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Grupo Executivo da Sala de Situação
O Grupo Executivo da Sala de Situação foi instituído em 17 de julho de 2020, em atendimento à decisão do relator Ministro Roberto Barroso, do Supremo Tribunal
Federal, referente à ADPF 709 MC/DF, de 08 de julho de 2020.

Integram o Grupo Executivo da Sala de Situação os seguintes órgãos e entidades:
Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, coordenador;
Ministério da Defesa;
Ministério da Justiça e Segurança Pública/ Fundação Nacional do Índio; e
Ministério da Saúde/ Secretaria Especial de Saúde Indígena.

Objetivos da Sala de Situação (Portaria Conjunta nº 4094/2018 – MS/FUNAI):
subsidiar a tomada de decisões dos gestores e a ação das equipes locais, diante do estabelecimento de situações de contato, surtos ou epidemias envolvendo os
Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato;
compartilhar e sistematizar informações, favorecer o processo decisório, organizar respostas para emergências; e
monitorar e avaliar as intervenções realizadas.

APRESENTAÇÃO

O Governo Federal apresenta o Plano de Barreiras Sanitárias para os Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato para compor as medidas de enfrentamento ao
coronavírus, Covid-19, conforme decisão proferida em Medida Cautelar, nos autos da ADPF 709 MC/DF, de 8 de julho de 2020, consolidando as medidas que já
vêm sendo adotadas pelo Governo Federal, desde janeiro de 2020, quando presenciávamos o avanço rápido do novo vírus, ainda sem vacina e tratamento
específico, e em momento prévio à indicação da Organização Mundial de Saúde de que o mundo enfrentaria uma pandemia, com grande impacto global na saúde
e na economia dos países.
Desde então, os esforços do Governo têm sido contínuos e integrados com um objetivo comum: proteger os indígenas em situação de maior vulnerabilidade do
país, em consonância ao disposto no Artigo 231 da Constituição Federal de 1988.
O presente Plano corresponde ao nível estratégico da ação do Estado Brasileiro na questão e nada mais é do que a reunião dos objetivos e ações dos diversos
planos operacionais em execução pela Fundação Nacional do Índio e pela Secretaria Especial de Saúde Indígena, do Ministério da Saúde.
Diante da exiguidade do prazo concedido para sua elaboração, não se pretende que seja definitivo. As estratégias e a atuação dos agentes do Estado continuarão a
ser analisadas e aperfeiçoadas, conforme evolua a pandemia no território nacional e sejam colhidas lições aprendidas em campo.
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PLANO DE BARREIRAS SANITÁRIAS PARA OS POVOS INDÍGENAS ISOLADOS E DE RECENTE CONTATO

1.

CONTEXTUALIZAÇÃO

O Governo Federal vem adotando, desde janeiro de 2020, antes mesmo da Organização Mundial da Saúde (OMS) decretar a Emergência de Saúde
Pública de Importância Internacional (ESPII), diversas medidas técnicas para que os povos indígenas, gestores e colaboradores possam contribuir com a
prevenção e o manejo dos casos pela infecção pelo coronavírus, bem como para restrição da entrada de terceiros nas comunidades indígenas.
Para tanto, destacam-se as elaborações do Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19) em Povos
Indígenas, da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) (Anexo 1) e do Plano de Contingência Nacional da FUNAI para as ações de proteção e promoção
aos povos indígenas no contexto da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) (Anexo 2); estes planos vêm norteando as ações de enfrentamento destas
instituições à COVID-19 entre povos indígenas até o momento.
Até o momento foram instaladas duzentas e dezessete barreiras sanitárias, sem prejuízo à ação de vigilância ininterrupta e ao combate a ilícitos e a
invasões às Terras Indígenas, por meio de suas vinte Bases de Proteção Etnoambiental (BAPE) na Amazônia Legal. A FUNAI mantém uma Central de
Atendimento específica para as solicitações dos povos indígenas relacionadas ao combate à COVID-19 e, em 24 de abril de 2020, foi ativada a Sala de Situação
SESAI/FUNAI, nível central, para o enfrentamento à pandemia por COVID-19. Até o presente momento, não há registros de casos de COVID-19 entre as
populações indígenas isoladas.
Nesse sentido, ressalta-se que o presente plano está inserido no contexto da decisão proferida em Medida Cautelar (MC), nos autos da Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental 709/Distrito Federal (ADPF 709 MC/DF), de 8 de julho de 2020, pelo Relator, Ministro Luís Roberto Barroso,
conforme a finalidade a seguir exposta.
2.

