
Fora garimpo,
fora covid.

Praharayu warë wamaki!
Yanomae Urihiha Xawara wa praharayu!

Nós, Yanomami, não queremos morrer. Ajude-nos a expulsar os mais de 20 mil garimpeiros que
estão espalhando a Covid-19 em nossas terras.

Assine a petição e pressione o governo. Nossa meta é 500 mil assinaturas.

Assinar

OUÇA O RECADO YANOMAMI



A campanha #ForaGarimpoForaCovid é uma iniciativa do Fórum de Lideranças Yanomami e Ye'kwana e da Hutukara
Associação Yanomami (HAY), Associação Wanasseduume Ye'kwana (SEDUUME), Associação das Mulheres Yanomami
Kumirayoma (AMYK), Texoli Associação Ninam do Estado de Roraima (TANER), Associação Yanomami do Rio Cauaburis e
Afluentes (AYRCA).

As comunidades da Terra Indígena Yanomami estão gravemente ameaçadas! No passado, perdemos muitos de nossos
familiares para as doenças que os não indígenas trouxeram e ainda hoje sofremos com essas perdas. Não queremos que
tragam mais doenças, ameaçando a vida de nossos parentes.

Hoje, estamos mais uma vez sob risco de Xawara (epidemia) trazida pelos não indígenas, que vocês estão chamando de
Coronavírus. Nossas comunidades ficam muito distantes das cidades e já estão sofrendo com o aumento dos casos de
malária, sem atendimento suficiente para cuidar de nossos familiares que estão doentes. Não queremos que essa situação
piore ainda mais, com a chegada do Coronavírus.

"E daí?" | #ForaGarimpoForaCovid"E daí?" | #ForaGarimpoForaCovid

Precisamos urgentemente evitar que mais doenças se espalhem entre nós. Garimpeiros entram e saem de nossas terras em
busca de ouro, sem nenhum controle. Eles circulam entre nossas comunidades sem nenhuma prevenção de saúde, é
questão de tempo até que a Xawara do Coronavírus se espalhe entre nós. Estamos também preocupados com os
Moxihatëtëa, grupos de indígenas em isolamento voluntário, que não sabem nada das Xawara que os não indígenas trazem.
É preciso impedir que essa invasão cause mais uma tragédia. Precisamos proteger a vida dos Yanomami e Ye’kwana!

O Fórum de Lideranças da Terra Indígena Yanomami já decidiu que queremos viver sem garimpo e com saúde. É preciso
agir antes que seja tarde. Junte-se a nós para impedir que nossas famílias sejam contaminadas pelo Coronavírus exigindo
que as autoridades do Ministério de Justiça e Ministério da Saúde tomem medidas urgentes em conjunto com outros
órgãos do governo para uma ação coordenada e com devidas precauções técnicas sanitárias a fim de promover a
desintrusão total dos garimpeiros que ainda estão em nossas terras.

https://www.youtube.com/watch?v=jj9ADDgl2QQ


Esta petição será enviada para:

Rodrigo Maia
Presidente da 

Câmara dos Deputados

Davi Alcolumbre
Presidente do 

Senado Federal

Eduardo Fortunato Bim
Presidente do 

IBAMA

Fernando Azevedo
Ministro da Defesa  
e Forças Armadas

André Mendonça
Ministro da Justiça 

e Segurança Pública

Gal. Hamilton Mourão
Vice-presidente da

República

VOCÊ PODE IMPEDIR 
O GENOCÍDIO YANOMAMI
As comunidades Yanomami estão gravemente ameaçadas pela Covid-19. Se os
garimpeiros continuarem em suas terras, todos os indígenas serão contaminados.
Desintrusão já.

Assine a petição e impeça a dizimação do nosso povo.

Assinar a petição

Compartilhar nas redes sociais

Pressionar as autoridades

Compartilhe e ajude-nos a ter mais assinaturas para aumentar a pressão sobre o governo.



ASSINE A PETIÇÃO
Já contamos com 412456 assinaturas - assine a petição

Ainda precisamos de 87544 assinaturas

Clique para assinar

PRESSIONE VIA TWITTER 
Clique no botão abaixo para que as seguintes mensagens sejam enviadas em seu nome pelo Twitter:

Tuitar uma mensagem

COMPARTILHE
Espalhe a petição em suas redes sociais e consiga mais assinaturas.

