ANEXO 2
Barreiras Sanitárias em Terras Indígenas ocupadas por Povos Indígenas
Isolados e de Recente Contato (PIIRC)
(Documento complementar)
"Quando um Marubo tá infectado não há nenhuma
garantia de que ele, compartilhando território, não vá
passar pros isolados também. Além dos invasores, os
próprios indígenas que mantêm laços com a sociedade
nacional… Marubo, Kanamari, Matis, Mayoruna, né?
A diferença é que o Marubo retorna pra sua aldeia e tem
um postinho da SESAI, o isolado não, ele retorna pro
mato e lá ele morre, e passa pros demais e aí é a
extinção." (Beto Marubo)1

1. INTRODUÇÃO
O presente documento visa a apresentar sugestões a respeito da instalação de
Barreiras Sanitárias em terras indígenas ocupadas por povos indígenas isolados e de
recente contato, em complementação ao documento apresentado pela APIB ao governo
(ANEXO 1), em 28 de julho, no qual há informações gerais sobre Barreiras Sanitárias,
bem como o detalhamento das terras indígenas da região do Vale do Javari, Alto Juruá e
Alto Purus.
No corrente manuscrito, além dos comentários ao PLANO DE BARREIRAS
SANITÁRIAS PARA OS POVOS INDÍGENAS ISOLADOS E DE RECENTE
CONTATO, protocolado junto ao STF pelo Governo Federal2, encontra-se, também, o
detalhamento das Barreiras Sanitárias, para as seguintes regiões: Mato Grosso, Maranhão,
Rondônia, Amazonas, Pará e Roraima.
1.1 METODOLOGIA
Como já mencionado na introdução, o presente manuscrito é continuação do
documento já protocolado pela APIB junto ao Governo Federal, o mesmo se encontra no
ANEXO 1. No anexo 1, além de informações de ordem geral sobre a "Minuta do Plano
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de Barreiras Sanitárias da União", estão presentes os detalhamentos das Barreiras
Sanitárias para as regiões do Vale do Javari, do Alto Juruá e do Alto Purus.
O presente documento segue a mesma linha, inicia-se com informações gerais,
agora já a respeito do "Plano de Barreiras Sanitárias da União" para, em seguida
apresentar o detalhamento das demais terras indígenas abarcadas pela decisão liminar.,
com exceção de das Terras Indígenas Avá Canoeiro e Enawenê-Nawê, bem como o mapa
das terras indígenas Zuruaha e Hi-Merimã, os quais serão protocolados em juízo ainda
esta semana.
Para melhor compreensão deste documento, as Barreiras Sanitárias sugeridas pela
APIB foram sistematizadas numa tabela de Excel, a partir da metodologia 5W2H, que se
encontra no ANEXO 3, a fim de que possa servir como consulta rápida. O presente
conteúdo, obviamente, não está contemplado por completo na tabela, razão pela qual o
texto está munido de contextualizações pormenorizadas do que lá se apresenta, devendo
sempre ser consultado quando houver dúvidas ou necessidade de aprofundamento em
algum ponto específico.
Soma-se à apresentação das Barreiras Sanitárias a análise de cada um dos Planos
de Contingência elaborados pelos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI)
responsáveis pelo atendimento aos povos indígenas isolados e de recente contato (PIIRC).
Esta análise encontra-se sistematizada na tabela do ANEXO 4. Importante destacar de
antemão que, ao contrário do alegado pelo Governo, não existe nenhum Plano de
Contingência Específico para Povos Isolados, conforme determina a Portaria
Conjunta 4.094/18.
O Plano elaborado pela União cita inúmeros atos normativos emitidos pela
Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) no combate ao Covid-19. Poucos deles,
contudo, direcionam-se às ações voltadas à proteção dos PIIRC. Quando o fazem, apenas
mencionam que os DSEIS devem seguir a Portaria 4.094/18. Diante disso, uma tabela
com a análise das normativas mencionadas e quais delas preveem ações para o combate
do covid-19 entre povos isolados e de recente contato foi elaborada e se encontra
sistematizada no ANEXO 5.
Os Princípios e as Diretrizes que devem ser aplicados a todas as Barreiras
Sanitárias encontram-se no ANEXO 6, documento produzido pelos médicos especialistas
em saúde indígena Erik Jennings e Douglas Rodrigues.
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O ANEXO 7 se trata do ofício enviado ao Governo Federal, em 29 de julho de
2020, explicitando a urgente situação ocorrida na aldeia Hobana, na Terra Indígena Vale
do Javari. Embora seja um nítido exemplo de fato a ser tratado na sala de Situação, não
obtivemos nenhuma resposta, apenas ciência de recebimento.

2.

ANÁLISE DO "PLANO DE BARREIRAS SANITÁRIAS PARA OS POVOS

INDÍGENAS ISOLADOS E DE RECENTE CONTATO", PROTOCOLADO JUNTO AO
STF PELO GOVERNO FEDERAL3.

2.1 INFORMAÇÕES PRELIMINARES
Inicialmente importa-nos salientar que a política indigenista é uma política de
Estado, não de Governo, a qual vem sendo aperfeiçoada ao longo dos cento e dez (110)
anos de experiência do Estado Brasileiro com contatos com povos isolados e atenção aos
povos de recente contato. Nessa toada, é importante rememoramos alguns
consideráveis equívocos, já cometidos no passado, com os quais indígenas e
indigenistas já aprenderam. O mais grave deles é, sem dúvida, o de imaginar que
doenças são transmitidas aos povos isolados somente após a ocorrência de um contato
físico entre não indígenas e indígenas isolados. Atualmente, sabe-se que não apenas os
não indígenas são vetores de doenças aos isolados, mas, também, os indígenas que com
eles compartilham território (dentre os quais, frise-se, há alguns povos de recente
contato). Isso ocorre, pois, ao contrário do que muitos podem pensar, os indígenas ditos
isolados não vivem absolutamente afastados de outros grupos indígenas, como a
denominação poderia sugerir aos leigos, ou ainda, nas palavras de Viveiros de Castro
(2019), “nenhum povo é uma ilha”.
Assim, é extremamente preocupante que a União sinta segurança em afirmar
que "(...) não há registros de casos de COVID-19 entre as populações indígenas
isoladas".4 Entre os indígenas a afirmação tem soado, até mesmo, como tragicômica, uma
vez que esse é um dado que jamais será acessado, ao menos que, eventualmente, no
futuro, a população sobrevivente ao Covid-19 venha a fazer contato e testemunhar essa
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experiência. A história tem mostrado, contudo, que poucos sobrevivem a episódios dessa
natureza. Veja-se o que diz Beto Marubo a respeito da diferença entre o que ocorre com
um indígena isolado e um não isolado:
A diferença é que o Marubo retorna pra sua aldeia e tem um postinho da
SESAI, o isolado não, ele retorna pro mato e lá ele morre, e passa pros demais
e aí é a extinção. Então esse negócio de genocídio, quando nós falamos de
genocídio, o termo genocídio não é uma retórica. É possível! São indígenas
que não têm nenhuma imunidade biológica no organismo deles, uma simples
gripe e em três dias eles pegam uma pneumonia e morrem… quem dirá um
problema causado pela Covid-19!"(Beto Marubo5).

Entre os Panará, por exemplo, a gripe foi uma das principais causas de morte no
período de contato oficial com a Funai, ocorrido em 1973. Os sobreviventes relataram
que ainda antes do contato oficial muitos começaram a apresentar tosse, febre, dores
no peito, sintomas que levaram adultos e crianças rapidamente à morte6. As doenças
chegaram antes do contato oficial. Calcula-se, com base em projeções de antes e no
momento do contato, que a população Panará teve 80% de redução populacional no
período que precedeu ao contato oficial em decorrência de mortes, em grande parte,
por doenças infectocontagiosas.7
Nesse sentido, um exemplo digno de nota ocorreu em 2014, quando um grupo
Korubo decidiu estabelecer contato. Eles, que até então viviam em situação de isolamento
na Terra Indígena Vale do Javari, no Amazonas, relataram que a decisão do contato
decorreu de uma suposta desestruturação social do grupo após a morte de alguns deles,
derivada de possível surto epidêmico ocorrido antes do contato8.
Outro exemplo recente é o do contato ocorrido com um pequeno grupo Awá, na
Terra Indígena Caru, no Maranhão, no final de 2014. Uma das mulheres (eram duas
mulheres e um homem mais jovem) apresentava, logo após a situação de contato, agravo
pulmonar avançado em consequência de prováveis infecções reincidentes9. Ficou
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evidente que, mesmo antes do contato com agentes estatais, a indígena Awá havia
estabelecido relações diretas ou indiretas com a população do entorno ou/e com
outros agentes externos como invasores da terra indígena10. A invasão de
empreendimentos ilegais de exploração madeireira é amplamente conhecida na
região e esta presença ilegal, muito provavelmente, levou à morte de indivíduos e ao
posterior contato desse grupo.
Para finalizar os exemplos históricos, veja-se o que relatou Darcy Ribeiro, por
ocasião dos dados coletados a respeito da gripe espanhola:
Muito mais letais foram as formas graves de gripe, como aquela que, com o nome de
espanhola, grassou por todo o país, a partir de 1918, fazendo vítimas por toda a
população. Os relatórios do S.P.I referente àquele período mostram claramente a
marcha da epidemia que, começando pelos grupos vizinhos das grandes cidades
prosseguiu sempre com a mesma violência, até alcançar tribos mais arredias nos
confins das regiões mais afastadas. Ainda em 1922, chegavam ao S.P.I notícias
de malocas inteiras dizimadas, na Amazônia, pela espanhola que as atingira com
cinco anos de atraso11. (grifos nossos).

2.2 PRINCÍPIOS E DIRETRIZES QUE DEVEM SER APLICADOS A TODAS AS
BARREIRAS SANITÁRIAS
1. Ingresso na terra indígena somente após realizar testagem PCR ou
quarentena de 14 dias;
2. Proteção territorial (ambiental e saúde) com reforço para as equipes de
agentes de segurança pública que atuam nas terras indígenas;
3. Redução da movimentação de pessoas dentro da Terra Indígena;
4. Retirada imediata da Terra Indígena de não-moradores/funcionários com
sintomas da COVID-19;
5. Priorizar o tratamento dos indígenas dentro do território indígena;
6. Equipe treinada e acompanhada para combater a chegada da doença;
7. Disponibilidade e uso frequente de EPIs adequados;
8. Comunicação plena;
9. Monitoramento das populações do entorno do PIIRC.
Os princípios estão ratificados no documento assinado pelos médicos especialistas
Erik Jennings e Douglas Rodrigues ANEXO 6.
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3. ANÁLISE DAS BARREIRAS SANITÁRIAS POR REGIÃO
A análise detalhada de cada região, além de estar constitucionalmente garantida,
em virtude do dispositivo que assegura o respeito pelos usos, costumes e tradições
indígenas (art. 231 CF/88), também está contemplada no Decreto nº 10.088, de 5 de
novembro de 2019, Anexo LXXII, art. 6 e na Convenção 169 da Organização
Internacional do Trabalho, os quais asseguram aos povos indígenas que sejam
consultados, mediante procedimentos apropriados e, particularmente, através de suas
instituições representativas, cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou
administrativas suscetíveis a afetá-los diretamente.
Aqui, apresentamos sugestões dialogadas com os indígenas e indigenistas que
vivem e trabalham nas regiões12. Não se trata, exatamente, de uma comparação, pois o
Plano de Barreiras apresentado pela União não possui detalhamentos. De todo modo, a
União informa que encaminhou para suas unidades descentralizadas da Funai uma
solicitação13 para que apresentem planos locais de ações para a estruturação de barreiras
sanitárias nas 8 terras indígenas onde julga necessária a construção de barreiras, as quais,
ainda segundo a União, serão executadas em um período de 15 dias. À luz do que precede,
espera-se que o detalhamento que ora apresentamos possa já contribuir e servir de alicerce
não apenas para a elaboração do Plano Local pretendido pela União somente em 8 terras
indígenas, mas também nas 23 restantes, nas quais a União julga não haver necessidade,
pois as BAPES já fariam as vezes de Barreiras Sanitárias.

