
Casal indígena da etnia Xavante morre no
mesmo dia de Covid-19 em Cuiabá
A informação é do presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena (Condisi),
Clarêncio U'repariwe Tsuwaté.
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Juliana e Roque Teromnhi Eiwe morreram nessa quarta-feira (10) em Cuiabá — Foto: Arquivo Pessoal

Morreu nessa quarta-feira (10), em Cuiabá, o casal indígena Juliana e Roque Teromnhi

Eiwe, conhecido como Roque Xavante, de 57 anos, vítimas da Covid-19. A informação é

do presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena (Condisi), Clarêncio U'repariwe

Tsuwaté.

O Museu de História Natural de Mato Grosso, lamentou a morte do casal e afirmou,

em nota, que

Roque Xavante e Juliana sempre estiveram presentes no Museu em diversas

atividades, assim como outras pessoas de sua família que contribuíram para a

construção do Museu.

Segundo Clarêncio U'repariwe Tsuwaté, um dos 8 filhos do casal morreu na semana

passada devido a complicações da diabetes, o que abalou emocionalmente Roque e

Juliana, que já estavam com Covid-19.

Ele também explica que Roque realizava sessões de hemodiálise e aguardava um

transplante.
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Roque foi professor na Aldeia São Marcos, em Barra do Garças, a 503 km de Cuiabá,

durante muitos anos.

Natural de Novo são Joaquim, ele também foi candidato a vereador de Várzea Grande,

região metropolitana de Cuiabá, nas eleições do ano passado.

Veja também
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Itanhaém registra ocorrências que oferecem riscos a banhistas

Criança foi flagrada pilotando moto aquática e adolescente desapareceu nas águas do Rio…

17 de fev de 2021 às 18:00

Próximo

Mercado de trabalho

IBGE abre concursos para mais de 204 mil vagas para o Censo 2021
Há oportunidades para todo o país e para a maioria das vagas é exigido apenas o ensino
fundamental completo. Veja como se inscrever.

Há 12 minutos — Em Concursos e Emprego

Desrespeito no Rio

Prefeitura encerra festa clandestina
em hotel na orla de Copacabana

Em Rio de Janeiro

Carnaval é marcado por aglomerações; veja VÍDEOS

Solidariedade em SC

VÍDEO: família flagrada em carro
com 11 pessoas recebe doações da
polícia
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Agentes se sensibilizaram com a condição das
crianças e dos adultos e ajudaram com roupas e
brinquedos.

Em Santa Catarina

Comando da Câmara busca saída para evitar votação em plenário do
caso Silveira
Em Blog do Gerson Camarotti

Chuva forte deixa desalojados e
causa alagamentos no ES
Segundo dados divulgados pela Defesa Civil na
manhã desta quinta (18), o estado tem 18
desalojados, sendo 13 em Vila Velha, três em Iúna e
dois em Cariacica.

Em Espírito Santo

3 min

Funcionários do transporte coletivo
de Campos do Jordão entram em
greve
Funcionários alegam atraso no pagamento dos
salários, vale-refeição e férias. De acordo com
sindicato, paralisação é por tempo indeterminado.

Em Vale do Paraíba e Região

Caminhão atinge fios de telefonia e
internet e derruba árvore, em João
Pessoa
Acidente aconteceu no bairro Jaguaribe e ninguém
ficou ferido.

Em Paraíba
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Em Paraíba

Obras interditam alça de saída da
SP-225 nesta quinta-feira em Bauru
Intervenção será feita até 17h no trecho que dá
acesso à pista sentido Bauru-Botucatu da Rodovia
Marechal Rondon (SP-300).

Em Bauru e Marília
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