FINALIDADE

O presente Plano de Barreiras Sanitárias para os Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato foi elaborado com o objetivo de instalar e manter
barreiras sanitárias para a proteção das Terras Indígenas (TI) em que estão localizados Povos Indígenas Isolados e Povos Indígenas de Recente Contato,
controlando o acesso de pessoas a estas terras e mitigando o risco de disseminação da COVID-19 entre as populações nativas.
3.

SUBSÍDIOS TÉCNICOS

Para subsidiar tecnicamente a elaboração deste plano, a Coordenação-Geral de Índios Isolados e de Recente Contato (CGIIRC/FUNAI) sintetizou
os termos técnicos empregados em sua rotina acerca dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato (Anexo 3), informação necessária para a parametrização
do objeto destas ações, evitando imprecisões com estes termos posto que, como versa a Nota Técnica:
“desde o início dos efeitos da pandemia de COVID-19 em comunidades indígenas, o termo ‘isolado’ ou ‘em isolamento’ tem sido por vezes utilizado em comunicações
oficiais e midiáticas de maneira mais genérica, referindo-se às aldeias de difícil acesso, distantes dos centros urbanos, ao contrário da acepção técnica do termo
“isolado”.

4.

SITUAÇÃO DAS TI - POVOS INDÍGENAS ISOLADOS E POVOS INDÍGENAS DE RECENTE CONTATO (PIIRC)

A fim de possibilitar uma visão etnogeográfica dos Povos Indígenas elencados na ADPF 709 (Povos Indígenas Isolados – PII – e Povos Indígenas
de Recente Contato –PIRC) e subsidiar a decisão de instalação de barreiras sanitárias adicionais, foram produzidos dois documentos de apoio: o Mapa “1”, que

apresenta as TI em análise, com suas respectivas Bases de Proteção Etnoambiental, que contempla as CGIIRC/FUNAI, e o Quadro “1”, com as BAPE e barreiras
sanitárias já instaladas pela FUNAI.
Mapa 1. TI com PII e PIRC

Fonte: CGIIRC/FUNAI – 21/07/2020

Quadro 1: Situação das BAPE e Barreiras Sanitárias.
Terra Indígena

Etnias

Municípios

UF

CR / FPE

Bases, barreiras sanitárias e
unidades de quarentena

Grupo

Alto Rio Negro

Arapáso, Karapanã,
Barasána, Baré,
Wanana, Hupd’äh e
Yuhupdëh

Japurá, São Gabriel da Cachoeira

AM

CR Rio Negro

Em planejamento.

PIRC

Alto Tarauacá

Isolados

Jordão, Feijó

AC

- CR Juruá
- FPE Envira

- BAPE D'ouro
- Barreira Epidemiológica (Jordão)

PII e PIRC

Alto Turiaçu

Ka´apor, Awá

Centro Novo do Maranhão,
Maranhãozinho, Centro do
Guilherme, Zé Doca, Santa Luzia
do Paruá, Araguanã

MA

- CR Maranhão
- FPE Awá

- Unidade de quarentena (Novo Hotel
- Sta Inês)

PIRC

Apyterewa

Parakanã

São Félix do Xingu

PA

- CR Centro
Leste do Pará
- FPE MédioXingu

- Base Operacional São Sebastião, no
limite sul da TI

PIRC

Arariboia

Tenetehara, AwáGuajá

Arame, Buriticupu, Amarante do
Maranhão, Bom Jesus das Selvas,
Santa Luzia, Grajaú

MA

- CR Maranhão
- FPE Awá

-Barreira Sanitária na aldeia Zutiua
(Arame)

PII

Araweté Igarapé
Ipixuna

Araweté

Altamira, São Félix do Xingu,
Senador José Porfírio

PA

- Base Operacional Koatinemo, no
limite norte da TI

PIRC

Avá-Canoeiro

Ava-Canoeiro

Minaçu, Colinas do Sul

GO

- Em planejamento

PIRC

Awa

Awá-Guajá

Governador Newton Bello,
Centro Novo do Maranhão, Zé
Doca, São João do Carú

MA

- CR Maranhão
- FPE Awá

- BAPE Sul
- Barreira sanitária a 15 km da Aldeia
Awá
- Unidade de quarentena (Novo Hotel
- Sta Inês)

PIRC

Cachoeira Seca

Arara do Pará

Altamira, Uruará, Placas

PA

- CR Centro
Leste do Pará
- FPE MédioXingu

- Base Operacional Transamazônica,
no limite norte da TI

PIRC

Caru

Tenetehara, AwáGuajá

Bom Jardim

MA

- CR Maranhão
- FPE Awá

Enawenê-Nawê

Enawenê-Nawê

Comodoro, Sapezal, Juína

MT

- CR Noroeste

- CR Centro
Leste do Pará
- FPE MédioXingu
- COPIRC
- CR Araguaia
Tocantins

- Barreira sanitária na entrada da TI
Caru, próximo a Aldeia Maçaranduba
- Unidade de quarentena (Novo Hotel
- Sta Inês)
- Em planejamento