 @RodrigoMaia + @CamaraDeputados

"Dep. @RodrigoMaia, como você vai explicar para o
mundo que a #Covid19 dizimou os #Yanomami? A
@CamaraDeputados precisa fazer algo. Ajude-nos a
retirar os garimpeiros da Terra Indígena Yanomami
antes que seja tarde. #ForaGarimpoForaCovid
#DesintrusãoJá"

 @DaviAlcolumbre + @SenadoFederal

"Senador @DaviAlcolumbre, como você vai explicar
para o mundo que a #Covid19 dizimou os #Yanomami?
Por isso, faça sua parte para que o governo federal
retire os garimpeiros da Terra Indígena Yanomami
urgentemente. #ForaGarimpoForaCovid!
#DesintrusãoJá!"

 Share  Tweet  Share

https://twitter.com/RodrigoMaia
https://twitter.com/hashtag/Covid19
https://twitter.com/hashtag/Yanomami
https://twitter.com/CamaraDeputados
https://twitter.com/hashtag/ForaGarimpoForaCovid
https://twitter.com/hashtag/Desintrus%C3%A3oJ%C3%A1
https://twitter.com/DaviAlcolumbre
https://twitter.com/hashtag/Covid19
https://twitter.com/hashtag/Yanomami
https://twitter.com/hashtag/ForaGarimpoForaCovid
https://twitter.com/hashtag/Desintrus%C3%A3oJ%C3%A1


FAÇA UMA DOAÇÃO
Ajude a Hutukara Associação Yanomami no combate à Covid 19.

Doar 

 @brasil_IBAMA

"Eduardo Fortunato, como você vai explicar para o
mundo que a #Covid19 dizimou os #Yanomami? É hora
do @brasil_IBAMA fazer a sua parte e retirar os
garimpeiros que estão levando a doença para a
floresta. #ForaGarimpoForaCovid! #DesintrusãoJá!"

 @defesagovbr + @ffaabrasil

"Fernando Azevedo, como você vai explicar para o
mundo que a #Covid19 dizimou os #Yanomami? O
@DefesaGovBr e as @ffaabrasil precisam retirar os
garimpeiros da Terra Indígena e evitar uma tragédia. É
hora de agir. #ForaGarimpoForaCovid!
#DesintrusãoJá!"

 @AmendoncaMJSP + @JusticaGovBR
(@funaioficial)

"Ministro @AmendoncaMJSP, como você vai explicar
para o mundo que a #Covid19 dizimou os #Yanomami
sem que você agisse? É sua obrigação retirar os
garimpeiros da Terra Indígena Yanomami. A hora é
agora. #ForaGarimpoForaCovid! #DesintrusãoJá!"

 @GeneralMourao

"Como você vai explicar ao mundo que a #Covid19
dizimou os #Yanomami, @GeneralMourao? O governo
precisa agir! Faça funcionar o Conselho da Amazônia e
retire os garimpeiros da Terra Indígena Yanomami
imediatamente. #ForaGarimpoForaCovid!
#DesintrusãoJá!"
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Via proyanomami_yekwana

1) Quando você for para a cidade, use

máscara sempre.

2) O coronavírus é uma doença nova que

não tem tratamento ainda. É uma doença

que causa pneumonia grave (come os

pulmões), por isso fiquem espertos!

3) Não tem como ver a doença, mas ela

rapidamente pode te contaminar por

dentro. Ela pode entrar pelo seu nariz, sua

boca ou seus olhos.

Estes cards são parte de uma série de

materiais produzidos pela Hutukara

Associação Yanomami, com o apoio do ISA

(socioambiental), para levar informações

sobre a Covid-19 para os povos Yanomami

e Ye’kanwa. Todo conteúdo foi montado a

partir de recomendações da OMS e

Ministério da Saúde, e traduzido em quatro

línguas Yanomami (Ninam, Yanomam,

Sanöma e Yanomamɨ) e também na língua

Ye’kwana.

Foram enviados para a Terra Indígena

Yanomami 90 banners e 2.300 folders.

