
No Dia do Índio, projeções no Congresso
Nacional lembram indígenas mortos pela
Covid-19
Segundo Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), 1.038 índios foram
vítimas da pandemia no país. Entidade afirma que 163 povos foram afetados pela
doença.
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Projeção no Congresso Nacional em homenagem aos povos indígenas — Foto: TV Globo / Reprodução

No Dia do Índio, celebrado nesta segunda-feira (19), o Congresso Nacional recebeu

projeções de frases em homenagem a indígenas que morreram em decorrência da

há 2 semanas
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pandemia de Covid-19. Segundo a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib),

1.038 índios foram vítimas do novo coronavírus no país e mais 52 mil, infectados.

Foram projetados os nomes dos 163 povos atingidos pela pandemia e os rostos de

anciãos que morreram por conta da doença. Os organizadores também exibiram

as frases "Vidas indígenas importam", "Emergência indígena", "Nossa luta é pela

vida" e "A mãe do Brasil é indígena" (veja vídeo abaixo).

A solicitação para as projeções foi feita pela parlamentar Joenia Wapichana (Rede-

RR), primeira mulher indígena a ocupar um cargo de deputada federal.

A Apib também pede a adoção de medidas do governo federal para conter a

disseminação do coronavírus nas aldeias, como a retirada de garimpeiros dos

territórios demarcados e a criação de barreiras sanitárias.

Indígenas protestam em Brasília pela proteção de terras tradicionais·
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Além disso, a Apib solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que os indígenas

que não moram em aldeias sejam incluídos no Plano Nacional de Imunização, que

colocou essa população no grupo prioritário.

Nas redes sociais, também ocorre a 17ª edição do Acampamento Terra Livre. É o

segundo ano consecutivo em que a iniciativa é realizada virtualmente. Antes da

pandemia, era realizada na Esplanada dos Ministérios, em frente ao Congresso

Nacional.
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19 de abril é comemorado o Dia do Índio; crônica re�ete sobre a in�uência indígena na rotina e nos costumes — Foto:
Marcelo Ferri/TG

Dados mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de

2010, mostram que 817,9 mil indígenas de 305 etnias vivem no Brasil. De acordo

com a pesquisa, o número representa 10% da população que existia no país no ano

de 1500, época do descobrimento.

Em Brasília, segundo levantamento da Companhia de Planejamento do Distrito

Federal (Codeplan-DF), há 6.128 indígenas. De acordo com o estudo, 97% deles

estão em áreas urbanas. As três regiões com maior população indígena são:

O levantamento da Codeplan também é embasado no Centro de 2010 do IBGE.

Leia mais notícias sobre a região no G1 DF.
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Ceilândia (13%)·
Planaltina (8,6%)·
Samambaia (8,5%)·
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