PII e PIRC
PIRC

HiMerimã
Igarapé Taboca do
Alto Tarauacá
Juma
Kampa e Isolados
do Rio Envira

Himarimã

Tapauá, Lábrea

AM

Isolados

Jordão

AC

Juma
Ashaninka e Xinane
Yora (Recente
Contato)

Canutama

AM

Jordão, Feijó

AC

Kawahiva do Rio
Pardo

Isolados

Colniza

MT

Kaxinawá do Rio
Humaitá

Kaxinawá, Isolados

Feijó

AC

do Mato Grosso
- CR Médio
Purus
- FPE MadeiraPurus
- CR Juruá
- FPE Envira
- CR Madeira
- CR Juruá
- FPE Envira
- CR Ji-Paraná
- FPE
MadeirinhaJuruena
- CR Juruá
- FPE Envira

- BAPE Piranha
- BAPE Canuaru
- BAPE Suruwahá
- BAPE Jeruã (uso intermitente)
- BAPE D'ouro
- Barreira Epidemiológica (Jordão)
- Em planejamento
- BAPE Xinane
- Unidade de Quarentena (Seringal
Liberdade, Feijó)

Em planejamento

PII
PII

PII

Kaxinawá, Kulina
(Madijá)

Feijó

AC

- CR Juruá
- FPE Envira

Mamoadate

Machineri,
Yaminawa e Mashco
Piro (Isolados)

Sena Madureira, Assis Brasil

AC

- CR Alto Purus
- FPE Envira

Em planejamento

Massaco

Isolados

Pirahã

Múra, Pirahã

AM

Piripkura
(restrição de uso)

Isolados

Colniza, Rondolândia

MT

Pirititi

Isolados

Rorainópolis

RR

Rio Branco

Tupaiu, Makuráp

Alta Floresta D´Oeste, São
Francisco do Guaporé

RO

- CR Ji-Paraná

Rio Omerê

Akuntsú, Kanoé
(Recente Contato)

Chupinguaia, Corumbiara

RO

- CR Ji-Paraná
- FPE Guaporé

Riozinho do Alto
Envira

Isolados

Santa Rosa do Purus, Feijó

AC

- CR Juruá
- FPE Envira

Tanaru (restrição
de uso)

Isolados

RO

Uru-Eu-Wau-Wau

Uru-Eu-Wau-Wau,
Isolados

RO

Chupinguaia, Parecis,
Pimenteiras do Oeste,
Corumbiara
Alvorada D´Oeste, Governador
Jorge Teixeira, Campo Novo de
Rondônia, Mirante da Serra, São
Miguel do Guaporé, Cacaulândia,
Costa Marques, Jaru, GuajaráMirim, Seringueiras, Nova
Mamoré, Monte Negro

- CR Ji-Paraná
- FPE Guaporé
- CR Madeira
- CR Ji-Paraná
- FPE
MadeirinhaJuruena
- CR Roraima
- FPE WaimiriAtroari

PII e PIRC

PII

Kulina do Rio
Envira

RO

PII
PIRC

- BAPE Kawahiva

- BAPE Xinane
- Unidade de Quarentena (Seringal
Liberdade, Feijó)

Alta Floresta D´Oeste, São
Francisco do Guaporé
Humaitá

PII

- BAPE Massaco

PII

Em planejamento

PIRC

- BAPE Piripkura

PII

- BAPE Pirititi

PII

- Barreira sanitária a 12 km da Aldeia
São Luís (próximo ao limite da TI
com a estrada e rios de acesso)
- BAPE Omerê
- Unidade de quarentena a 4 Km da
BAPE Omerê
- BAPE Xinane
- Unidade de Quarentena (Seringal
Liberdade, Feijó)

PIRC

- CR Ji-Paraná
- FPE Guaporé

- BAPE Tanaru (uso intermitente)

PII

- CR Ji-Paraná
- FPE Uru-EuWau-Wau

- BAPE Bananeiras
- BAPE Cautário (uso intermitente)

PII

PII e PIRC

PII

PII

Vale do Javari

Matsés, Matís,
Kulina Pano, Korubo
(Recente Contato)