3.1 TERRA INDÍGENA KAWAHIVA DO RIO PARDO

Para a TI Kawahiva do Rio Pardo, localizada no estado do Mato Grosso,
sugerimos a seguinte composição para a Coordenação de Execução das Barreiras
Sanitárias:
- um representante da FPE Madeirinha Juruena/Funai;
- um representante da CR Cuiabá/Funai;
- um representante do Polo do DSEI de Ji-Paraná ( DSEI Porto Velho);
- um representante do 44º Batalhão de Infantaria do Exército em Cuiabá;
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- um representante da Polícia Federal de Cuiabá;
- um representante do MPF;
- um representante da Força Nacional.

No que diz respeito às duas terras indígenas com presença de índios isolados no
estado do Mato Grosso, as Terra Indígena Kawahiva e a Terra Piripkura, ambas aparecem
no Plano de Barreiras Sanitárias para os Povos Isolados e de Recente Contato sendo
atendidas pelas respectivas bases de proteção etnoambiental que nelas existem. Além de
funcionarem no extremo de suas possibilidades de recursos humanos e orçamentários,
entendemos que estas duas BAPEs não atendem a necessidade de ação plena de uma
barreira sanitária diante do contexto de pandemia do Covid-19.
Terra Indígena

Etnias

Municípios

UF

CR / FPE

Kawahiva do Rio
Pardo

Isolados

Colniza

MT

- CR Ji-Paraná
- FPE MadeirinhaJuruena

Piripkura
(restrição de uso)

Isolados

Colniza,
Rondolândia

MT

- CR Ji-Paraná
- FPE MadeirinhaJuruena

Bases, barreiras
sanitárias e
unidades de
quarentena
- BAPE
Kawahiva
- BAPE
Piripkura

Grupo
PII

PII

Fonte: Plano de Barreiras Sanitárias para os Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato / BAPE CGIIRC e Barreiras Sanitárias
CGMT. Fonte: CGIIRC-CGMT/FUNAI – 21/07/2020

Na Terra Indígena Kawahiva do Rio Pardo há uma BAPE gerida pela Funai
na Rodovia MT 206. A partir de sua estrutura física as equipes da Funai, atualmente sem
qualquer tipo de apoio das forças de segurança, realizam ações de monitoramento,
fiscalização e vigilância em uma região violentíssima, fortemente pressionada por
grileiros e madeireiros ilegais. Como já afirmado, essa BAPE não deve ser considerada
por si só “barreira ou cordão sanitário”, com o risco de omissões e equívocos com relação
às estratégias públicas de contenção do novo Coronavírus. Essa BAPE é uma estrutura
física que pode, e deve, certamente, sediar e apoiar a instalação de determinada Barreira
Sanitária.
Esta BAPE sofreu um ataque a tiros em outubro de 2018, estando atualmente sem
policiamento algum, em um dos municípios mais violentos do país. Há, inclusive, uma
sentença proferida na Ação Civil Pública 1000103-07.2019.4.01.3606 (Vara Federal
Cível e Criminal da SSJ de Juína-MT) condenando a Funai, a União e o Estado do Mato
Grosso "na obrigação de formar e participar da referida FORÇA-TAREFA e contribuir
para a implementação de uma política conjunta e efetiva de segurança na BAPE
Kawahiva de forma permanente" (http://www.mpf.mp.br/mt/sala-de-imprensa/noticiasmt/mpf-ajuiza-acao-civil-para-garantir-seguranca-da-base-de-protecao-etnoambientalna-ti-kawahiva-do-rio-pardo-em-mato-grosso). Até o momento, contudo, a BAPE segue
desguarnecida, sem qualquer solução por parte dos entes envolvidos, com risco de vida
para indígenas e servidores.
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A BAPE Kawahiva do Rio Pardo encontra-se em uma posição estratégica para a
instalação de uma Barreira Sanitária, tendo em vista que está posicionada à margem da
Rodovia MT 206, que liga o distrito do Guariba à cidade de Colniza, além de dar acesso
– através de linhas e ramais – à parte sul da terra indígena, onde a pressão fundiária ocorre
com maior intensidade. Ou seja, a presença de uma Barreira Sanitária naquela localidade
teria extrema importância para monitorar o maior foco de pressão na terra indígena,
reforçando a presença estatal na região.
Também a partir da BAPE, recebendo os devidos reforços de recursos humanos,
sobretudo de forças de segurança pública, se poderiam realizar fiscalizações dos ramais
madeireiros que adentram a terra indígena sentido norte-sul, a partir da MT-206.
Ademais, uma equipe formada por instituições diversas, com a presença das
forças de segurança, desestimularia em muito as invasões e conferiria maior segurança à
BAPE, em conformidade com a Ação Civil Pública do MPF. Dada o número de ilícitos
ambientais evidenciados pela equipe da Funai na terra indígena, a presença de agentes do
Ibama seria fundamental. Frisa-se que a BAPE não conta com equipe de saúde para
monitorar e realizar os procedimentos sanitários estipulados para conter a Covid19.
Além de potencializar os trabalhos da BAPE Kawahiva, conforme descrito acima,
sugerimos a instalação de uma Barreira Sanitária, na foz do Rio Pardo com o Rio Guariba.
Essa via fluvial é constantemente usada para adentrar no território do povo indígena
isolado e, durante este período de estiagem, madeireiros conseguem transpor o rio
Guariba e invadir a terra indígena. A equipe deveria ser formada, essencialmente, de
servidores da Funai e agentes de segurança pública.
Não há como pensar em Barreiras Sanitárias sem considerar a atividade dos
madeireiros ilegais nessa região de Colniza. A Barreira Sanitária deve ser pensada
inclusive para reforçar a presença estatal e as atividades de vigilância e fiscalização
executadas pela Base, podendo contar com certa mobilidade para acompanhamento dos
servidores pelas forças de segurança em áreas sensíveis que dão acesso à terra indígena.

Em resumo:
●

Informações gerais:

a) Terras Indígenas (TI) e Unidades de Conservação com a influência da presença de
PIIRC: Terra Indígena Kawahiva, Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt, Terra
Indígena Piripkura;
b) Registros de Povos Indígenas Isolados: 2 confirmados (Kawahiva do Rio Pardo e
Piripkura).
● Principais vulnerabilidades a serem sanadas:
a) Histórico de falta de recursos humanos e orçamentários para que a Frente
Etnoambiental Madeirinha-Juruena exerça suas atribuições de forma plena;
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b) Ausência de Plano de Contingência para Situações de Contato específicos para o
registro de índio isolado dessa TI;
c) Ausência da Equipe de Referência Local (“Sala de Situação Local”) entre a FPEMJ
(Funai), CRCGB (Funai) e DSEI (Sesai) para coordenação e monitoramento da atuação
das ações em campo no período da COVID-19;
d) Ausência de quarentena no interior das terras indígenas e protocolo sanitário específico
contra o Covid-19 junto às equipes que atuam nas BAPEs Kawahiva;
e) Histórico de invasão de madeireiros nessa terras indígena;
f). A equipe da Funai que atua a partir dessa BAPE corre grande risco de sua integridade
física por estarem sem a presença de agentes de segurança pública. A BAPE Kawahiva
foi atacada a tiro em outubro de 2018;
g) Ausência de equipe e estrutura médica (Sesai) na BAPE Kawahiva
● Localização das Barreiras Sanitárias:
a) BAPE Kawahiva do Rio Pardo;
b) Foz do Rio Pardo.
● Descrição resumida das Barreiras Sanitárias:
a) BAPE Kawahiva - Barreira terrestre com presença de servidores da Funai e agentes
de segurança pública para o controle de trânsito. Tornar o Estado mais presente na região
onde ocorre a maior pressão por madeira ilegal e por grilagem. Equipe da Funai reforçada
e com a presença de segurança pública para realizar fiscalizações nos ramais madeireiros
sentido sul/ norte, a partir da MT 206. Construção do Plano de Contingência para Situação
de Contato do Povo Indígena Isolado Kawahiva do Rio Pardo;
b) Foz do Rio Pardo – Barreira Fluvial localizada na foz do rio Pardo com o rio Guariba.
Composta por servidores da Funai e por agentes de segurança pública. Controle de acesso
e invasão ao território indígena através do Rio Pardo e fiscalização da ação madeireira
ilegal na região;
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3.2. TERRA INDÍGENA PIRIPKURA

Para a TI Piripkura, localizada no estado do Mato Grosso, sugerimos a seguinte
composição para a Coordenação de Execução das Barreiras Sanitárias14:
- um representante da FPE Madeirinha Juruena/Funai;
- um representante da CR Cuiabá/Funai;
- um representante do Polo do DSEI de Ji-Paraná ( DSEI Porto Velho);
- um representante do 44º Batalhão de Infantaria do Exército em Cuiabá;
- um representante da Polícia Federal de Cuiabá;
- um representante do MPF;
- um representante da Força Nacional.
Na Terra Indígena Piripkura, a A BAPE Piripkura não se encontra em uma
posição estratégica para a instalação de uma Barreira Sanitária, uma vez que está
localizada na parte central da terra indígena, longe das estradas que lhe dão acesso. Sendo
assim, a Barreira Sanitária deveria se localizar em uma estrada ao norte da terra indígena,
14
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onde há forte atuação de grileiros e de madeireiros ilegais e possui maior potencial de
invasão.
Contudo, como se sabe, na TI Piripkura existem dois índios isolados, que em
diversas situações

já procuraram ajuda na Base, de sorte que, sabendo dessa

possibilidade, o cuidado deve ser reforçado. Nesse ponto, deveria ser adotado medidas de
quarentena e procedimentos de combate ao covid 19 na BAPE Piripkura. E sobretudo a
elaboração, em caráter de urgência, de Plano de Contingência Para Situação de
Contato para os Piripkura. Também um acampamento próximo à área da BAPE deveria
ser construído para um eventual atendimento dos indígenas. Ressalta-se que não há
equipe permanente do Dsei Porto Velho na BAPE Piripkura.
Dada o grande fluxo de invasões e de deslocamento de pessoas na região norte da
terra indígena, uma vez que não houve desintrusão de não indígenas do território,
apontamos a necessidade de uma Barreira Sanitária no limite norte da terra indígena. Esta
deve acompanhar o considerável fluxo dos centros populacionais mais próximos da terra
indígena, e o trânsito das pessoas que estão no interior da terra indígena e as suas
respectivas situações de saúde. Ademais, uma equipe formada por instituições diversas,
com a presença das forças de segurança, desestimularia em muito as invasões e conferiria
maior segurança à BAPE.
Ou seja, considerando o contexto regional, as barreiras sanitárias propostas acima
nas duas terras indígenas, devem se dar com reforço especial por parte das forças de
segurança pública, sob pena de graves hostilidades e ameaças, inclusive com risco de
vida. Nesse ponto, a presença estatal por meio do Exército, da Força Nacional e/ou da
Polícia Federal mostra-se extremamente efetiva para afastar quaisquer ataques à equipe e
desestimular invasões à terra indígena. Por outro lado, a presença de profissionais da
saúde se encarregariam dos protocolos e monitoramentos necessários, estando à
disposição para qualquer necessidade ou emergência em relação aos índios Piripkura e a
equipe de servidores. Neste caso, outro profissional de saúde deve ficar na BAPE,
preparado para eventual emergência no caso de contato com os indígenas.
Em resumo:
● Principais vulnerabilidades:
a) Histórico de falta de recursos humanos e orçamentários para que a Frente
Etnoambiental Madeirinha-Juruena exerça suas atribuições de forma plena;
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b) Ausência de Planos de Contingência para Situações de Contato e Surto Epidêmico
específicos para o Registros de Índios Isolados Piripkura;
c) Ausência da Equipe de Referência Local (“Sala de Situação Local”) entre a FPEMJ
(Funai), CRCGB (Funai) e DSEI (Sesai) para coordenação e monitoramento da atuação
das ações em campo no período da COVID-19;
d) Ausência de quarentena no interior das terras indígenas e protocolo sanitário específico
contra o Covid-19 junto às equipes que atuam nas BAPE;
e) Histórico de invasão de madeireiros na terra indígena em questão;
f). A equipe da Funai atua em área de grande risco para os servidores sem a presença de
agentes de segurança pública;
g) Ausência de equipe e estrutura médica (Sesai) na BAPE Piripkura.
● Informações gerais:
a) Terras Indígenas (TI) e Unidades de Conservação com a influência da presença de
PIIRC: Terra Indígena Piripkura;
b) Registros de Povos Indígenas Isolados: 1 confirmado (Piripkura).
● Localização das Barreiras Sanitárias:

a) BAPE Piripkura;
b) Área Norte da TI Piripkura.

