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BRASIL

Korubos: Covid afeta sete em cada dez indígenas de recente
contato em aldeias da Amazônia

Contaminados vivem no Vale do Javari , próximo a grupo de isolados, e ainda não receberam a terceira dose da
vacina; por terem resposta imunológica menos eficiente para combater infecções virais eles são ainda mais
vulneráveis ; entidade fala em risco de genocídio

Daniel Biasetto
28/02/2022 - 04:30 / Atualizado em 28/02/2022 - 10:07

Grupo korubo de recente contato que vive na Terra Indígena do Vale do Javari, na Amazônia Foto: Divulgação

PUBLICIDADE

g1 ge gshow globoplay

https://oglobo.globo.com/brasil/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://oglobo.globo.com/brasil/korubos-covid-afeta-sete-em-cada-dez-indigenas-de-recente-contato-em-aldeias-da-amazonia-25413301?utm_source=Facebook&utm_medium=Social&utm_campaign=compartilhar
https://twitter.com/intent/tweet?text=Korubos%3a+Covid+afeta+sete+em+cada+dez+ind%c3%adgenas+de+recente+contato+em+aldeias+da+Amaz%c3%b4nia&url=https%3a%2f%2foglobo.globo.com%2fbrasil%2fkorubos-covid-afeta-sete-em-cada-dez-indigenas-de-recente-contato-em-aldeias-da-amazonia-25413301%3futm_source%3dTwitter%26utm_medium%3dSocial%26utm_campaign%3dcompartilhar
https://web.whatsapp.com/send?text=O+Globo%3A+Korubos%3A+Covid+afeta+sete+em+cada+dez+ind%C3%ADgenas+de+recente+contato+em+aldeias+da+Amaz%C3%B4nia+-+https%3A%2F%2Foglobo.globo.com%2Fbrasil%2Fkorubos-covid-afeta-sete-em-cada-dez-indigenas-de-recente-contato-em-aldeias-da-amazonia-25413301%3Futm_source%3DWhatsapp%26utm_medium%3DSocial%26utm_campaign%3Dcompartilhar
https://www.publicidadeeditoraglobo.com.br/midiakit-digital
https://www.globo.com/
https://g1.globo.com/
https://globoesporte.globo.com/
https://gshow.globo.com/
https://globoplay.globo.com/
https://oglobo.globo.com/


18/03/22, 11:53 Korubos: Covid afeta sete em cada dez indígenas de recente contato em aldeias da Amazônia - Jornal O Globo

https://oglobo.globo.com/brasil/korubos-covid-afeta-sete-em-cada-dez-indigenas-de-recente-contato-em-aldeias-da-amazonia-25413301 2/5

Newsletters

RIO - Um surto de Covid-19 entre os indígenas korubo, no Vale do Javari, na Amazônia,

acendeu o alerta para o risco iminente de contaminação de outros grupos de recente contato

existentes na região, onde há maior concentração de povos isolados do mundo. O GLOBO

apurou que mais de 70% dessa etnia (75 de 103 indivíduos) que vive entre os rios Coari e Ituí,

no município de Atalaia do Norte, testaram positivo para a doença nas duas últimas semanas.

A contaminação dos korubo põe em xeque o plano do governo federal de combate à Covid nas

aldeias e comprova que a Fundação Nacional do Índio (Funai) e a Secretaria Especial de Saúde

Indígena (Sesai) falharam diante da determinação dada há cerca de dois anos pelo Supremo

Tribunal Federal (STF) de instalar barreiras sanitárias em locais estratégicos.

Podcast: Do desmatamento ilegal ao tráfico, o mapa dos crimes na Amazônia

Esses são os primeiros casos de coronavírus registrados desde o início da pandemia entre os

korubo, cuja cobertura vacinal não está completa. A denúncia sobre as contaminações consta

em ofício enviado pela União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja) à Funai e à

Sesai, vinculadas ao Ministério da Justiça e da Saúde, respectivamente, após relatos dos

próprios korubos que mantêm comunicação com a entidade. A Univaja , no entanto, foi

ignorada pelos órgãos e acusa o governo de falta de transparência. A Sesai admite o surto e diz

que os casos estão sendo monitorados.
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'Demos mais de 500 licenças e nunca fomos fiscalizar', diz prefeito da cidade campeã em

autorizações de garimpo de ouro no Brasil

Coronavírus revela que Funai não tem controle de terras indígenas, dizem ex-presidentes do

órgão

O GLOBO teve acesso também a um áudio em que um tradutor korubo relata a situação nas

aldeias próximas do Coari, onde vive o grupo de mais recente contato. Ele confirma os casos de

Covid e diz que os indígenas contaminados apresentaram, até o momento, sintomas

“moderados” da doença.  Na última sexta-feira, o drama dos korubo foi discutido na Sala de

Situação criada pelo STF para atender os povos isolados na pandemia. Representantes do

governo, Funai e Sesai, estavam presentes e foram questionados sobre a crise sanitária por

entidades indígenas.

A presença de invasores na região, além dos próprios agentes da Sesai e demais indígenas que

circulam por Atalaia do Norte e retornam às aldeias são apontados como vetores e possíveis

agentes transmissores da doença que afeta mais da metade dos korubos.

Elio Gaspari: O ativismo do crime na Amazônia

No total, de acordo com o levantamento da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib),

1.283 mortes ocorreram em função da Covid nas aldeias e em contexto urbano desde o início

da pandemia entre 162 povos afetados em cerca de 70 mil casos.

Entenda o risco que os povos isolados correm com a contaminação dos korubo e conheça mais

sobre essa etnia de recente contato na reportagem completa. 
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Um Só Planeta: Servidores da Funai e do Meio Ambiente de MT são alvos de ameaças e

emboscadas
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Metaverso, NFTs, Web3... e o futuro da inovação na SXSW

LAURO E GABEIRA

Bolsonaro e o setor mais atrasado do agronegócio usam o pretexto da guerra para 'passar a boiada' na
Amazônia
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Fernando Haddad: 'Temos que pavimentar o segundo turno já'
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Presidentes dos EUA e China discutem posturas sobre guerra na Ucrânia; Divulgadas as datas para saques
do FGTS

O Globo, um jornal nacional: Fique por dentro da evolução do

jornal mais lido do Brasil
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1. Sete dias após ir de agredido a investigado por sexo com mulher de personal trainer, morador de rua
vai para abrigo
Arthur Leal

2. Sites do governo russo são alvos de ciberataques 'sem precedentes'
O Globo e agências internacionais

3. ‘Ela é negra e lésbica, entenda meu lado’: funcionária faz denúncia na polícia após sofrer racismo e
homofobia de cliente no Piauí
Pâmela Dias

4. 'Casamento continua', diz personal trainer que agrediu sem-teto após vê-lo ter relações sexuais com
sua mulher
O Globo

5. Morte de Emiliano Sala: Jogador foi intoxicado antes de avião cair, conclui inquérito
O Globo
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