Jutaí, São Paulo de Olivença,
Atalaia do Norte, Benjamin
Constant

AM

- CR Vale do
Javari
- FPE Vale do
Javari

- BAPE Curuçá
- BAPE Figueiredo
- BAPE Quixito
- BAPE Itui-Itaquai
- BAPE Jandiatuba
- Barreiras sanitárias no Rio Jaquirana
(Aldeias Soles e Lobo)
- Barreiras sanitárias no Rio Itacoai
(Massape)
- Barreiras sanitárias no Rio Itui
(Marubo)
- Unidade de quarentena nas
proximidades da BAPE Quixito

Waimiri -Atroari

Waimiri -Atroari

Presidente Figueiredo, Urucará,
Novo Airão, São João da Baliza,
Rorainópolis

RR,
AM

- CR Manaus
- FPE WaimiriAtroari

- BAPE Waimiri-Atroari

PII e PIRC

Yanomami

Barcelos, Santa Isabel do Rio
Negro, São Gabriel da Cachoeira,
Alto Alegre, Mucajaí, Caracaraí,
Iracema

RR,
AM

- CR Roraima
- FPE
Yanomami
Yekuana

- BAPE Ajarani
- BAPE WaloPali
- BAPE Kore-Korema e Serra da
Estrutura estão desativadas
- Barreiras sanitárias nas aldeias
Apiaú, Herebe e Xexena

PII e PIRC

- BAPE Zo'é

PIRC

- BAPE Suruwahá
- Barreira sanitária próximo à entrada
do Ig. Riozinho

PIRC

Yanomami

- CR Centro
Leste do Pará
- FPE
Cuminapanema
- CR Médio
Purus
Zuruahã
Suruwahá
Tapauá
AM
- FPE MadeiraPurus
Fonte: CGIIRC e Coordenação Geral de Monitoramento Territorial /FUNAI – 21/07/2020
Zo'é

Zo´é (Recente
Contato)

Óbidos

PA

A partir desse mapeamento, percebe-se que todas as TI com os PIIRC (e demais indígenas do entorno), citadas na página 7 da ADPF 709,
encontram-se com as CR/FPE ativas, e a maioria delas possui BAPE/ barreiras sanitárias da FUNAI.

5.

AÇÕES EM ANDAMENTO

5.1.

Proteção Territorial

Dentre as ações em andamento, há três mecanismos de proteção territorial possíveis, que são: (1) Barreiras Sanitárias, (2) BAPE e (3) Pontos de
Apoio Intermitente.
5.1.1.

Barreiras Sanitárias

A Informação Técnica nº 46/2020/COPI/CGMT/DPT-FUNAI, bem como o Quadro Coordenação Geral de Monitoramento Territorial (CGMT) Barreiras Sanitárias (Anexo 4), expõem as duzentas e dezessete barreiras já instaladas pela FUNAI, contemplando populações indígenas em geral (não apenas as
PII e PIRC), e o Documento IT 46 COPI-CGMT-FUNAI (Anexo 5) apresenta a disponibilização de recursos financeiros alocados para o combate ao COVID-19.
5.1.2.

Bases de Proteção Etnoambientais (BAPE)

A Coordenação-Geral de Índios Isolados e de Recente Contato, por meio das Coordenações de Frente de Proteção Etnoambiental (CFPE), é a
unidade da Fundação Nacional do Índio responsável regimentalmente pela proteção e promoção dos direitos dos povos indígenas isolados e de recente contato.
A política pública de proteção e promoção dos direitos dos povos indígenas isolados e de recente contato é implementada por meio de onze CFPE,
presentes em toda a Amazônia Legal. As ações das CFPE são realizadas por mais de cem servidores, colaboradores eventuais, além de auxiliares indígenas.
Estas unidades descentralizadas são ligadas à Presidência da FUNAI e executam as ações finalísticas a elas atribuídas a partir Bases de Proteção
Etnoambiental (Anexo 6), distribuídas conforme o apresentado no Anexo 7. O custo de manutenção das vinte BAPE em funcionamento está previsto no Anexo 8.
5.1.3.

Ponto de Apoio Intermitente

O Plano de Trabalho “Monitoramento Permanente Registro nº. 41 – Awá-Guajá Terra Indígena Araribóia” (Anexo 9) propõe uma solução viável
para o combate à pandemia pela FPE/CGIIRC/FUNAI, adaptada ao caso específico daquela área, inclusive apresentando as ações mais urgentes e uma referência
quanto aos recursos necessários. Na metodologia, que deve ser analisada como uma possibilidade pelas demais Coordenações de Frente de Proteção Ambiental,
optou-se pela instalação de quatro Pontos de Apoio Intermitente – um para cada aldeia da TI – ao invés de se estabelecer uma BAPE ou barreira sanitária. Esses
pontos atuam como bases intermitentes para ações periódicas de monitoramento territorial e sociocultural.
5.2.