● Descrição resumida das Barreiras Sanitárias - TI Piripkura:
a) BAPE Piripkura - Promoção de Direitos do Povo Indígenas Piripkura e Instaurar
procedimento de quarentena e protocolos sanitários para quem chega até a BAPE.
Estabelecimento de equipe DSEI/SESAI e Sesai de atuação na BAPE. Controle de
ingresso no interior da terra indígena. Construção do Plano de Contingência para Situação
de Contato do Povo Piripkura.
b) Área norte da TI Piripkura – Sugestão da APIB - Barreira sanitária com bloqueio
terrestre ao norte da TI, na estrada conhecida localmente por Coporcentro, próximo ao
Igarapé Panelas15 em uma área de crescente ocupação, grilagem e extração ilegal de
madeira. Permite monitorar grande fluxo de pessoas no limite da terra indígena, além de
desestimular invasões em razão da maior presença estatal na região, conferindo também
segurança para os servidores em seu trabalho de proteção etnoambiental. Participação de

15
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equipes de agentes de segurança pública. Presença de um profissional de saúde,
acompanhando a situação e para o monitoramento de moradores que transitam no interior
da terra indígena (TI Piripkura não foi extrusada).

3. 3. TERRA INDÍGENA URU EU WAU WAU

Para a TI Uru eu Wau Wau sugerimos a seguinte composição para a Coordenação
de Execução das Barreiras Sanitárias:
- um representante da associação Amondawa;
- um representante da associação Uru Eu Wau Wau;
- um representante da associação Oro Win;
- um representante da FPE Uru Eu Wau Wau/Funai;
- um representante da CR Ji-Paraná/Funai;
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- um representante da CR Porto Velho/Funai;
- um representante do DSEI Porto Velho/Sesai;
- um representante do 17 BIS de Porto Velho-RO;
- um representante da Polícia Federal de Ji-Paraná;
- um representante do MPF.
A proposta de barreiras sanitárias encaminhada pelo Governo Federal ao Supremo
Tribunal Federal - STF, no último dia 29 de julho de 2020, como resposta a Decisão
liminar do Ministro Luiz Barroso na ADPF 709, traz informações genéricas e pouco
conclusivas sobre a localização e funcionamento das barreiras sanitárias nas terras
indígenas com a presença de povos indígenas isolados ou de recente contato.
A tabela inserida nas páginas 5 e 6 do referido Plano, com informações sobre a
“Situação das BAPE e barreiras sanitárias”, aponta apenas a BAPE Bananeira e BAPE
Cautário (uso intermitente) como as barreiras propostas para a TI Uru Eu Wau Wau (ver
abaixo).

Terra Indígena

Uru Eu
Wau

Wau

Etnias

Municípios

UF

CR/FPE

Bases.
barreiras
sanitárias e
unidades de
quarentena

Grupo

Uru Eu Wau
Wau, isolados

Alvorada D´Oeste,
Governador Jorge
Teixeira, Campo Novo de
Rondônia, Mirante da
Serra, São Miguel do
Guaporé, Cacaulândia,
Costa Marques, Jaru,
Guajará- Mirim,
Seringueiras, Nova
Mamoré, Monte Negro

RO

CR JiParaná,
FPE
Uru-EuWauWau

BAPE
Bananeiras,
BAPE
Cautário (uso
intermitente)

PII

Fonte: CGIIRC e Coordenação Geral de Monitoramento Territorial /FUNAI – 21/07/2020

De antemão é importante ressaltar que a TI Uru Eu Wau Wau não possui
apenas o povo que empresta seu nome a essa TI e os índios isolados. Vivem nela,
ainda, os povos Amondawa e Oro Win, os quais também compartilham território
com os índios isolados. Outra questão relevante é que a BAPE Cautário foi
concebida para ser uma base de proteção permanente e não de “uso intermitente”,
como se apresenta na tabela do Plano de Barreiras Sanitárias do Governo para Povos
Indígenas Isolados e de Recente Contato. A Funai deve garantir o funcionamento
diuturno dela, 365 dias do ano, como são as demais BAPEs da Funai, sobretudo,
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nesse contexto de aproximação da Covid-19 das áreas de ocupação de índios isolados
desta TI. Deve-se reforçar neste momento o orçamento e a contratação de pessoal para a
FPE Uru Eu Wau Wau.
A proposta ora apresentada pelo Governo nos parece tímida diante do desafio de
bloquear a aproximação do novo coronavírus de populações isoladas ou de recente
contato. As duas BAPEs da FPE Uru Eu (Bananeira e Cautário) estão localizadas na área
sul desta TI e não tem condições logística, operacionais e atribuições regimentais,
sobretudo pela escassez de pessoal, para atuar nas áreas leste, norte e oeste, onde temos
as aldeias dos Amondawa, dos Uru Eu Wau Wau e dos Oro Win e as invasões por
grileiros. Deve-se ressaltar que os índios isolados ocupam regiões bem próximas dessas
localidades e que as equipe de saúde (Sesai) não ficam diuturnamente monitorando essas
aldeias.
Existe uma iniciativa aparentemente bem sucedida da FPE Uru Eu na aldeia
Amondawa, que está bloqueando a chegada da covid-19 junto a esse povo[1]. Essa
iniciativa deveria ser estendida pela FPE e CR Ji-Paraná e DSEIs Porto Velho e Guajará
Mirim para as demais aldeias Uru Eu Wau Wau (Alto Jaru, Nova, Linha 623, Linha 621,
Jamari e Alto Jamari) e Oro Win (Limoeiro, Pedreira e São Luís). Também não se pode
pensar em barreiras sanitárias eficientes se não forem contidos os acessos de invasores,
em destaque os grileiros na área norte (Nova Floresta, Grotão e Igarapé Boa Vista), ao
interior da terra indígena. Também deve-se extrusar imediatamente as pessoas, e seus
bens, das fazendeiros e dos sítios que invadiram a terra indígena e perderam a
litigância na justiça na região da Serra da Onça (Linha dos marcos 25 e 26).
Por fim, é fundamental que tenhamos uma equipe de saúde e equipamentos
médicos adequados sediados na BAPE Bananeira. No último dia 19 de junho foi noticiado
a presença de indígenas isolados em fazendas no limite da demarcação da TI em seu limite
sul, próximo a BAPE Bananeira. O ato inusitado até então, foi contornado pela presença
de indigenistas experientes e a escolha dos indígenas isolados de retornar rapidamente
para o interior da TI, acalmando assim os ânimos na localidade. Contudo a ausência de
um Plano de Contingência para Situações de Contato mostra o quão trágico pode
ser uma situação dessas se o Estado não estiver preparado e articulado para agir.
Diante desse fato é fundamental que a Sesai e Funai planejem e executem rapidamente
uma proposta de cordão sanitário nessa localidade para ter o perfil epidemiológico dos
moradores sitiantes do lugar bem como as estratégias claras de como cada órgão deve
agir em situações semelhantes.
Em resumo:
● Informações gerais:
a) Terras Indígenas (TI) e Unidades de Conservação com a influência da presença de
PIIRC: TI Uru Eu Wau Wau, PARNA Pacaás Novos, RESEX do Rio Pacaás Novos, PES
Guajará Mirim, RESEX Rio Ouro Preto, RESEX do Rio Cautário e PARNA Serra da
Cutia;
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b) Registros de Povos Indígenas Isolados: 3 confirmados (Cautário, Bananeira e
Kawahiva do Rio Muqui).
● Principais vulnerabilidades a serem sanadas:
a) Ausência de Planos de Contingência para Situações de Contato específicos para os 3
Registros de Índios Isolados;
b) Ausência da Equipe de Referência Local (“Sala de Situação Local”) entre a FPEU
(Funai), CRs Porto Velho e Ji-Paraná (Funai) e DSEI Porto Velho (Sesai) para
coordenação e monitoramento da atuação das ações em campo no período da COVID-19;
c) Ausência de acampamento/estrutura de quarentena fora da BAPE para as equipes da
Funai/Sesai;
d) Grilagem na área norte da TI (localidades: Nova Floresta, Grotão e Igarapé Boa Vista);
e) Monitoramento e acompanhamento médico/indigenistas dos Uru Eu Wau Wau para
redução dos deslocamento para a cidade e torná-los mais seguros;
f) Ausência de um cordão sanitário (20 x 3 km) na localidade onde houve o avistamento
de índios isolados em fazendas no entorno da TI (município de Seringueiras);
g) Extrusão de invasores na linha dos marcos demarcatórios 25 e 26;
h) Reativação da BAPE Cautário como base proteção permanente.
● Informações gerais:
a) Terras Indígenas (TI) e Unidades de Conservação com a influência da presença de
PIIRC: TI Uru Eu Wau Wau, PARNA Pacaás Novos, RESEX do Rio Pacaás Novos, PES
Guajará Mirim, RESEX Rio Ouro Preto, RESEX do Rio Cautário e PARNA Serra da
Cutia;
b) Registros de Povos Indígenas Isolados: 3 confirmados (Cautário, Bananeira e
Kawahiva do Rio Muqui)
●

Localização das Barreiras Sanitárias:

a) BAPE Bananeira;
b) BAPE Cautário;
c) Aldeia Amondawa;
d) Aldeias Alto Jaru, Nova, Linha 623 e Linha 621 (Uru Eu Wau Wau);
e) Aldeias Jamari e Alto Jamari (Uru Eu Wau Wau);

