
Liderança indígena fala sobre avanço da Covid-19 em território Yanomami
Dário Kopenawa encerra primeiro dia da Conferência Ethos

A forma como a Covid-19 ameaça e já tem afetado as populações indígenas no Brasil é – ou de-
veria ser -  uma das grandes preocupações neste momento em que o país já tem mais de 1 mi-
lhão de contaminados pela doença. Uma situação acentuada pela invasão dos territórios indíge-
nas, causadas em grande parte pelos exploradores que provocam violência, conflitos, destrui-
ção e desmatamento.

Para falar sobre essa questão, a Conferência Ethos irá contar com Dário Kopenawa, que assim
como o pai, Davi Kopenawa, luta pela demarcação de terras e pela preservação dos modos de
vida dos povos da floresta. 

“O Brasil inaugura um novo capitulo de violência e extermínio indígena, Davi e o Dário vêm em -
preendendo em âmbito internacional um papel ativo de denúncia da violação dos direitos hu-
manos. Um importante diálogo que marca o primeiro dia da Conferência Ethos”, destaca Edson
Lopes, gerente-executivo do Instituto Ethos 

Há anos, Dário Kopenawa, denuncia nacional e internacionalmente a invasão das terras Yano-
mami demarcadas e o mal que o garimpo e outras invasões causam ao seu povo. 

A presença do Dário na Conferência Ethos irá nos ajudar a entender como pensar um desenvol -
vimento próprio para as florestas, pois há 520 anos, os povos da floresta enfrentam a violência,
as doenças e a destruição de seus territórios. Por isso, eles são os maiores aliados para a prote-
ção da floresta em pé, da biodiversidade e para conter os avanços das mudanças climáticas.

A live “Saberes, ciência, ética e a grandeza das florestas”, acontece no dia 2 de julho, às 19h30 e
contará com a participação de Philip Martin Fearnside, pesquisador titular do Instituto Nacional
de Pesquisas da Amazônia (INPA) em Manaus (AM) e colunista da Amazônia Real, além de ter
recebido o  Prêmio  Nobel  da  Paz  pelo  Painel  Intergovernamental  para  Mudanças  Climáticas
(IPCC) em 2007. A moderação será feita pela coordenadora de Projetos em Meio Ambiente do
Ethos, Flavia Resende.

A Conferência Ethos acontece todas as quintas-feiras, de julho a dezembro, no canal do Ethos
no YouTube: https://bit.ly/2CENdjB

Sobre Dário Kopenawa

Filho mais velho de Davi Kopenawa Yanomami, líder conhecido em todo o mundo pela defesa
dos direitos do povo Yanomami, Dário segue os passos do pai e começou a atuar na área da
educação ainda jovem encabeçando o projeto de educação intercultural bilíngue com grande
ênfase na valorização da escrita da língua Yanomami. 
Dário esteve em visitas de intercâmbio com outros povos indígenas no Brasil, visitando o Ama-
pá, o Parque do Xingu, o Makuxi e Wapixana, em Roraima e os povos indígenas no Acre. Tam-
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bém fez viagens internacionais para uma série de conferências em escolas e universidades nos
Estados Unidos e na Europa. 

Atualmente, Dário luta contra garimpeiros invasores na Terra Indígena Yanomami, em Roraima,
e contra a propagação da Covid-19 entre os povos indígenas. Vice-presidente da Associação Ya-
nomami desde 2004, Dário encabeça a campanha "Fora Garimpo, Fora Covid!", lançada no iní-
cio de junho para coletar assinaturas e pressionar o governo federal contra a extração ilegal.

Conferência Ethos Virtual

Esse ano, todas as edições das Conferências Ethos acontecerão juntas em apenas um grande
evento virtual e gratuito. O evento se reinventa de acordo com as necessidades do momento
atual, assim São Paulo, Rio de Janeiro, Belém e Recife vão se expandir e não teremos barreiras
geográficas para debater a sustentabilidade.

As atividades vão acontecer entre os meses de julho e dezembro, com painéis semanais, todas
às quintas-feiras, a partir das 15 horas, transmitidos ao vivo através do canal do Ethos no YouTu-
be. 

Conferência Brasileira de Mudança do Clima na Conferência Ethos

A Conferência Brasileira de Mudança do Clima (CBMC), será parte integrante da Conferência
Ethos. De forma virtual, a programação terá o desafio de debater situações que são preocupan-
tes para o Brasil, como o controle do desmatamento na Amazônia e nos demais biomas, a ofen -
siva contra a proteção dos territórios indígenas e seus modos de vida, o problema fundiário no
Brasil, a violência no campo e propriamente como esses temas se correlacionam e podem atra-
sar as metas brasileiras para a descarbonização da economia. 
 
A programação da CBMC é uma construção coletiva, que conta com a participação das organiza-
ções correalizadoras, tendo como objetivo dar andamento aos compromissos da Declaração do
Recife e ao monitoramento dos signatários, bem como articular um diagnóstico das realidades
locais e globais dos impactos e impasses da pandemia na agenda climática e ambiental. 

Saiba mais sobre a Conferência Brasileira de Mudança do Clima em: climabrasil.org.br/

Serviço 
O quê: Conferência Ethos Virtual 2020
Quando: de 02 de julho à 17 de dezembro de 2020, sempre às quintas-feiras 
Onde: canal do Ethos no YouTube: https://bit.ly/2zWLIMx
Informações: www.conferenciaethos.org
Imprensa: Rejane Romano (assessora) | tel. (11) 3897-2416 | cel. 98969-4495
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