Saúde

A Secretaria Especial de Saúde Indígena disponibilizou, em seu site institucional https://www.saude.gov.br/saude-indigena, todos os documentos
normativos e orientadores referentes às ações promovidas pela SESAI (em nível central) e DSEI, assim como os boletins e informes epidemiológicos, relatórios
das ações e Planos de Contingência em vigor.
Na página nº 40 do Relatório das ações realizadas pela SESAI para enfrentamento da pandemia da COVID-19 (Anexo 10), na Planilha
DSEI/etnias/município/UF/casos confirmados de COVID 19, mostra-se o número atualizado de casos confirmados (cumulativos), destacando as TI (PII e PIRC)
que ainda não possuem barreiras sanitárias.
No informe epidemiológico (Anexo 11), página 5, consta o número de casos e óbitos incidência, mortalidade e letalidade por COVID-19 em
indígenas assistidos pelo Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SASISUS), por DSEI e, na página 2, consta o número de casos suspeitos, confirmados,
descartados, infectados atualmente, cura clínica e óbitos por COVID-19 em indígenas atendidos pelo SASISUS, por DSEI.
O anexo 12 a este plano contém uma versão detalhada das ações em andamento.
6.

AÇÕES A REALIZAR

6.1.

Responsabilidades e Atribuições

Visando o planejamento, a execução e o controle das ações do presente plano, é importante destacar as responsabilidades e atribuições dos
principais atores do Executivo Federal, conforme o que se segue.
6.1.1.

MJSP / FUNAI

6.1.1.1.

FUNAI - SALA DE SITUAÇÃO LOCAL (SSL)

- Instalar e operar, em conjunto com a SESAI, Salas de Situação Locais para a coordenação das ações, empregando combinações adaptadas a cada
caso, com pessoal e expertise regional das CFPE, dos DSEI e das BAPE.
- Monitorar a execução do presente plano de ação, por meio das SSL, para as ações de enfrentamento da Pandemia de COVID-19 junto aos
PIIRC, empregando meios de suas Frentes de Proteção Etnoambiental, Coordenações Regionais e Coordenações Técnicas Locais.
- Orientar a atuação das SSL para o desencadeamento das ações em proveito das Comunidades Indígenas a elas atribuídas, no contexto do
presente plano; para tanto, assegurar que haja ligação permanente e a comunicação oportuna entre as Coordenações das Frentes de Proteção Etnoambiental e as
Coordenações Regionais da FUNAI com as respectivas SSL.
- Ligar-se permanentemente à Sala de Situação Nacional (SSN) para as ações e articulações decorrentes que ultrapassem sua capacidade instalada
ou que estejam além da capacidade de apoio da FUNAI e/ou SESAI.
6.1.1.2.

BAPE (FPE/CGIIRC/DPT/FUNAI/MJSP)
- Manter em operação o controle de acesso já realizado em suas áreas.
- Informar ao respectivo DSEI/Sala de Situação Local as necessidades de kits de teste e EPI para uso nas atividades da BAPE.

- Identificar possíveis acessos de não indígenas às TI e informar acerca da necessidade de reforço e meios para a instalação de Barreiras de
Policiamento (BPO) em tais acessos; considerar estradas, trilhas, rios e igarapés que possam ser usados como entrada/ saída de pessoas não pertencentes à
comunidade.
- Monitorar, continuamente, com apoio das próprias comunidades, as eventuais incursões de não indígenas por acessos não identificados,
comunicando imediatamente qualquer ocorrência ao ponto de contato junto à autoridade policial (PF) e à Sala de Situação Local.
- Monitorar as comunidades quanto a eventuais casos/situações de contato e acompanhar os envolvidos quanto ao possível contágio; informar,
imediatamente, a ocorrência de casos suspeitos de COVID-19 ao respectivo DSEI/ Sala de Situação Local.
- Identificar apoios necessários aos povos indígenas de recente contato decorrentes das ações de restrição de entrada e saída das aldeias; informar
tais necessidades pontuais da comunidade à Sala de Situação Local para ações de atendimento/ provimento; considerar a necessidade de itens de subsistência, de
saúde e outros, cujo fluxo tenha sido afetado em função das ações decorrentes da pandemia.
6.1.2.

MS / SESAI

6.1.2.1.