16

f) Aldeias Limoeiro, Pedreira e São Luis (Oro Win);
g) Área norte da TI (Nova Floresta, Grotão e Igarapé Boa Vista).
●
Descrição resumida das Barreiras Sanitárias
a) BAPE Bananeira - Bloqueio terrestre a partir da base da Funai, em uma vicinal da BR429, com ações de vigilância nas estradas vicinais (“linhas”) que dão acesso aos limites
da TI. Participação de servidores e colaboradores da Funai e a necessidade da presença
de ao menos 1 profissional de saúde. Instaurar protocolos sanitários para quem entra e sai
da BAPE Bananeira. Criar, nas proximidades da BAPE, acampamento de quarentena para
equipes da Funai/Sesai;
b) BAPE Cautário – Bloqueio fluvial e terrestre a partir da base da Funai às margens do
rio Cautário. Instaurar protocolos sanitários para quem entra na BAPE. Criar, nas
proximidades da BAPE, acampamento de quarentena para os servidores e colaboradores
que atuam na BAPE;
c) Aldeia Amondawa - Bloqueio terrestre a partir da estrada vicinal que dá acesso a aldeia
Amondawa. Participação de indigenista da Funai e presença de agente da saúde indígena
da Sesai. Instaurar protocolos sanitários para quem chega e quem sai da aldeia;
d) Aldeias Alto Jaru, Nova, Linha 623 e Linha 621 (Uru Eu Wau Wau) - Barreira móvel
com equipe indigenista da Funai e Sesai para diálogo e pactuação com os indígenas das
melhores estratégias para evitar a covid-19 e para os deslocamentos seguros até a cidade.
Instaurar protocolos sanitários para quem chega e quem sai da aldeia e de monitoramento
da covid-19;
e)Aldeias Jamari e Alto Jamari (Uru Eu Wau Wau) - Barreira móvel, entre essas duas
aldeias, com equipe indigenista da Funai e Sesai para diálogo e pactuação com os
indígenas das melhores estratégias para evitar a covid-19 e para os deslocamentos seguros
até a cidade. Instaurar protocolos sanitários para quem chega e quem sai da aldeia. Atua
em sintonia com a “barreira de fiscalização” da Área Norte da TI;
f) Aldeia Limoeiro (Oro Win) - Bloqueio fluvial próximo a aldeia Limoeiro para controle
de trânsito de pessoas estranhas nessa localidade. Participação de indigenista da Funai e
presença de agente da saúde indígena da Sesai que possam dialogar e informar os Oro
Win da situação e construir estratégias para evitar a covid-19 e poder ir comprar insumos
na cidade com segurança. Instaurar protocolos sanitários para quem chega e quem sai da
aldeia;
g) Área norte da TI (Nova Floresta, Grotão e Igarapé Boa Vista) – Ação de comando e
controle para retirada de invasores (grileiros). Participação do Exército, Polícia Federal,
IBAMA e Funai. Instaurar protocolos sanitários para as equipes que atuarão na operação.
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http://www.funai.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/6135-em-rondonia-funaiintensifica-isolamento-do-povo-amondawa
[1]

3.4. TERRA INDÍGENA MASSACO E TERRA INDÍGENA RIO BRANCO

Para a TI Massaco sugerimos a seguinte composição para a Coordenação de
Execução das Barreiras Sanitárias:
-

Frente Proteção Etnoambiental Guaporé/Funai;
Representantes da TI Rio Branco;
DSEI Vilhena;
ICMBio.
O povo indígena isolado que vive na TI Massaco ocupa também parcelas da TI

Rio Branco. Além disso, a TI Massaco está em contexto de sobreposição com a Reserva
Biológica do Guaporé. A TI Massaco, demarcada no início da década de 1990, foi a
primeira terra indígena demarcada para usufruto exclusivo de um povo indígena isolado.
Portanto, em função das ações sistemáticas realizadas nos últimos 40 anos nessa TI, a
despeito do passado de grilagem e invasão madeireira, hoje a TI Massaco está
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relativamente bem preservada, há apenas invasões pontuais, permanentemente
monitoradas e combatidas pela Funai, por meio da Frente de Proteção Etnombiental
Guaporé. Consta, no plano protocolado pelo governo, tanto a BAPE Massaco quanto a
Barreira implementada na TI Rio Branco. Notícias indicam a efetividade da barreira,
ainda não se registrou nenhum caso do novo coronavírus nas aldeias indígenas da TI Rio
Branco. Além dos isolados aqui mencionados, vivem nessa terra indígena uma série de
povos, tal como Aikanâ, Tupari, Kanoê, Makurap, Djeromitxí, Aruá, entre outros. A FPE
Guaporé tem apoiado a Barreira instituída na TI Rio Branco e tem adotado medidas
específicas na TI Massaco que devem, por sua vez, serem melhor conhecidas e
compartilhadas com outras regiões, no âmbito de discussão para a implementação ou
aprimoramento das barreiras sanitárias de fato já existentes.
Em resumo:
● Principais vulnerabilidades a serem sanadas:
a) Ausência de Plano de Contingência específico para Situações de Contato;
b) Ausência da Equipe de Referência Local (“Sala de Situação Local”) entre a FPE
Guaporé (Funai), e DSEI (Sesai) para coordenação da atuação das ações no período da
COVID-19;
c) Necessidade de aprimorar e dar continuidade aos protocolos sanitários específicos na
BAPE Massaco;
d) Grande proximidade do distrito de Isidolândia com a TI Massaco;
e) Histórico de presença dos isolados fora da TI Massaco;
f) Histórico de invasão de madeireiros, posseiros e narcotraficantes;
g) É uma área de fronteira com a Bolívia (cujo limite natural é o rio Guaporé);
f) Presença dos isolados da TI Massaco também na TI Rio Branco. Portanto necessidade
de um trabalho específico de monitoramento epidemiológico nessa TI.
●

Informações Gerais

a) Terras Indígenas (TI) e Unidades de Conservação com a influência da presença de
PIIRC: TI UCs rebio guaporé;
b) Registros de Povos Indígenas Isolados: 1 confirmado
● Localização das Barreiras Sanitárias:
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a) BAPE Massaco;
b) Barreira na TI Rio Branco.
● Descrição resumida das Barreiras Sanitárias:
a) BAPE Massaco – Localizada no limite leste da TI Massaco, essa estrutura física oferece
apoio para ações de vigilância e fiscalização da TI Massaco. Apoia também expedições
de localização de vestígios e monitoramento do bem-estar do povo indígena isolado que
vive nessa TI. Além reforçar seu caráter de proteção territorial, é importante que se
estabeleça protocolos sanitários e higiênicos específicos na Base, em função de casos já
ocorridos da presença dos isolados no terreiro dessa BAPE. Só dessa forma a BAPE deve
ser considerada uma Barreira sanitária de fato. Além disso, é necessário construir um
plano de contingência para o caso de contato/surtos epidêmicos junto aos isolados dessa
TI. Nesse plano de contingência deve estar prevista outra estrutura de quarentena e
protocolos para atendimento médico e acompanhamento indigenista, dentre outras
informações de gestão. É importante que se defina estrutura, materiais e locais ideais para
atender em procedimentos médicos os isolados caso haja contato, a BAPE não deve ser
essa estrutura;
c) Barreira na TI Rio Branco – as informações apontam que há uma barreira montada
pelas aldeias indígenas da TI Rio Branco o que tem contribuído para a ausência de casos
nessa referida TI. É necessário que se fortaleça esse trabalho, que essa iniciativa seja
incorporada no plano de contingência para os isolados da TI Massaco e que a FPE
Guaporé incremente cada vez mais a sua proximidade e diálogo com os povos indígenas
da TI Rio Branco.
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3.5. TERRA INDÍGENA RIO OMERÊ

Para a TI Omerê sugerimos a seguinte composição para a Coordenação de
Execução das Barreiras Sanitárias:
-

DSEI Vilhena;
FPE Guaporé;
Avaliar com a FPE qual força de segurança pode auxiliar melhor.

● Informações Gerais
Nesta TI, vivem dois povos considerados de recente contato na TI Rio Omerê, os
Akuntsu e os Kanoê. O contato com esses dois grupos ocorreu em meados da década de
1990, após processo violento de expulsão e massacres, desencadeados por colonos e
fazendeiros durante o processo de expansão da colonização e da fronteira agrícola,
sobretudo na década de 1980 e 1990. Hoje totalizam 6 pessoas, estão em extrema
vulnerabilidade demográfica, portanto em risco de genocídio. A BAPE Omerê, de gestão
da Frente de Proteção Etnoambiental Guaporé, referida na proposta do governo, está
adotando medidas específicas de precaução, tal como a implementação de uma espécie
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de entreposto sanitário e de quarentena a 5 km da BAPE, dentro da Terra Indígena Rio
Omerê. Todos os insumos e pessoas que ingressam nas aldeias dos dois povos e na BAPE
passam por processo sanitário e quarentena nessa estrutura. Tal medida deve ser
fortalecida, aprimorada e seu exemplo replicado em outras regiões, em função de sua
importância e eficiência no combate ao avanço do novo coronavírus.
a) Registros de Povos Indígenas Isolados: não há
b) Registros de Povos Indígenas de Recente Contato: Akuntsu e os Kanoê
•

Principais vulnerabilidades a serem sanadas:

a) Ausência de Plano de Contingência específicos, embora já haja discussão acumulada
e esboço sendo elaborado.
b) Ausência da Equipe de Referência Local (“Sala de Situação Local”) entre a FPE
Guaporé (Funai), e DSEI-Vilhena (Sesai) instituída oficialmente, embora haja diálogo
fluido e proximidade entre as duas unidades (FPE Guaporé e DSEI Vilhena).
c) Extrema vulnerabilidade demográfica dos dois grupos de recente contato que vivem na
TI Omerê: totalizam hoje 6 pessoas (três pessoas Akunstu e três pessoas Kanoê)
d) Importância em aumentar a resolutividade médica na BAPE Omerê. Há forte
resistência sobretudo dos Akuntsu de remoção para a cidade quando necessário, medida
ainda menos recomendada no atual momento pandemia.
e) Há indígenas com necessidade de administração contínua de medicação de controle de
pressão arterial.
● Localização das Barreiras Sanitárias:
a) BAPE Omerê – TI Omerê;
b) Entreposto de quarentena na TI Omerê.
● Descrição resumida das Barreiras Sanitárias:
a) BAPE Omerê - Estrutura física que realiza a vigilância da TI Omerê e
acompanhamento indigenista e médico junto aos dois grupos de recente contato Akuntsu
e Kanoê. Deve ter rígidos protocolos sanitários, tais como quarentena de no mínimo 14
dias, fora das instalações da BAPE, uso de EPI, higienização do espaço, permanência por
maior tempo dos profissionais, portanto diminuição número de trocas de equipes e
diminuição do fluxo de profissionais, entre outros. Só pode ser considerada barreira
sanitária contra a Covid-19 se implementar rígidos e específicos protocolos sanitários;
b) Entreposto de quarentena na TI Omerê – Estrutura já existente a cerca de[AA3] km da
Base, no interior da TI Rio Omerê, utilizada como local de quarentena da equipe e
higienização de insumos e materiais adquiridos para a BAPE Omerê.
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3.6 TERRA INDÍGENA TANARU

Para a TI Tanaru sugerimos a seguinte composição para a Coordenação de
Execução das Barreiras Sanitárias:
-

FPE Guaporé;
DSEI Vilhena;
Avaliar com a FPE Guaporé qual a força de segurança já atua no local;

● Principais vulnerabilidades a serem sanadas:
a) Ausência de Plano de Contingência específico para Situações de Contato;
b) Ausência da Equipe de Referência Local (“Sala de Situação Local”) entre a FPE
Guaporé (Funai), e DSEI (Sesai);
c) Necessidade de estabelecer protocolos sanitários específicos no ponto de apoio na TI
Tanaru;
d) Histórico de invasão de madeireiros e posseiros.
● Informações gerais:
O indígena conhecido como “índio do buraco” vive numa área judicialmente
interditada de oito mil hectares em Rondônia. Trata-se de sobrevivente de massacres
ocorridos durante o processo de colonização de Rondônia nas décadas de 1980 e 1990,
tal como ocorrido com os povos de recente contato da TI Rio Omerê. A FPE Guaporé
dispõem de uma estrutura de uso intermitente no interior da TI Tanaru, para a vigilância
da área e monitoramento do bem-estar do “índio do buuraco”, como detalharemos
subsequnetemnete.
● Localização das Barreiras Sanitárias:
a) Estrutura de apoio na TI Tanaru;
● Descrição resumida das Barreiras Sanitárias:
Estrutura de apoio na TI Tanaru – Atualmente de uso intermitente, em função da relativa
tranquilidade e ausência de invasões da TI Tanaru. Trata-se de estrutura simples, onde as
equipes ficam alojadas para a realização de ações de vigilância e monitoramento do bemestar do “índio do buraco”. Localiza-se no interior da TI Tanaru. Recomenda-se que as
equipes intensifiquem as ações de vigilância, diminuindo o tempo entre uma ação e outra;
e que se faça menos ações de monitoramento no interior da TI, situações que podem
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causar proximidade entre a equipe e o indígena em isolamento. É necessário estabelecer
rígidos protocolos sanitários, (Tal como de higiene da estrutura, quarentena adequada,
testes PCR, entre outros), protocolos esses que devem ser redobrados quando for
necessário realizar ações no interior da TI Tanaru.

