
Mulheres Indígenas Unidas na Prevenção à
COVID-19
Com a chegada do novo coronavírus, organização se mobiliza para proteger
comunidades indígenas do Amazonas
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Fundada em 1987, a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (FOIRN)

representa 23 povos indígenas do Rio Negro, numa área que abrange alguns

municípios do Amazonas. Para evitar que a COVID-19 se alastre em 750 comunidades

e cause uma crise humanitária, mulheres indígenas se uniram à FOIRN, que está

trabalhando fortemente junto às equipes de saúde locais para levar informação e

materiais educativos a essa população.

Para que todos possam permanecer em isolamento nas comunidades, é necessário

que recebam apoio com alguns itens essenciais. A campanha de arrecadação é

voltada à aquisição de itens como:

• Sabão

• Água sanitária

• Álcool Gel

• Combustível

• Ferramentas de atividades agrícolas

• Kits de pesca

• Alimentos não perecíveis

A campanha também apoiará serviços de comunicação e informação da Rede de

Comunicadores Indígenas do Rio Negro (Rede Wayuri):

• Produção de materiais informativos

• Serviços de carro de som para zonas periurbanas de São Gabriel da Cachoeira

• Compra de 5 aparelhos de radiofonia

• Produção de áudios informativos nas línguas indígenas



Como ajudar:

As doações podem ser feitas via PayPal.

Sobre o ParaQuemDoar.com.br:

Se você quer doar para ajudar alguém no combate à pandemia do coronavírus e não

sabe para quem, o site ParaQuemDoar mostra pra você algumas instituições que

fazem a sua doação chegar às mãos de quem precisa. Clique. Conheça. Decida. Doe.

Saiba Mais

Conheça o projeto
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Cozinha Solidária Gastromotiva
Projeto idealizado pela Gastromotiva que fornece
alimentação saudável e nutritiva para comunidades
vulneráveis nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e
Curitiba
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