SESAI

- Apoiar as ações da FUNAI, por meio dos Conselhos Distritais de Saúde Indígena (CONDISI) e DSEI, junto aos municípios com PIIRC, na
promoção e divulgação das campanhas locais para esclarecimento à população sobre acesso não autorizado a essas áreas.
- Instalar e operar, em conjunto com a FUNAI, as Salas de Situação Locais, por meio dos DSEI, com a participação de membros dos CONDISI,
que contam com representantes dos governos municipais, estaduais, distrital, federal e prestadores de serviços na área de saúde indígena.
- Empregar, no funcionamento das SSL, a expertise regional dos DSEI e BAPE.
- Apoiar a FUNAI e as BAPE na identificação de possíveis acessos de não indígenas às TI e informar as necessidades em reforço de meios para a
instalação de Postos de Controle de Acesso e Barreiras de Policiamentos, considerando estradas, trilhas, rios e igarapés que possam se prestar à entrada e saída de

pessoas não pertencentes à comunidade e a probabilidade de serem utilizadas.
- Ligar-se permanentemente à Sala de Situação Nacional e ao CCOp, coordenado pela Casa Civil da Presidência da República, para as ações
decorrentes.
- Na identificação de casos suspeitos de COVID-19, em TI com PIIRC, informar oportunamente à Sala de Situação Nacional quanto às ações
necessárias para atendimento do caso específico, permitindo a coordenação da resposta no mais curto prazo possível.
6.1.2.2.

DSEI com PIIRC em suas áreas de responsabilidade
- A gestão dos DSEI deverá manter fluxo de comunicação constante com a FUNAI local.
- Mediante coordenação conjunta da SESAI e da FUNAI, instalar e operar SSL para coordenação das ações junto aos PIIRC.

- Comunicar possíveis acessos de não indígenas às TI, que porventura tenham conhecimento, às autoridades competentes e à Sala de Situação
Local, bem como informar as necessidades no reforço de meios para a instalação de Postos de Controle de Acesso e Barreiras de Policiamentos, considerando
estradas, trilhas, rios e igarapés que possam se prestar à entrada e saída de pessoas não pertencentes à comunidade e a probabilidade de serem utilizadas por estes.
- Garantir que as Unidades Básicas de Saúde Indígena (UBSI) das comunidades indígenas afetadas pelo presente plano estejam constantemente
supridas de insumos de saúde para prestação do primeiro atendimento de eventuais casos nas aldeias/ reservas, e de EPI para a proteção dos trabalhadores de
saúde.
6.1.3.

GSI/PR

6.1.3.1.

SALA DE SITUAÇÃO NACIONAL (SSN)

- Instalar e operar a Sala de Situação Nacional para a coordenação das ações, contando, para isso, com apoio em especialistas da FUNAI/MJSP e
da SESAI/MS.
- Manter permanente contato com o Centro de Operações (CCOp) gerenciado pela Casa Civil da Presidência da República, para a coordenação
interministerial dos esforços que se fizerem necessários.
- Manter disponibilidade permanente para acesso pelos integrantes da Sala de Situação por múltiplas formas de contato, convocando reuniões
presenciais ou virtuais, sempre que a situação exigir.
6.2.

Funcionamento do sistema de alerta e ações

O esquema apresentado a seguir sintetiza as responsabilidades, as ligações e o fluxo de comunicação a ser observado pelos órgãos do Executivo
Federal envolvidos no presente plano. A eficácia das ações implementadas deve ser monitorada por todos os órgãos envolvidos em sua implementação, para as
medidas de correção necessárias (representado em laranja).

6.3.

Sala de Situação Local

Os FPE e DSEI deverão manter ativadas as SSL, conforme Portaria Conjunta 4.094/2018, para discussão e deliberação das ações de proteção,
diante da pandemia de Covid-19, além do monitoramento constante que as FPE e CGIIRC já executam.
Essa Sala deverá manter comunicação permanente com a Sala de Situação Nacional, por meio dos pontos de contato da FUNAI, SESAI e do
Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.
O presente Protocolo de Ações já está em prática pelas Frentes de Proteção Etnoambientais. Caso haja a ocorrência de avistamento de indivíduo ou
grupo de indígenas isolados, a FPE responsável pela área em questão deverá ser acionada e, com o apoio da CGIIRC, fará a composição de equipe para
qualificação das informações. Havendo consistência nos relatos, deverá ser colocado em execução o Plano de Contingência correspondente.
6.4.