3.7. TERRA INDÍGENA YANOMAMI

Para a TI Yanomami sugerimos a seguinte composição para a Coordenação de
Execução das Barreiras Sanitárias:
- um representante da associação Hutukara;
- um representante das associações Kurikama ou AYRCA;
- um representante da FPE Yanomami Yekuana/Funai;
- um representante da CR Roraima/Funai;
- um representante da CR Rio Negro/Funai;
- um representante do DSEI Yanomami/Sesai;
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- um representante do 1ª Brigada de Infantaria de Selva do Exército;
- um representante da Superintendência da Polícia Federal de Roraima;
- um representante do MPF.
A proposta encaminhada pelo governo, no que diz respeito à TI Yanomami, não
contém elementos suficientes para a efetiva proteção da população que habita esse
território contra a propagação da COVID-19. O Plano baseia-se apenas na
manutenção das Bases de Proteção Etnoambiental atuais, que além de serem poucas, haja
vista que apenas duas encontram-se em funcionamento, realizam o monitoramento de
uma porção bastante reduzida do território.
Vale lembrar que a TI Yanomami é a maior Terra Indígena do Brasil, abrangendo
uma área de cerca de 9,6 milhões de hectares, e uma população total de aproximadamente
26.785 pessoas, sendo ela quase toda formada por indígenas de recente contato. Na tabela
apresentada pelo Governo ao STF (ADPF 709), a proposta da Funai para a TI
Yanomami ignora que essa terra indígena também está inserida no estado do
Amazonas, onde vivem milhares de indígenas Yanomami. Ou seja, não vimos
materializada na proposta qualquer proposta para os Yanomami que estão expostos às
contaminações por covid-19 que adentram esse imenso território a partir do rio Negro, no
Amazonas.
Ademais, a existência das BAPES mencionadas sequer tem sido capaz de controlar
a invasão de garimpeiros de ouro, hoje estimados pelas associações indígenas em mais de
20 mil. Análise de imagens de satélite indicam uma imensa área degradada associada ao
garimpo, aproximadamente 2167,51 hectares, o que confere à TI Yanomami o posto de
Área Protegida mais pressionada da Amazônia, segundo o IMAZON.
O garimpo, por sua vez, concentra-se sobretudo nos rios Uraricoera, Mucajaí,
Couto Magalhães, Catrimani e Apiaú. Destes, apenas o Uraricoera não está nas
proximidades do território dos Moxihatëtëma, grupo Yanomami em isolamento
voluntário e monitorado pela FUNAI, pelo menos desde 2001, e altamente vulnerável a
doenças infectocontagiosas dessa natureza.
Além da degradação ambiental, o garimpo traz graves ameaças à vida e a saúde
dos Yanomami. Conflitos violentos com garimpeiros levaram ao crime de genocídio
conhecido como “Massacre de Haximu” em 1993 e, em junho deste ano, à morte de dois
Yanomami na região do Arathau, no rio Parima. Ademais, o mercúrio utilizado para
amalgamar o ouro já contaminou grande parte da população que vive nas regiões
de Araçacá, Waikás e Papiu, como demonstra um estudo realizado pela FIOCRUZ
em 2014. E, finalmente, é importante ter em conta o papel dos garimpeiros como vetores
de doenças como Malária, DSTs e a própria COVID-19.
O primeiro indígena vítima desta nova doença no Brasil, não por acaso, vivia
em uma comunidade na beira do rio Uraricoera, que é precisamente a zona com
maior fluxo de garimpeiros na TIY atualmente. De lá para cá, a situação da COVID
na TIY só vem se agravando, sem que as autoridades competentes consigam dar respostas
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eficientes ao problema. Até o dia 15/07 a Sesai contabilizou 262 casos confirmados e
11 suspeitos, além de 4 óbitos. No período de duas semanas (de 02 a 15/07) houve um
crescimento de 60% dos casos confirmados, com destaque para as regiões afetadas
pelo garimpo como Waikás e Kayanau, mas não só.
Não custa lembrar que A TI Yanomami tem um longo histórico de epidemias
letais. Desde os primeiros contatos, na década de 1950, houve uma sucessão de epidemias
de doenças infecciosas (sarampo, gripe, coqueluche etc.) propagadas por agentes do
Serviço de Proteção ao Índio (SPI), membros de grupos missionários e, posteriormente,
por garimpeiros ilegais. Durante o período da ditadura militar, os impactos da construção
da Perimetral Norte (BR-210) afetaram numerosas comunidades yanomami, acarretando
perdas demográficas trágicas. As consequências sociais desta dizimação se fazem sentir
ainda hoje em várias regiões da TIY, bem como nas cidades Mucajaí, Iracema e Caracaraí,
e na capital Boa Vista, com o deslocamento intermitente dos grupos Xexena e Maimasi,
diretamente impactados pela obra. No final da década de 1980, a invasão da TIY por cerca
de 40 mil garimpeiros e o alastramento epidêmico da malária e de infecções respiratórias
provocou a morte de 13% da população yanomami.
Isto posto, é fundamental que os planos de combate à propagação da COVID
na TIY sejam dotados de estratégias mais complexas do que as propostas pelo
governo no presente documento. É capital que articuladas às ações de saúde sejam
promovidas também iniciativas de proteção e controle territorial. Nesse sentido,
entendemos que é importante que além das duas bases atuais, as outras duas BAPES
sejam reativadas imediatamente com a presença de profissionais de saúde, agentes
da FUNAI e da força policial, e que, da mesma forma, seja construída uma estratégia
de bases provisórias junto aos postos de saúde que atuam nas regiões afetadas pelo
garimpo. Finalmente, é preciso reforçar os postos de saúde que estão localizados em
pontos estratégicos da TIY, onde há fluxo de pessoas se deslocando para fora do território.
Os detalhes da nossa proposta encontram-se descritos abaixo.
Em resumo:
● Principais vulnerabilidades a serem sanadas:
a) Segundo estudos que analisam as taxas de desmatamento no País[1], A Terra Indígena
Yanomami é atualmente a Área Protegida mais pressionada da Amazônia. O Imazon
registrou, somente entre fevereiro e abril desse ano, 440 hectares desmatados ilegalmente;
b) A degradação ambiental está diretamente relacionada à presença de garimpeiros ilegais
atuando dentro da TIY. Análises de satélite demonstram que a devastação cresceu mais
de 20 vezes nos últimos cinco anos, com um aumento vertiginoso nos últimos dois anos:
saltando de 25 ha de área desmatada em 2015 para 800 ha em 2019, somando mais de
200 garimpos abertos ao longo dos rios Uraricoera, Mucajaí e Catrimani [2]. A estimativa
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das Associações Indígenas da TIY é de que mais de 20 mil garimpeiros atuam
ilegalmente neste território;
c) Além da destruição ambiental o garimpo tem produzido diversos conflitos violentos,
como é o caso do assassinato recente de dois jovens Yanomami na região do
Parima[3], e o Massacre de Haximu no auge da corrida do ouro na TIY, na década de
1990;
d) O garimpo também tem sido um dos principais vetores de entrada da COVID-19
na TIY. No dia 25 de junho, uma liderança de Waikás, comunidade situada às margens
do rio Uraricoera, enviou uma carta ao DSEI-Y, relatando um possível quadro de
transmissão comunitária de Covid-19, a partir da contaminação um jovem Ye’kwana que
teve contato com garimpeiros da região. Hoje são mais de 40 casos confirmados nesta
aldeia[4];
c) Os garimpeiros circulam livremente pela TIY expondo as comunidades ao risco
de contágio e sobrecarregam a já frágil estrutura de atendimento à saúde. Na região
do Kayanau, no rio Mucajaí, os moradores denunciam que garimpeiros frequentemente
visitam o posto em busca de medicamentos e cuidados médicos. Atualmente existem 9
casos de indígenas infectados nesta região[5];
d) O grupo em isolamento voluntário, conhecido como Moxihatëtëma[6], está
completamente cercado por garimpeiros. Este grupo está localizado entre os rios
Catrimani e Mucajaí, próximo à cabeceira do rio Apiaú. Sobrevoos recentes indicam que
o garimpo mais próximo está situado a apenas 8 km da aldeia Moxihatëtëma;
e) A BAPE da Serra da Estrutura, que foi implantada para monitorar a situação do
grupo Isolado, está desativada e sua pista de pouso é utilizada atualmente como Hub
aéreo para operações de apoio logístico aos garimpos;
f) A BAPE Korekorema, que serve para controlar o acesso fluvial no rio Uraricoera,
está desativada;
g) Inexistem estruturas de monitoramento e controle nos rios Apiaú e Catrimani;
h) Os Yanomami possuem um importante e trágico histórico de vulnerabilidade às
epidemias trazidas pela sociedade envolvente (sarampo, gripe, coqueluche etc). No
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final dos anos 1980, a invasão da TIY por cerca de 40 mil garimpeiros e o alastramento
epidêmico da malária e de infecções respiratórias provocou a morte de 13% da população
yanomami;
i) A situação de atendimento à saúde na TIY é bastante precária. Antes da chegada
do novo coronavírus, o alto índice de malária nas regiões invadidas pelo garimpo já era
motivo de preocupação[7];
j) Inexistem Planos de Contingência para Situações de Contato;
l) As ações do governo para o controle da COVID na TIY, até então, têm sido
insuficientes e feitas à revelia das comunidades e lideranças indígenas, sem os
devidos protocolos de segurança e a consulta prévia e informada;
m) Ausência de qualquer planejamento para o atendimento, conforme a Portaria
4094/2018, para os Yanomami que vivem no estado do Amazonas.
● Informações gerais:
a) Terra Indígena (TI) Yanomami;
b) Registros de Povos Indígenas Isolados: 1 confirmado (Moxihatëtëma).
c) Registros de Povos de Recente Contato: 1 (Yanomami: Sanöma; Ninam; Ỹaroamë;
Yanomam; Yanomamɨ e Ỹanoma).
● Localização das Barreiras Sanitárias:
a)

BAPE Walopali;

b)

BAPE Serra da Estrutura;

c)

BAPE Korekorema;

d)

Posto de Saúde Apiaú;

e)

Posto de Saúde Papiu (Kayanau);

f)

Posto de Saúde Alto catrimani;

g)

Posto de Saúde Arathau (Parima);

h)

Posto de Saúde Baixo Catrimani;

i)

Posto de Saúde Homoxi;

j)

Posto de saúde Ericó (Komini): Acesso aéreo;

k)

Posto de saúde Ajuricaba;
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l)

Posto de saúde Cachoeira do Aracá;

m)

Posto de saúde Bandeira Branca;

n)

Posto de saúde Bicho Açu;

o)

Posto de Saúde Nazaré;

p)

Posto de Saúde Ajarani;

