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PANDEMIA: Situação Kaxararis é desesperadora e autoridades fazem jogo do
empurra
Em contato com o DSEI em Porto Velho, a reportagem foi informada que o problema é de
responsabilidade do DSEI Purus, localizado no estado do Acre
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A situação dos índios da etnia Kaxarari, que vivem em uma aldeia no distrito portovelhense de Extrema de Rondônia, localizado
há mais de 300 km da área urbana de Porto Velho, continua dramática. 
 

Veja mais

 DESESPERO: Indígenas da região de Extrema estão desde sexta-feira pedindo vaga em UTI
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Grande parte dos indígenas está apresentando sintomas de COVID-19, porém não há leitos disponíveis na região para atender
essas pessoas. 
 
Alguns dos índios já apresentam agravamento dos sintomas e precisam urgentemente de remoção para leitos de UTI. 
 
Em entrevista concedida a uma rádio local, os indígenas afirmaram que irão realizar uma manifestação no hospital regional de
Extrema para exigir que eles sejam assistidos pelas autoridades competentes.
 

Jogo do empurra
 
A reportagem entrou em contato com a Secretaria Estadual de Saúde – SESAU/RO, que afirmou que a questão dos indígenas
de Extrema de Rondônia é de competência do Distrito Sanitário Especial Indígena – DSEI. 
 
Em contato com o DSEI em Porto Velho, a reportagem foi informada que o problema é de responsabilidade do DSEI Purus,
localizado no estado do Acre, e que eles não poderiam se manifestar até o DSEI acreano solicitar ajuda. 
 
Após varias tentativas a reportagem não conseguiu contato com os representantes do DSEI Purus. 
 

Desespero
 
Enquanto isso a situação continua desesperadora para os índios, que buscam socorro. 
 
A população indígena está no grupo prioritário do plano de imunização contra o COVID-19. 
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