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Pandemia da COVID-19

Brasil tem cerca de 900 índios mortos pela
COVID-19
(https://www.causaoperaria.org.br/brasil-tem-
cerca-de-900-indios-mortos-pela-covid-19/)
Organização denuncia a mortandade de indígenas e a responsabilidade da SESAI e
governo Bolsonaro.
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Indígena da etnia Kakoma enterra seu pai em cemitério do Parque Tarumã, Manaus. | Foto por: reprodução.

S egundo registros da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) o

Brasil tem hoje carca de 871 mortes confirmadas em aldeais pela

infecção por coronavírus. A organização contabiliza também o total de

38.467 indígenas infectados e 161 infectados com sequelas.

A APIB relembra e denuncia que o primeiro caso confirmado de

contaminação em indígenas, foi na Amazônia, em Santo Antônio do Içá, no

qual uma menina de 20 anos da etnia Kakoma foi infectada por um médico

paulista da SESAI (Secretaria Especial de Saúde Indígena), órgão do

governo federal. Hoje o Kakoma são o povo mais afetado pela pandemia,

maior número de mortes.

Denunciam ainda que a organização tem sido um dos principais responsáveis

pela disseminação da pandemia entre os indígenas, alertam para a falta de

transparência nas informações e dados da evolução da contaminação e a

falta de cuidado com os povos isolados.
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Bolívia

Evo Morales tem volta à Bolívia confirmada
(https://www.causaoperaria.org.br/evo-
morales-tem-volta-a-bolivia-confirmada/)
Após eleições e revogação do mandado de prisão e das acusações, Evo Morales
retorna à Bolívia e afirma que buscará mobilizar a população para defender o
governo.
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(https://www.causaoperaria.org.br/evo-morales-tem-volta-a-bolivia-confirmada/)
Evo Morales, primeiro presidente indígena da Bolívia, em novembro de 2019. | Foto por: reprodução.

O
ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, golpeado em novembro de 2019,

após vencer as eleições que o reelegeriam, já tem data para retornar

ao país.

Segundo a imprensa boliviana, Morales retornará ao país na próxima

segunda (09), vindo da Argentina, onde está atualmente exilado, e

atravessará a ponte sobre o rio La Quiaca, que delimita a fronteira entre as

duas nações.
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