Barreiras sanitárias a implementar

Considerando a decisão exposta no âmbito da ADPF 709, entende-se que a prioridade de ação recai na implantação de barreiras sanitárias,
conforme o descrito a seguir.
Em virtude do levantamento dos grupos indígenas para ações de proteção, foi elaborado o Quadro 1, descrito anteriormente, pelo qual, em síntese,
das TI elencadas na ADPF 709, há oito TI que carecem de um esforço direcionado e imediato, uma vez que, embora estejam sob a abrangência de CR e/ou FPE,
não foram ainda diretamente contempladas por barreiras sanitárias ou BAPE, indicando, assim, prioridades para as ações em decorrência da ADPF 709.
Quadro 2. BAPES CGIIRC e Barreiras Sanitárias CGMT.
Terra Indígena

Alto Rio Negro

Alto Turiaçu

Etnias

Arapáso, Karapanã, Barasána, Baré, Wanana,
Hupd'äh e Yuhupdëh
Ka´apor, Awá (Recente Contato)

Município-UF

Japurá, São Gabriel da Cachoeira-AM

CR/ FPE

CR Rio Negro

Centro Novo do Maranhão, Maranhãozinho, CR MA;

Grupo

PIRC

PIRC

Centro do Guilherme, Zé Doca, Santa Luzia FPE Awá
do Paruá, Araguanã-MA
COPIRC;

Avá-Canoeiro

Avá-Canoeiro

Minaçu, Colinas do Sul-GO

Enawenê-Nawê

Enawenê-Nawê

Comodoro, Sapezal, Juína-MT

CR Noroeste do MT

PIRC

Juma

Juma

Canutama-AM

CR Madeira

PIRC

CR Araguaia-TO

CR JRU;

Kaxinawá do Rio
Kaxinawá, Isolados
Humaitá

Feijó-AC

Mamoadate

Machineri,Yaminawa e Mashco Piro (Isolados)

Sena Madureira, Assis Brasil- AC

Pirahã

Mura; Pirahã

Humaitá-AM

FPE Envira
CR ALPR;
FPE Envira
CR Madeira

PIRC

PII

PII

PIRC

Fonte: CGIIRG, 2020.

Para a instalação de bases sanitárias nas TI elencadas no Quadro 2, adotar-se-á o seguinte cronograma de ações da Tabela 1, mediante a
complementação dos dados a serem fornecidos pela FUNAI, até 03 de agosto de 2020.
Tabela 1. Cronograma de ações para instalação de bases sanitárias nas TI.

Terra Indígena

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

Elaboração Planos de
Trabalho
(a partir da entrada em
vigor do plano)

Preparação
(até 15 dias)

Início
(imediato, após Fase 2)

Monitoramento e
avaliação de resultados
(contínuo)

Alto Rio Negro
Alto Turiaçú
Avá-Canoeiro
Enawanê-Nawê
Juma
Kaxinawa do Rio
Humaitá
Mamoadate
Pirahã

Observações:
Fase 1: Conforme Ofício Circular Nº 13/2020/CGMT/DPT/FUNAI, de 23 de julho de 2020, foi solicitado que as CR e/ou FPE apresentem
planos locais de ações, desenvolvidos nos termos do ofício e sob a supervisão das Coordenações-Gerais CGMT e CGIIRC da FUNAI
(Anexo 13);
Fase 2: Período de organização dos insumos, pessoal, EPI, veículos, entre outros;
Fase 3: O início das ações das barreiras sanitárias; e
Fase 4: Relatórios e avaliação dos resultados, com vistas a aprimoramentos e ajustes das ações a partir de novas contribuições da Sala de
Situação.
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Após o recebimento das respostas ao Ofício supracitado, SESAI e FUNAI adotarão as providências necessárias em apoio ao funcionamento das
novas barreiras sanitárias, verificando as necessidades logísticas e o impacto orçamentário das medidas a serem implementadas, inclusive junto a outros Órgãos do
Executivo Federal.
As providências acima relatadas deverão ser apresentadas no âmbito da Sala de Situação Nacional, que deverá acompanhar o andamento das ações,
bem como auxiliar a SESAI e FUNAI nas demandas necessárias à execução deste Plano.
6.5.

BAPE como barreira sanitária

As BAPE da CGGIRC/FUNAI possuem estruturas físicas instaladas no interior de terras indígenas com presença de povos indígenas isolados e de
recente contato. Elas são destinadas às ações de vigilância, fiscalização e proteção territorial como meio de possibilitar a estes povos a preservação de seu

