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A CONVID-19 nas Aldeias Marubo do Vale do Javari 

 

A Organização das Aldeias Marubo do rio Ituí (OAMI), em nome do povo 

Marubo do rio Ituí, organização de Base a UNIVAJA, vem a público informar 

aos nossos parceiros, às Organizações Indígenas e Indigenistas, à imprensa 

nacional e internacional  acerca do falecimento de um ancião Marubo na aldeia 

Praia no alto curso do rio Ituí neste domingo, dia 05 de julho de 2020 as 

09h00min. Djalma Marubo (com o nome étnico de Yovêmpa) faleceu com 83 

anos contaminado pela covid-19. Diante dessa circunstância manifestamos 

nossa preocupação com os povos da Terra Indígena Vale do Javari, região 

com o maior registro de povos indígenas isolados e a presença de povos de 

recente contato, como os Korubo. 

O rio Ituí onde a covid-19 acabou de avançar é compartilhado entre os Marubo, 

os Korubo de recente contato que estão no baixo curso e povos indígenas 

isolados. Se o vírus não for contingenciado imediatamente, poderá chegar e 

devastar rapidamente outras comunidades Marubo do rio Ituí, exterminar os 

Korubo de recente contato e os isolados.  

Djalma Marubo foi contaminado mesmo estando meses sem sair da aldeia. 

Devido a necessidade de buscar insumos e materiais para caça e pesca para 

alimentar as aldeias, os parentes vão às cidades próximas e correm o risco de 

contaminação da covid-19. Mesmo estando em isolamento, corremos ainda o 

risco de contaminação através dos profissionais de saúde. Além dessa 

questão, tem-se o fato de que no funeral de um ancião Marubo, na nossa 

cultura, é comum todos e estarem presentes e isso aconteceu. Nesse sentido, 

a tendência é que os casos da doença aumentem nessa região do Vale do 

Javari. 

A ausência de barreiras sanitárias na Terra Indígena Vale do Javari aumenta o 

risco de contágio em nossas comunidades. Desde o mês de março sabemos 

que o novo coronavírus se aproximava e até hoje não há barreiras sanitárias 
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em nossa TI. A finalização da construção de uma casa de quarentena no rio 

Quixito só foi anunciada depois que o novo coronavírus entrou em nossas 

comunidades no médio rio Javari.  

Desde o início do mês de junho assistimos a covid-19 assolar as comunidades 

da Terra Indígena Vale do Javari com a contaminação no médio rio Javari 

através dos profissionais de saúde, que testaram positivo para o novo 

coronavírus e trouxeram o novo vírus para nossas comunidades quando sua 

função deveria ser nos proteger.  

Exigimos que o Distrito Sanitário Especial Indígena Vale do Javari se manifeste 

com clareza nas informações sobre a contaminação no rio Ituí e realize 

imediatamente as testagens e as medidas de isolamento dos casos positivos, 

atitudes necessárias para contingenciar a covid-19 no rio Ituí e evitar o 

aumento do contágio.  

Observamos o enfraquecimento e o descaso dos órgãos públicos pautados por 

uma política anti-indígena do atual governo. As ações sanitárias e de 

fiscalização vigentes são insuficientes para nos proteger da covid-19 em nosso 

território. Já sofremos epidemias diversas de malária, coqueluche, sarampo e 

hepatites virais que nos custaram muitas vidas por causa da inércia das 

instituições e autoridades responsáveis. Quando finalmente voltávamos a 

crescer, temos que lidar novamente com um novo vírus, agora numa escola 

pandêmica, sem remédios ou vacinas em qualquer parte do mundo. Mais uma 

vez os não-indígenas trazem doenças para nós. Não podemos deixar que o 

vírus se espalhe ainda mais em nossas comunidades, devastando-nos mais 

uma vez.  

Atalaia do Norte – AM, 08 de julho de 2020 

 

 

A Coordenação da OAMI, organização de Base da UNIVAJA 

mailto:oamimaruboitui@hotmail.co

