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“Compramos 320 mil cestas básicas de alimentação e, em São Gabriel

da Cachoeira, (https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/05/com-pacientes-de-covid-19-intubados-cidade-do-

amazonas-tem-baixo-estoque-de-oxigenio.shtml) as cestas já chegaram para as comunidades

indígenas, permitindo que os índios permaneçam confortáveis em suas

aldeias nesse período de pandemia”, disse a ministra Damares Alves (Mulher,

Família e Direitos Humanos), no sábado (6), via nota à imprensa.

Até agora, porém, nenhuma família recebeu a ajuda no município de 45 mil

habitantes, um dos mais impactados pela Covid-19 na Amazônia e com cerca

de 90% de população indígena.

“Nas nossas aldeias aqui em São Gabriel da Cachoeira não recebemos nenhum

alimento do governo federal”, afirma Adão Henrique Baré, diretor da

Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (Foirn).
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A entidade, que reúne 700 comunidades de 23 povos indígenas espalhados por

três municípios da calha do Rio Negro, divulgou uma nota de repúdio contra

Damares na qual cobra informações sobre a distribuição das cestas.

“O único apoio que recebemos do governo federal até hoje foi entrega de

medicamentos, itens de higiene e máscaras, mas tudo em quantidade muito

menor do que precisamos. Continua faltando de tudo”, declarou a liderança.

Via ofício, o Ministério Público Federal no Amazonas deu um prazo de 72

horas para que o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos

explique a declaração de Damares e quais as medidas já foram adotadas pela

sua pasta na região.

São Gabriel registrou os primeiros casos do coronavírus em 26 de abril.

(https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/04/cidade-mais-indigena-do-brasil-sao-gabriel-da-cachoeira-am-

registra-primeiros-casos-de-coronavirus.shtml) Desde então, a epidemia se espalhou por todo o

município, de tamanho comparável à Inglaterra. Até terça (9), foram 2.342

casos e 29 óbitos, segundo a Secretaria de Saúde do governo do Amazonas.

Procurada pela Folha, a assessoria de imprensa de Damares informou que

houve um erro na redação da declaração, divulgada pelo Ministério da Defesa.

Segundo a pasta, as cestas básicas já estão em São Gabriel e serão distribuídas

na semana que vem pela região, conhecida como Cabeça do Cachorro e de

forte presença militar por estar nas fronteiras com Colômbia e Venezuela.

No sábado, Damares acompanhou, em Brasília, o embarque de cerca de duas

toneladas de equipamentos médicos na aeronave KC-390, o maior cargueiro da

Força Aérea Brasileira, para a área de São Gabriel da Cachoeira. Trata-se de

uma ação conjunta dos Ministérios da Saúde e da Defesa.

Em foto publicada no site do Governo Federal, a ministra da Mulher, Família e Direitos

Humanos, Damares Alves, acompanhou o embarque da missão de ajuda a comunidades

indígenas - Guilherme Mello/Sesai
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O presidente da Foirn, Marivelton Baré, criticou a morosidade do governo.

“Temos comunidades inteiras infectadas pela Covid-19, algumas já passaram

pelo pico da doença, mas em outras está apenas iniciando. Faltam testes

rápidos, medicamentos e profissionais de saúde nas comunidades. Hoje, os

indígenas são médicos de si próprios, e a medicina tradicional é o único

tratamento que temos disponível em muitas localidades”, afirmou.

Questionado se o auxílio está chegando com atraso devido à proliferação

acelerada do vírus na região, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos

Humanos não respondeu.

Segundo balanço de segunda da Coiab (Coordenação das Organizações

Indígenas da Amazônia Brasileira), foram confirmados 2.642 casos de Covid-

19 em 75 povos, com o registro de 218 óbitos.

Os dados são compilados pela Coiab com base em boletins informativos e

notas de falecimento da Secretaria de Saúde indígena (Sesai), do Ministério da

Saúde, além de informações de lideranças, de profissionais de saúde indígena

e de organizações.

O número de casos confirmados de Covid-19 entre indígenas divulgado pela

Coiab é 74% maior do que o dado oficial da Sesai, que só contabiliza mortes de

moradores de terras indígenas. O número de óbitos entre os indígenas,

segundo a Coiab, é 207% maior que o informado pelo governo federal.

sua assinatura vale muito

Mais de 180 reportagens e análises publicadas a cada dia. Um time com

mais de 120 colunistas. Um jornalismo profissional que fiscaliza o poder

público, veicula notícias proveitosas e inspiradoras, faz contraponto à

intolerância das redes sociais e traça uma linha clara entre verdade e

mentira. Quanto custa ajudar a produzir esse conteúdo?

Sua assinatura vale muito.

ENTENDA 



ASSINE A FOLHA (HTTPS://LOGIN.FOLHA.COM.BR/ASSINATURA/390510?

UTM_SOURCE=MATERIA&UTM_MEDIUM=TEXTOFINAL&UTM_CAMPAIGN=ASSINETEXTOCURTO)

ENDEREÇO DA PÁGINA

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/06/damares-diz-que-

entregou-a-comunidades-indigenas-do-am-cestas-basicas-que-nunca-

chegaram.shtml

Sua assinatura vale muito.

ENTENDA 

https://login.folha.com.br/assinatura/390510?utm_source=materia&utm_medium=textofinal&utm_campaign=assinetextocurto