ambiente tradicional e, consequentemente, a manutenção do seu modo de vida sociocultural, promovendo e garantindo, assim, o direito constitucional destes
povos a sua autodeterminação.
Neste sentido, as BAPE também atuam como “barreiras sanitárias” de caráter permanente, funcionando ininterruptamente 24h/dia. Assim, as vinte
e uma BAPE e os quatro Pontos de Apoio Operacional, que abrangem diretamente vinte e uma TI com presenças de PII e de PIRC podem desempenhar, de modo
ainda mais direcionado ao combate à pandemia da COVID-19, as funções de barreiras sanitárias.
Fica estabelecida, como segunda prioridade, a ação de reforçar a estrutura nas barreiras sanitárias instaladas nas áreas das comunidades do entorno
das TI (PII e de PIRC) nos Distritos com maior incidência de COVID-19, segundo dados oficiais da SESAI.
Destaca-se a necessidade apontada pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) em priorizar a TI Vale do Javari e os territórios onde
estão localizados os PIIRC no estado do ACRE, uma vez que essas regiões abrigam a maior população de povos indígenas isolados do mundo. Desta forma, estas
áreas terão atenção especial dentre aquelas elencadas como segunda prioridade.
Como terceira prioridade, as ações irão reforçar, paulatinamente, as demais barreiras sanitárias citadas no Quadro 1, de acordo o planejamento a ser
apresentado pela FUNAI. Para tanto, serão solicitados dos Coordenadores das Frentes de Proteção Etnoambiental (CFPE), planos dirigidos e adaptados a esta
especificidade de controle de acesso às TI.
Convém ressaltar que as BAPE podem aprimorar suas atribuições a partir de cooperação de outras instituições promovendo, assim, ações de
patrulha nos ramais do entorno, além de garantir a segurança dos servidores, colaboradores e indígenas que atuam nas ações de combate às invasões para práticas
ilícitas nas TI. Dentre os exemplos de cooperação interinstitucional, citamos a BAPE Walo Pali (Demarcação) na TI Yanomami/RR, que conta com a presença de
destacamento do Exército Brasileiro, e a BAPE Ituí/Itaquaí, no Vale do Javari/AM, que conta com a Força Nacional de Segurança Pública.
Do mesmo modo, as BAPE podem – e deve – ser melhor equipadas para esta missão.
6.6.

Medidas sanitárias

6.6.1.
Com suspeita de Síndrome Gripal (febre acompanhada de tosse ou dor de garganta ou dificuldade respiratória), deve afastar-se do trabalho
imediatamente. O retorno ao trabalho deve atender a uma das condições seguintes:
Realização de teste com resultado negativo e mínimo de setenta e duas horas assintomático.
Caso o teste tenha resultado positivo, deverá cumprir quatorze dias de isolamento domiciliar, a contar do início dos sintomas.
6.6.2.

Contatante domiciliar de casos positivos de COVID-19, deve realizar teste:
Teste positivo: quatorze dias de afastamento, a contar do início dos sintomas.
Teste negativo: retorno imediato ao trabalho, desde que assintomático.
Caso o teste esteja indisponível o profissional deverá ser afastado por sete dias, a contar do início dos sintomas do caso e apenas retornas, caso
permaneça assintomático.
Recomenda-se evitar a participação de pessoas que se enquadrem em condições de risco, a saber:
idade igual ou superior a sessenta anos.
cardiopatias graves ou descompensados (insuficiência cardíaca, cardiopatia isquêmica).
pneumopatias graves ou descompensados (asma moderada/grave, DPOC).
Imunodepressão.
doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5).
Ademais, são cuidados que a serem adotados:
higienização frequente das mãos.
uso de máscara cirúrgica.
distanciamento de dois metros das pessoas.

7.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As equipes que atuarão nas novas barreiras propostas receberão orientações técnicas e o suporte da SESAI e FUNAI.

Com relação a custos para a implementação destas barreiras de proteção, apesar da referência de valores médios obtidos pela divisão dos valores
empregados nos Anexos 8 e 12, sugere-se o planejamento a partir das CR ou FPE da área, considerando que o Brasil tem dimensões continentais e que a
Amazônia Legal apresenta imensos agravantes à logística, distância, clima e adversidades que tornam a consecução dos planos um desafio a ser superado apenas
pela união de forças nos planos possíveis.
Cumpre destacar a sugestão dada em reunião da sala de situação do dia 22 de julho, tendo sido apontada a possibilidade de implementação de áreas
de amortecimento (zonas Intangíveis) no entorno das TI (dispositivo que circunda e protege eficazmente a TI Zo’é/PA, conforme Decreto n° 1.310, de 26 de
setembro de 2008, do Governo do Estado do Pará, que estabeleceu como zona intangível um raio médio de 20 quilômetros da TI). Este dispositivo, se possível de
aplicação às demais TI, certamente auxiliaria a demanda, no entanto, entende-se ser de difícil implementação nas TI citadas na ADPF 709, a curto prazo, em
virtude das especificidades de cada TI e envolvimento de outros atores, a exemplo dos Estados.
Brasília, 29 de julho de 2020.
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