
DIREITOS HUMANOS

Comissão de Direitos Humanos discute imunização dos povos indígenas
Debate acontece no dia do índio e será realizado junto com a Frente Parlamentar Mista dos Direitos dos Povos Indígenas
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Vacinação na aldeia indígena Umariaçu, próximo a Tabatinga, Amazonas

A Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara promove, junto com a Frente Parlamentar Mista dos Direitos dos
Povos Indígenas, audiência pública nesta segunda-feira (19) sobre a imunização dos indígenas contra a Covid-19.

A deputada Joenia Wapichana (Rede-RR), que solicitou a realização do debate, salienta que a atual situação da saúde dos povos
indígenas do Brasil é "altamente crítica". Ela cita dados do Comitê Nacional de Vida e Memória Indígena, segundo os quais
desde o início da pandemia, em março de 2020, até o momento já foram contabilizados cerca de 50.853 casos con�rmados,
com 1.015 indígenas mortos e 163 povos afetados pela Covid-19.

"O Plano Nacional de Vacinação do Governo Federal contra a Covid-19 exclui os povos indígenas que vivem fora de suas
aldeias, em áreas rurais, periferias de centros urbanos, acampamentos provisórios e áreas em processo de demarcação", diz
Wapichana. "Lembramos que, dos 896,9 mil indígenas recenseados pelo IBGE em 2010, 517.383 (57,7%) vivem em terras
indígenas e 379.535, ou seja, 42,3%, vivem fora das terras indígenas", observou.

O debate está marcado para as 14 horas e os interessados poderão participar pelo portal e-Democracia.

Foram convidados:
- a representante da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco) Ana Lucia de Moura Pontes;
- o representante do Conselho Indigenista Missionário (Cimi)Antônio Eduardo Cerqueira de Oliveira;
- o representante do Projeto de Xingu Douglas Rodrigues;
- o coordenador-executivo da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), Anildo Lulu Tupi-Guarani;
- a integrante da Comissão de Assuntos Indígenas da Associação Brasileira de Antropologia (ABA) Elaine Moreira; e
- representante da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal.

Da Redação - AC

https://www.camara.leg.br/temas/direitos-humanos
https://edemocracia.camara.leg.br/audiencias/sala/1803
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VEJA TAMBÉM

Especialistas defendem vigilância contra surgimento de variantes da Covid-19

Especialistas recomendam ações para impedir o surgimento de novas variantes da Covid-19 - 14/04/2021Especialistas recomendam ações para impedir o surgimento de novas variantes da Covid-19 - 14/04/2021

Professores cobram vacinação e recursos para educação

https://www.camara.leg.br/comentarios/acessar?url=https%3A%2F%2Fwww.camara.leg.br%2Fnoticias%2F747061-comissao-de-direitos-humanos-discute-imunizacao-dos-povos-indigenas%2F%3Ffbclid%3DIwAR3mzVJcDxztUxKSmPT7QhLJG9vjgiWjo7eIoEmMABwOYqfs72VMG7JdwvQ
https://www.camara.leg.br/noticias/746034-especialistas-defendem-vigilancia-contra-surgimento-de-variantes-da-covid-19/
https://www.youtube.com/watch?v=5T5nJPkr0VQ
https://www.camara.leg.br/noticias/744758-professores-cobram-vacinacao-e-recursos-para-educacao/


MAIS CONTEÚDO SOBRE

Câmara aprova compra de vacinas pelo setor privado com doação na mesma quantidade ao SUS

Projeto cria linha de crédito para estados comprarem vacina contra Covid-19

comissões

https://www.camara.leg.br/noticias/743743-camara-aprova-compra-de-vacinas-pelo-setor-privado-com-doacao-na-mesma-quantidade-ao-sus/
https://www.camara.leg.br/noticias/743004-projeto-cria-linha-de-credito-para-estados-comprarem-vacina-contra-covid-19/
https://www.camara.leg.br/noticias/ultimas/tags?tag=comiss%C3%B5es


SIGA NOTÍCIAS DESTE TEMA
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