● Descrição resumida das Barreiras Sanitárias:
a) BAPE Walopali: Acesso terrestre-fluvial. Fazer bloqueio Fluvial do rio Mucajaí, com
ações de vigilância no médio curso do rio. Além de servidores e colaboradores eventuais
da FUNAI é necessário à equipe ao menos um profissional de saúde e membros de forças
policiais. A Base deve possuir também barco de alumínio e motor de popa para realizar
monitoramento volante com frequência regular, e sistema de comunicação;
b) BAPE Serra da Estrutura: Acesso aéreo. Fazer controle da Pista da Serra da Estrutura,
conhecida como pista do Botinha. Além de servidores e colaboradores eventuais da
FUNAI é necessário à equipe membros de forças policiais. Fundamental prover a base
com sistema de comunicação;
c) BAPE Korekorema: Acesso terrestre-fluvial. Fazer bloqueio fluvial do rio Uraricuera,
com ações de vigilância no médio curso do rio. Além de servidores e colaboradores
eventuais da FUNAI é necessário à equipe ao menos um profissional de saúde e membros
de forças policiais. A Base deve possuir também barco de alumínio e motor de popa para
realizar monitoramento volante com frequência regular, e sistema de comunicação. No
período que em que a estrutura da Base ainda não estiver disponível, recomenda-se
utilizar a estrutura do polo base Palimiu, como base provisória;
d) Polo Base Apiaú: Acesso terrestre-fluvial. Fazer controle do fluxo no rio Apiaú na
porção em que marca o limite da TIY. Recomenda-se uma parceria com o Distrito
Sanitário para a instalação de uma base de proteção provisória, com a presença de
funcionários da Funai e membros da força policial para coibir a movimentação de
garimpeiros neste trecho. A Base deve possuir também barco de alumínio e motor de popa
para realizar monitoramento volante com frequência regular. Neste polo há telefone
público em funcionamento;
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e) Polo Base Papiu (Kayanau): Acesso aéreo. Fazer controle da pista de pouso que dá
suporte à região do Kayanau. Recomenda-se uma parceria com o Distrito Sanitário para
a instalação de uma base de proteção provisória na estrutura do posto, com a presença de
funcionários da Funai e membros da força policial para coibir a movimentação de
garimpeiros nas mediações da unidade de saúde e fechar a pista para aterrissagem de voos
clandestinos. Necessário sistema de comunicação próprio;
f) Polo Base Alto Catrimani: Acesso aéreo. Fazer controle da pista de pouso que dá
suporte ao posto do Alto Catrimani. Recomenda-se uma parceria com o Distrito Sanitário
para a instalação de uma base de proteção provisória na estrutura do posto, com a presença
de funcionários da Funai e membros da força policial para coibir a movimentação de
garimpeiros nas mediações da unidade de saúde e fechar a pista para aterrissagem de voos
clandestinos. É necessário também que sejam realizadas ações de vigilância no alto e
médio curso do rio Catrimani, onde há presença garimpeira e relatos de movimentação
dos isolados. Necessário sistema de comunicação próprio;
g) Posto de Saúde Arathau (Parima): Acesso aéreo. Fazer controle da pista de pouso que
dá suporte à região. Recomenda-se uma parceria com o Distrito Sanitário para a instalação
de uma base de proteção provisória na estrutura do posto, com a presença de funcionários
da Funai e membros da força policial para coibir a movimentação de garimpeiros nas
mediações da unidade de saúde e fechar a pista para aterrissagem de voos clandestinos.
Necessário sistema de comunicação próprio;
h) Posto de saúde do Baixo Catrimani: Acesso terrestre-fluvial. Bloqueio Fluvial do rio
Catrimani, com ações de vigilância no baixo e médio curso do rio. Além de servidores e
colaboradores eventuais da FUNAI é necessário à equipe ao menos um profissional de
saúde e membros de forças policiais. A Base deve possuir barco de alumínio e motor de
popa para realizar monitoramento volante com frequência regular, e sistema de
comunicação;
i) Posto de Saúde Homoxi: Acesso aéreo. Fazer controle da pista de pouso que dá suporte
à região do Homoxi. Recomenda-se uma parceria com o Distrito Sanitário para a
instalação de uma base de proteção provisória na estrutura do posto, com a presença de
funcionários da Funai e membros da força policial para coibir a movimentação de
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garimpeiros nas mediações da unidade de saúde e fechar a pista para aterrissagem de voos
clandestinos. Necessário sistema de comunicação próprio;
j) Posto de saúde Ericó (Komini): Reforçar equipe de saúde. Instaurar protocolos de
segurança para quem transita no rio e instalar nas proximidades do posto acampamentos
de quarentena. Não é necessário forças de segurança;
k) Posto de saúde Ajuricaba: Acesso fluvial ou aéreo. Reforçar equipe de saúde. Instaurar
protocolos de segurança para quem transita no rio e instalar nas proximidades do posto
acampamentos de quarentena. Não é necessário forças de segurança;
l) Posto de saúde Cachoeira do Aracá: Acesso aéreo. Reforçar equipe de saúde. Instaurar
protocolos de segurança para quem transita no rio e instalar nas proximidades do posto
acampamentos de quarentena. Não é necessário forças de segurança;
m) Posto de saúde Bandeira Branca: Acesso aéreo. Reforçar equipe de saúde. Instaurar
protocolos de segurança para quem transita no rio e instalar nas proximidades do posto
acampamentos de quarentena. Não é necessário forças de segurança;
n) Posto de saúde Bicho Açu: Acesso aéreo. Reforçar equipe de saúde. Instaurar
protocolos de segurança para quem transita no rio e instalar nas proximidades do posto
acampamentos de quarentena. Não é necessário forças de segurança;
o) Posto de Saúde Nazaré: Acesso fluvial. Reforçar equipe de saúde. Instaurar protocolos
de segurança para quem transita no rio e instalar nas proximidades do posto
acampamentos de quarentena. Não é necessário forças de segurança;
p) Posto de saúde Ajarani: Acesso terrestre. Instaurar protocolo de segurança para quem
transita na estrada (BR-210) e instalar nas proximidades do posto acampamentos de
quarentena. Não é necessário forças de segurança;
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[1]
https://imazon.org.br/imprensa/terras-indigenas-na-amazonia-sao-as-areas-de-protecao-que-maissofrem-pressao-por-desmatamento-revela-imazon/
[2] https://graphics.reuters.com/BRAZIL-INDIGENOUS/MINING/rlgvdllonvo/
[3] https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2020/06/26/jovens-indigenas-sao-mortos-por-garimpeiros-emconflito-na-terra-yanomami-em-roraima.ghtml
[4] https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/levada-por-garimpeiros-covid-19-seespalha-em-aldeias-yanomami
[5]
https://folhabv.com.br/noticia/CIDADES/Interior/Terra-Indigena-Yanomami-tem-262-indigenasinfectados/67256
[6] Senra, E.B. & Albert, B. 2019. Moxihatetemä: os Yanomami isolados da Serra da Estrutura. In: Ricardo,
F. e Gongora, M.F (orgs.). Cercos e Resistências: Povos Indígenas Isolados na Amazônia Brasileira. 1 ed.
São Paulo: Instituto Socioambiental.
[7] https://oglobo.globo.com/sociedade/casos-de-malaria-aumentam-70-na-terraindigena-yanomami-aposinvasao-de-garimpeiros-24227950

3.8. TERRA INDÍGENA WAIMIRI ATROARI E TERRA INDÍGENA PIRITITI

Para as TIs Waimiri-Atroari e Pirititi, localizadas na região da divisa entre os
Estados do Amazonas e Roraima, sugerimos a seguinte composição para a Coordenação
de Execução das Barreiras Sanitárias (a ser reunida e Manaus-AM) :
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- um representante da FPE Waimiri Atroari;
- um representante do Programa Waimiri-Atroari;
- um representante do DSEI Manaus - AM;
- um representante do DSEI Leste de Roraima - RR;
- um representante do 7º Batalhão de Infantaria de Roraima;
- um representante da Polícia Federal de Manaus -AM;
-um representante da Polícia Federal de Boa Vista - RR;
- um representante da Polícia Rodoviária Federal de Manaus - AM;
- um representante da Polícia Rodoviária Federal de Boa Vista - RR;
- um representante do MPF de Manaus -AM;
- um representante do MPF de Boa Vista - RR.
No caso das Terras Indígenas Waimiri-Atroari e Pirititi, o "Plano de Barreiras
Sanitárias para Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato" apresenta a Base de
Proteção Etnoambiental (BAPE) Pirititi, localizada no limite leste da Terra Indígena
Pirititi, e a BAPE Waimiri-Atroari, localizada na região central da Terra Indígena
Waimiri-Atroari, como barreira sanitárias e como unidades de quarentena no contexto da
pandemia de COVID-19, conforme a tabela abaixo:

Terra
Indígena

Etnias

Municípios

UF

Pirititi

Isolados

Rorainópolis

RR

CR / FPE

Bases,
barreiras
sanitárias e
unidades de
quarentena
- BAPE Pirititi

Grupo
PII

- CR Roraima
- FPE WaimiriAtroari
WaimiriAtroari

WaimiriAtroari

Colniza,
Rondolândia

RR /
AM

- CR Roraima

- BAPE Waimiri
Atroari

PIRC

- FPE WaimiriAtroari

Fonte: Plano de Barreiras Sanitárias para os Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato / BAPE
CGIIRC e Barreiras Sanitárias CGMT. Fonte: CGIIRC-CGMT/FUNAI – 21/07/2020
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Embora essas duas BAPEs sejam pontos estratégicos para as ações de proteção
territorial das referidas Terras Indígenas e, no caso dos Waimiri-Atroari, para a promoção
de direitos desse povo de recente contato, elas são insuficientes para conter o avanço do
Covid-19 nessas TIs.
No caso da Terra Indígena Waimiri-Atroari, a BAPE Waimiri-Atroari localiza-se
na região central da Terra Indígena e atualmente constitui-se como a sede da FPE
Waimiri-Atroari e do Programa Waimiri-Atroari na TI. Além disso, no contexto da
pandemia, a BAPE tem sido utilizada como ponto para a realização de quarentena no caso
dos indígenas Waimiri-Atroari e de funcionários da FPEWA e do PWA provenientes de
Manaus - AM ou Boa Vista - RR. Por estar situado no interior da Terra Indígena, no
entanto, a BAPE Waimiri-Atroari não desempenha a função de barreira sanitária nos
limites da Terra Indígena, razão pela qual sugerimos a implantação de duas barreiras
sanitárias na BR-174, na saída para Boa Vista-RR e na saída para Manaus-AM, conforme
descrição e mapa abaixo.
No caso da Terra Indígena Pirititi, a BAPE Pirititi se configura como um local
estratégico fundamental para a proteção territorial da TI homônima e para a realização de
expedições de localização pela FPE Waimiri-Atroari. Essa BAPE, no entanto, por sua
própria estrutura e localização, não é suficiente para conter o avanço do Covid-19 e nem
para conter ou mesmo estancar a retirada ilegal de madeira, atividade que vem sendo
realizada por meio das vicinais que partem da BR-174 e que tem como referência a Vila
do Equador, no município de Rorainópolis-RR, situada na BR -174.
Em resumo:
● Principais vulnerabilidades a serem sanadas:
a) Manter a suspensão de todas as atividades do licenciamento ambiental do Linhão
Manaus - Boa Vista no interior da TI Waimiri-Atroari no período da pandemia;
b) Sanar escassez crônicas de recursos humanos e materiais da FPE Waimiri-Atroari, de
modo que a FPEWA possa cumprir plenamente sua atribuição regimental de proteger a
Terras Indígenas Pirititi e Waimiri-Atroari e promover os direitos do povo de recente
contato Waimiri-Atroari;
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c) Garantir a continuidade do Programa Waimiri Atroari, considerando que o Programa
é fruto da compensação ambiental oriunda de empreendimento que afetou duramente a
terra e a vida dos Waimiri-Atroari (Hidroelétrica de Balbina/Eletronorte);
d) Garantir a regularidade da Sala de Situação local formada pela Frente de Proteção
Waimiri-Atroari/Funai e pelo Programa Waimiri-Atroari/Eletronorte, responsável pela
atenção primária à saúde na Terra Indígena Waimiri-Atroari;
e) Estancar retirada clandestina de madeira da Terra Indígena Pirititi.
●

