e é composto pelas secretarias municipais, 2ª
Brigada de Infantaria de Selva, Federação das Organizações Indígenas do Rio
Negro (Foirn); Instituto Socioambiental (ISA); Fundação Nacional do Índio
(Funai); Instituto Federal do Amazonas (Ifam) - Campus São Gabriel da
Cachoeira; Ministério Público; Poder Judiciário; Distrito Sanitário Especial
Indígena Alto Rio Negro (Dsei-ARN); Dsei Yanomami; Hospital de Guarnição;
Diocese de São Gabriel da Cachoeira; Conselho Municipal de Saúde; Câmara
Municipal; Guarda Municipal; Polícia Militar; Polícia Civil; Marinha; Força Aérea
Brasileira (FAB).
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