#sosyanomami #yanomami #yekwana #cov

id19 #povosindigenas #saudeindigena #ga

rimpo #foragarimpo #terraindigenayanoma

mi #proyanomamiyekwana #ForaGarimpoF

oraCovid #MinersOutCovidOut
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SE A NATUREZA NÃO TIVER FUTURO,

NÓS TAMBÉM NÃO TEREMOS. 
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Siga-nos: serra_do_sobrado 
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#ForaBolsonaro #ForaSalles

#demarcaçãoJá #EmergênciaIndígena

#BBCBrasil #visuelearth #natgeo

#natgeoyourshot #foragarimpoforacovid

#Consciênciasocial #Justiçasocial

#racismoambiental #pataxóhãhãhãe

#WWFBrasil #greenpeacebrasil

#mataatlântica #ConectadoNoPlaneta

#JuntosÉPossível #indigenasdobrasil

#EuUsoMinhaVozPeloCerrado

#indigenousphotographer

#indigenasbrasileiros

#Vidasindigenasimportam

#Apibnaimprensa #cerradoemextinção

#salveocerrado #Cerrado

institutoraoni afrontemg ajipoficial

mayatxucarramae pataxohahahae

patxon_metuktire institutoraoni

mayatxucarramae apiboficial sospovos

greenpeacebrasil wwfbrasil

midiaindiaoficial midianinja guajajarasonia

etnomidia novos_guerreiros

projetosalveocerrado brasildefato

revistaecologico
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POSTS

Via proyanomami_yekwana

1) Quando você for para a cidade, use

máscara sempre.

2) O coronavírus é uma doença nova que

não tem tratamento ainda. É uma doença

que causa pneumonia grave (come os

pulmões), por isso fiquem espertos!

3) Não tem como ver a doença, mas ela

rapidamente pode te contaminar por

dentro. Ela pode entrar pelo seu nariz, sua

boca ou seus olhos.

Estes cards são parte de uma série de

materiais produzidos pela Hutukara

Associação Yanomami, com o apoio do ISA

(socioambiental), para levar informações

sobre a Covid-19 para os povos Yanomami

e Ye’kanwa. Todo conteúdo foi montado a

partir de recomendações da OMS e

Ministério da Saúde, e traduzido em quatro

línguas Yanomami (Ninam, Yanomam,

Sanöma e Yanomamɨ) e também na língua

Ye’kwana.

Foram enviados para a Terra Indígena

Yanomami 90 banners e 2.300 folders.

#sosyanomami #yanomami #yekwana #cov

id19 #povosindigenas #saudeindigena #ga

rimpo #foragarimpo #terraindigenayanoma

mi #proyanomamiyekwana #ForaGarimpoF

oraCovid #MinersOutCovidOut
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Via proyanomami_yekwana

1) Quando você for para a cidade, use

máscara sempre.

2) O coronavírus é uma doença nova que

não tem tratamento ainda. É uma doença

que causa pneumonia grave (come os

pulmões), por isso fiquem espertos!

3) Não tem como ver a doença, mas ela

rapidamente pode te contaminar por

dentro. Ela pode entrar pelo seu nariz, sua

boca ou seus olhos.

Estes cards são parte de uma série de

materiais produzidos pela Hutukara

Associação Yanomami, com o apoio do ISA

(socioambiental), para levar informações

sobre a Covid-19 para os povos

Yanomami e Ye’kanwa. Todo conteúdo foi

montado a partir de recomendações da

OMS e Ministério da Saúde, e traduzido

em quatro línguas Yanomami (Ninam,

Yanomam, Sanöma e Yanomamɨ) e

também na língua Ye’kwana.

Foram enviados para a Terra Indígena

Yanomami 90 banners e 2.300 folders.
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Via proyanomami_yekwana 

1) Quando você for para a cidade, use

máscara sempre.

2) O coronavírus é uma doença nova que

não tem tratamento ainda. É uma doença

que causa pneumonia grave (come os

pulmões), por isso fiquem espertos!

3) Não tem como ver a doença, mas ela

rapidamente pode te contaminar por
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(socioambiental), para levar informações

sobre a Covid-19 para os povos
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A campanha #ForaGarimpoForaCovid conta com o apoio da Articulação dos Povos Indigenas do Brasil (APIB), Coordenação
das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB), Instituto Socioambiental (ISA), Survival International,

Greenpeace Brasil, Conectas Direitos Humanos, Anistia International, Rede de Cooperação Amazônica (RCA), Instituto
Igarapé, Fundação Rainforest Noruega, Fundação Rainforest EUA e Amazon Watch.
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