Informações gerais:

a) Terras Indígenas: Waimiri-Atroari e Pirititi, situadas na divisa entre os Estados do
Amazonas e Roraima. A Terra Waimiri-Atroari é cortada pela rodovia federal BR-174,
que conecta as cidades de Manaus-AM e Boa Vista-RR;
b) Registros de povos isolados e de recente contato: Waimiri-Atroari e Pirititi.
●

Localização das Barreiras Sanitárias:

a) Vila Equador (Município de Rorainópolis), na BR-174;
b) Posto do Abonari (AM), na BR-174;
c) Posto do Jundiá (RR), na BR-174.
● Descrição resumida das Barreiras Sanitárias:
a) Vila do Equador (Município de Rorainópolis/RR) - barreira terrestre na BR 174
formada por forças de segurança e controle e equipes de saúde, visando a contenção do
fluxo de madeireiros que tem adentrado a Terra Indígena Pirititi e para testagem rápida
de moradores da vila e colonos que moram nas vicinais;
b) Posto do Abonari (AM) na BR 174 - barreira terrestre na BR 174, nas proximidades
do posto de gasolina Abonari (entrada sul da TI Waimiri-Atroari), formada por agentes
da Polícia Rodoviária Federal e por equipes de saúde, visando controle do fluxo e
testagem rápida dos motoristas dos veículos que adentram a Terra Indígena Waimiri
Atroari assim como dos moradores que vivem próximos à Terra Indígena;
c) Posto do Jundiá (RR) na BR 174 - barreira terrestre na BR 174, nas proximidades do
Posto de gasolina Jundiá e do posto da Receita Federal (entrada norte da TI WaimiriAtroari), formada por agentes da Polícia Rodoviária Federal e por equipes de saúde,
visando controle do fluxo e testagem rápida dos motoristas dos veículos que adentram a
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Terra Indígena Waimiri-Atroari assim como dos moradores que vivem próximos à Terra
Indígena.
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3.9. TERRA INDÍGENA ALTO RIO NEGRO

Para a Coordenação de Execução das barreiras sanitárias, controles de acesso e
pontos de apoio intermitentes nas Terras Indígenas: TI Alto Rio Negro, TI Médio Rio
Negro 1, TI Rio Apaporis, TI Uneiuxi; TI Paraná Boá-Boá, TI Jurubaxi-Téa, localizadas
no Estado do Amazonas, sugerimos a seguinte composição (a ser reunida em São Gabriel
da Cachoeira-AM):
- um representante da CR-Rio Negro da FUNAI;
- um representante da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro;
- um representante da FPE Yanomami;
- um representante do DSEI-Alto Rio Negro;
- um representante da Secretaria Municipal de Saúde Indígena de São Gabriel da
Cachoeira;
- um representante do Exército Brasileiro (2ª Brigada de Infantaria de Selva e 5º
Batalhão de Infantaria de Selva);
- um representante do MPF - AM.
No caso da região do Alto Rio Negro, o "Plano de Barreiras Sanitárias para Povos
Indígenas Isolados e de Recente Contato" informa que estão "em planejamento" tanto
bases de proteção como barreiras e unidades de quarentena, conforme a tabela abaixo:

Terra
Indígen
a

Etnias

Municípios

Alto Rio
Negro

Arapáso,
Karapanã,

Japurá e São
Gabriel da
Cachoeira

Barasána,
Baré,

UF
AM

CR / FPE

CR Rio
Negro

Bases, barreiras
sanitárias e
unidades de
quarentena
Em planejamento

Grupo
PIRC

Wanana,
Hupd’äh e
Yuhupdëh
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Fonte: Plano de Barreiras Sanitárias para os Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato / BAPE
CGIIRC e Barreiras Sanitárias CGMT. Fonte: CGIIRC-CGMT/FUNAI – 21/07/2020

Entende-se que as barreiras sanitárias, os controles de acesso e os pontos de apoio
intermitentes serão fundamentais para diminuir ao máximo as remoções médicas para o
município de São Gabriel da Cachoeira. Trata-se de uma das ações que devem integrar o
Plano de Contingência de Surtos e Epidemias para Povos Indígenas Isolados e de Recente
Contato (PIIRC) do Alto Rio Negro-AM, que ainda não foi elaborado nem implementado
pelo DSEI-ARN. Seguindo a PORTARIA CONJUNTA do Ministério da Saúde e FUNAI
Nº 4.094, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, as ações do plano devem, em seu conjunto,
buscar garantir o máximo de resolutividade das situações de saúde dentro das Terras
Indígenas. Caso necessária a remoção de pacientes, tais remoções devem seguir os
protocolos e consulta a serem definidos pelo Plano de Contingência para PIIRC, devendo
todas as ações serem acompanhadas pela sala de situação local, composta pela equipe
técnica de referência do DSEI-ARN e CR-FUNAI, estando estas em articulação com a
sala de situação nacional composta por membros da SESAI, Funai Sede, e APIB.
Para a implantação das barreiras sanitárias, dos controles de acesso e dos pontos
de apoio intermitentes, será fundamental o diálogo com o Governo da Colômbia para
ações conjuntas e compartilhamento de informações no combate a COVID-19 nos
Hupd’äh e Yuhupdëh (fronteira Brasil/Colômbia). Será igualmente fundamental o
diálogo interinstitucional para o que Exército Brasileiro, através da 2ª Brigada de
Infantaria de Selva, juntamente com o 5º Batalhão de Infantaria de Selva, consiga
implementar o controle de pessoas e a instalação desses novos tipos de controle. Por fim,
entende-se ser fundamental a contratação emergencial de profissionais de saúde para o
DSEI-ARN e de profissionais indigenistas para a CR-FUNAI, além da complementação
de recursos financeiros suplementares para que as barreiras sanitárias, controles de acesso
e pontos de apoio intermitentes sejam implementados e tornem-se uma ação emergencial
efetiva para contingência da epidemia de COVID-19 entre os PIIRC no Alto Rio NegroAM. Havendo a presença de 5 povos indígenas de recente contato e a informação de 2
grupos indígenas isolados Yuhupdëh, entende-se ser emergencial também a implantação
de uma Frente de Proteção Etnoambiental para os Hupd’äh, Yuhupdëh, Dâw e Nadëb.
Em resumo:
● Principais vulnerabilidades a serem sanadas:
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a) Ausência de Planos de Contingência para Situações de Contato específicos para os 5
Registos de Povos de Recente Contato (Hupd’äh, Yuhupdëh, Dâw, Nadëb e Yanomami)
e 2 relatos de Povos Isolados (Yuhupdëh – Apaporis);
b) Ausência da Equipe de Referência Local (“Sala de Situação Local”) entre DSEI-ARN,
CR-RN (Funai) e Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (FOIRN) para
coordenação e monitoramento da atuação das ações em campo no período da COVID-19;
c) Deslocamento intenso de famílias Hupd’äh, Yuhupdëh, Nadëb e Dâw para os centros
urbanos de São Gabriel da Cachoeira, Iauareté, Pari Cachoeira e Santa Isabel para
recebimento de auxílios emergenciais e benefícios sociais, sendo expostos a contágio por
COVID-19 e outras doenças epidêmicas como malária e tuberculose por permanência em
acampamentos insalubres, com riscos à segurança alimentar, sem acesso a água potável
e sujeitos a violências como roubos, assassinatos e exploração por comerciantes locais
por formas análogas à escravidão;
d) Ausência de Casas de Apoio (ou Barco de Apoio) para equipes da Sesai e Funai ficarem
próximos às aldeias Hupd’äh, Yuhupdëh, Nadëb e Dâw, evitando assim a necessidade de
entrada das equipes nas aldeias e/ ou o deslocamento para os pólos-base para
atendimentos;
e) Presença de garimpo ilegal nas imediações das comunidades Yuhupdëh;
f) Histórico de falta de recursos humanos e orçamentários para a estruturação de Equipes
Multidisciplinares de Saúde Indígena – EMSI para a cobertura assistencial específica dos
PIIRC;
g) Ausência de Frente de Proteção Etnoambiental para os PIIRC Hupd’äh, Yuhupdëh,
Nadëb e Dâw;
h) Ausência de quarentena no interior das terras indígenas e protocolo sanitário específico
contra o Covid-19 junto às equipes que atuam junto aos Hupd’äh, Yuhupdëh, Nadëb e
Dâw;
i) A CR Rio Negro e DSEI-ARN contam com um dos maiores déficits de servidores em
proporção ao número de indígenas atendidos. No caso da CR-RN, essa dificuldade gera
problemas na implementação das barreiras sanitárias e controles, conforme consta na
Informação Técnica n. 01/2020/SEGAT/CR Rio Negro de 11 de maio de 2020 (n. SEI
2143575).
● Informações gerais:
a) Terras Indígenas (TI) e Unidades de Conservação com a influência da
presença de PIIRC: TI Alto Rio Negro, TI Médio Rio Negro 1, TI Rio
Apaporis, TI Uneiuxi; TI
Paraná Boá-Boá, TI Jurubaxi-Téa;
b) Registros de Povos Indígenas Isolados: 2;
c) Registros de Povos de Recente Contato: Hupd’äh, Yuhupdëh, Nadëb, Dâw.
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•

Localização das Barreiras Sanitárias:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Barreira Sanitária em Ilha das Flores;
Barreira Sanitária na foz rio Tiquié;
Controle de acesso na foz do rio Japú;
Controle de acesso no rio Papuri;
Mediações da comunidade Hupd’äh de Fátima (Iauaretê);
Controle de acesso nas imediações em Pari Cachoeira;
Ponto de apoio intermitente para aldeias Hupd’äh do Pólo base de São José II;
Ponto de apoio intermitente para aldeias Yuhupdëh do Pólo Base de São José II;
Controle de acesso Rio Uneiuxi;
Controle de acesso Foz do Rio Apaporis;
Controle
de
acesso
Imediações
da
Aldeia
de
Waruá.

● Descrição resumida das Barreiras Sanitárias e controles de acesso:

a) Barreira Sanitária em Ilha das Flores – Bloqueio fluvial a partir da base do exército no
Médio Rio Negro. Instaurar protocolos rígidos sanitários para quem entra na TI Médio
Rio Negro I e procedimentos de testagem diagnóstica e monitoramento de pacientes com
síndrome gripal. Evitar a circulação de pessoas provenientes de outras localidades e
promover ações de comunicação culturalmente adequada sobre modos de prevenção e
tratamento, e distribuição de EPIs e KITs de prevenção. Contribuir com o fluxo de
informações e monitoramento de casos de COVID-19 do DSEI-ARN;
b) Barreira Sanitária na foz rio Tiquié – Bloqueio fluvial a partir do Pólo base Médio
Uaupés, próxima à vila de Taracuá. Instaurar protocolos rígidos sanitários para quem
entra no rio Tiquié e procedimentos de testagem diagnóstica e monitoramento de
pacientes com síndrome gripal. Ter, nas proximidades da barreira sanitária, acampamento
de quarentena para os funcionários da Funai e Sesai. Evitar a circulação de pessoas
provenientes de outras localidades e promover ações de comunicação culturalmente
adequada sobre modos de prevenção e tratamento, e distribuição de EPIs e KITs de
prevenção. Contribuir com o fluxo de informações e monitoramento de casos de COVID19 do DSEI-ARN;
c) Controle de acesso na foz do rio Japú – Bloqueio fluvial para controle de acesso a partir
da foz do rio Japú. Instaurar protocolos rígidos sanitários para quem entra no rio Japú,
evitar circulação de pessoas provenientes de outras localidades, promover ações de
comunicação culturalmente adequada sobre modos de prevenção e tratamento, e
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distribuição de EPIs e KITs de prevenção. Realização de monitoramento de pacientes
com o DSEI-ARN e CR-RN (FUNAI). Contribuir com o fluxo de informações e
monitoramento de casos de COVID-19 do DSEI-ARN;
d) Controle de acesso no rio Papuri, próximo a comunidade de Aracapá - Bloqueio fluvial
para controle de acesso a partir das imediações da cachoeira de Aracapá, para
monitoramento aldeias Hupd’äh do baixo, médio e alto rio Papuri. Instaurar protocolos
rígidos sanitários para quem entra no rio Papuri, evitar a circulação de pessoas
provenientes de outras localidades, promover ações de comunicação culturalmente
adequada sobre modos de prevenção e tratamento, e distribuição de EPIs e KITs de
prevenção. Realização de monitoramento de pacientes com o DSEI-ARN e CR-RN
(FUNAI). Instalação de acampamento de quarentena para os funcionários da Funai e
Sesai. Contribuir com o fluxo de informações e monitoramento de casos de COVID-19
do DSEI-ARN;
e) Controle de acesso nas imediações da comunidade Hupd’äh de Fátima (Iauaretê) Bloqueio terrestre para controle de acesso a partir das imediações da comunidade
Hupd’äh de Vila Fátima, local de chegada da trilha que conecta a região do Japu e
Iauaretê. Instaurar protocolos rígidos sanitários para quem entra em Vila Fátima, evitar a
circulação de pessoas provenientes de outras localidades, promover ações de
comunicação culturalmente adequada sobre modos de prevenção e tratamento, e
distribuição de EPIs e KITs de prevenção. Realização de monitoramento de pacientes
com o DSEI-ARN e CR-RN (FUNAI). Instalação de acampamento de quarentena para
os funcionários da Funai e Sesai. Contribuir com o fluxo de informações e monitoramento
de casos de COVID-19 do DSEI-ARN;
f) Controle de acesso nas imediações em Pari Cachoeira - Bloqueio fluvial para controle
de acesso às comunidades Hupd’äh do Alto Tiquié. Instaurar protocolos rígidos sanitários
para quem entra no Alto Tiquié, evitar a circulação de pessoas provenientes de outras
localidades, promover ações de comunicação culturalmente adequada sobre modos de
prevenção e tratamento, e distribuição de EPIs e KITs de prevenção. Realização de
monitoramento de pacientes com o DSEI-ARN e CR-RN (FUNAI). Instalação de
acampamento de quarentena para os funcionários da Funai e Sesai. Contribuir com o
fluxo de informações e monitoramento de casos de COVID-19 do DSEI-ARN;
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g) Ponto de apoio intermitente para as aldeias Hupd’äh do Pólo Base de São José II –
Constituição de bases intermitentes para ações periódicas de monitoramento territorial e
sociocultural visando a instauração de protocolos rígidos sanitários para quem aproximase das aldeias Hupd’äh, para evitar a circulação de pessoas provenientes de outras
localidades, para promover ações de comunicação culturalmente adequada sobre modos
de prevenção e tratamento, e para realizar a distribuição de EPIs e KITs de prevenção.
Realização de monitoramento de pacientes com o DSEI-ARN e CR-RN (FUNAI).
Contribuir com o fluxo de informações e monitoramento de casos de COVID-19 do
DSEI-ARN;
h) Ponto de apoio intermitente para as aldeias Yuhupdëh do Pólo-Base de São José II Constituição de bases intermitentes para ações periódicas de monitoramento territorial e
sociocultural visando a instauração de protocolos rígidos sanitários para quem aproximase das aldeias Yuhupdëh, para evitar a circulação de pessoas provenientes de outras
localidades, para promover ações de comunicação culturalmente adequada sobre modos
de prevenção e tratamento, e para realizar a distribuição de EPIs, e KITs de prevenção.
Realização de monitoramento de pacientes com o DSEI-ARN e CR-RN (FUNAI).
Contribuir com o fluxo de informações e monitoramento de casos de COVID-19 do
DSEI-ARN;
i) Controle de acesso Rio Uneiuxi - Bloqueio fluvial para controle de acesso a partir da
foz do rio Uneiuxi, para monitoramento da circulação de pessoas nas imediações das
aldeias Nadëb. Instaurar protocolos rígidos sanitários para quem entra no rio Uneiuxi,
evitar a circulação de pessoas provenientes de outras localidades, promover ações de
comunicação culturalmente adequada sobre modos de prevenção e tratamento, e
distribuição de EPIs e KITs de prevenção. Realização de monitoramento de pacientes
com o DSEI-ARN e CR-RN (FUNAI). Instalação de acampamento de quarentena para
os funcionários da Funai e Sesai. Contribuir com o fluxo de informações e monitoramento
de casos de COVID-19 do DSEI-ARN;
j) Controle de acesso Foz do rio Apaporis - Bloqueio fluvial para controle de acesso a
partir da foz do rio Apaporis, para monitoramento da circulação de pessoas nas
imediações da área de iminência de grupos Yuhupdëh isolados. Instaurar protocolos
rígidos sanitários para quem entra no rio Apaporis, evitar a circulação de pessoas
provenientes de outras localidades e promover ações de comunicação culturalmente
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adequada sobre modos de prevenção e tratamento. Contribuir com o fluxo de informações
e monitoramento de casos de COVID-19 do DSEI-ARN;
k) Controle de acesso nas imediações da aldeia de Waruá - Bloqueio fluvial (insular) para
controle de acesso a partir da aldeia Dâw de Waruá e do Pólo Base de Ilha das Flores,
para monitoramento da circulação de pessoas nas imediações da aldeia Dâw. Instaurar
protocolos rígidos sanitários para quem aproxima-se da comunidade, evitar a circulação
de pessoas provenientes de outras localidades, promover ações de comunicação
culturalmente adequada sobre modos de prevenção e tratamento, e distribuição de EPIs e
KITs de prevenção. Realização de monitoramento de pacientes com o DSEI-ARN e CRRN (FUNAI). Instalação de acampamento de quarentena para os funcionários da Funai e
Sesai. Contribuir com o fluxo de informações e monitoramento de casos de COVID-19
do DSEI-ARN.

3.10. TERRA INDÍGENA HI-MERIMÃ E TERRA INDÍGENA ZURUAHÃ
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Para as TI Hi-Merimã e Zuruahã sugerimos a seguinte composição para a
Coordenação de Execução das Barreiras Sanitárias:
- um representante Focimp - Federação das Organizações e Comunidades Indígenas do
Médio Purus;
- um representante da associação dos moradores da Resex Médio Purus (ATAMP);
- um representante da FPE Madeira-Purus/Funai;
- um representante da CR Médio Purus/Funai;
- um representante da ICMBio;
- um representante do DSEI Médio Purus/Sesai;
- um representante da FIOCRUZ;
- um representante do MPF local.
A proposta de barreiras sanitárias encaminhada pelo Governo Federal ao Supremo
Tribunal Federal - STF, no último dia 29 de julho de 2020, como resposta a Decisão
liminar do Ministro Luiz Barroso na ADPF 709, traz informações genéricas e pouco
conclusivas sobre a localização e o funcionamento das barreiras sanitárias nas terras
indígenas com a presença de povos indígenas isolados ou de recente contato. A FUNAI
parece confundir metodologias de monitoramento territorial desenvolvidas com objetivo
de desarticular ações de madeireiros, pescadores e quaisquer outros grupos que possam
adentrar ilegalmente os territórios indígenas, com ações que precisam ser articuladas para
enfrentar o avanço da maior epidemia do último século e que tem ceifado vidas indígenas
por toda a Amazônia.
A exemplo de muitos outros povos indígenas isolados e de recente contato
amazônicos, os Hi-Merimã (isolados) e Suruwaha (recente contato) pertencem ao mesmo
contexto etnográfico dos povos habitantes do entorno dos seus territórios. Isso implica
em diversas correspondências culturais, a exemplo do padrão de itinerância e mobilidade
análogos, o manejo ambiental e a utilização dos mesmos recursos de naturais em ciclos
sazonais. Os Hi-Merimã, por exemplo, são subgrupos (parentelas) dos arawá falantes do
dialeto madi. Seus territórios são compartilhados entre os Jamamadi, Banawa e
Suruwaha. Desta maneira, as terras demarcadas possuem importância para a
regularização fundiária e reconhecimento dos territórios destes povos, mas não
representam barreiras físicas que cerceiam estes povos de suas relações históricas.
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Portanto, as BAPEs neste contexto são utilizadas para impedir que madeireiros,
missionários extremistas e pescadores adentrem nestes territórios, mas não impedem
totalmente este uso compartilhado. Neste mês de agosto, por exemplo, os Jamamadi
avançam para além da BASE Canuaru a fim de extrair copaíba no setor oeste da TI
Jarawara Jamamadi Kanamati, local também costumeiramente utilizado pelos indígenas
isolados Hi-Merimã.
Este contexto ora descrito possui por objetivo esclarecer que, para se elaborar
ações efetivas de enfrentamento ao COVID-19 nas terras dos povos indígenas isolados
ou de recente contato do rio Purus, é necessário articular ações mais inclusivas e que
envolvam a proteção de todo os principais acessos das terras destes povos arawá das terras
firmes do interflúvio do médio Juruá/Purus.
As barreiras sanitárias propostas para essa região terão custo muito baixo. A seca
dos rios nesta época do ano facilitaria a instalação de estruturas terrestres. As barreiras a
serem localizadas na foz dos rios Piranha e Mamoriazinho conseguirão controlar o acesso
de cerca de 85% do território Hi-merimã e 100% do território Suruwaha. As barreiras das
aldeias Casa Nova e São Francisco representam ações emergenciais do COVID-19 que já
se instalou no entorno dos povos indígenas isolados e de recente contato do médio rio
Purus.
Em resumo:
● Principais vulnerabilidades a serem sanadas:
a) Ausência de sistema eficiente de testagem de indígenas Jamamadi, Jarawara, Banawa
e Deni;
b) Ausência de sistema eficiente de testagem dos moradores da Resex Médio Purus;
c) Ausência de sistema eficiente de testagem dos indígenas Apurinã das terras indígenas
Mucuim e Igarapé Grande (Resex Médio Purus);
d) Ausência de acampamento/estrutura de quarentena fora da BAPE para as equipes da
Funai/Sesai;
e)

Ausência de barreiras sanitárias nos principais acessos dos territórios dos povos

isolados ou de recente contato.
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● Informações gerais:
a) Terra indígena com a presença de índios isolados e de recente contato: TI Hi-Merimã
e TI Zuruahã; UCs: Resex Médio Purus;
b) Registros de Povos Indígenas Isolados: 1 confirmado (Hi-Merimã);
c) Registros de Povos de Recente Contato: 1 (Suruwaha)
●

Localização das Barreiras Sanitárias a serem instaladas:

a) Foz do rio Piranhas;
b) Foz do rio Mamoriazinho;
c) Polo Casa Nova (Jarawara);
d) Aldeia São Francisco (Jamamadi);
●

Descrição resumida das Barreiras Sanitárias:

a) Foz do rio Piranhas – A foz do rio Piranhas está localizada na margem direita do rio
Cuniuá. Além de ser o acesso fluvial para todas as aldeias Banawa e 70% do território
Hi-Merimã, é acima da foz do rio Piranha que encontram-se os acessos paras as terras
Zuruahá e Deni. Um sistema de testagem eficiente, assim como um local onde os
indígenas possam realizar a quarentena no referido local, garantirá que o COVID-19 não
avance por grande parte dos territórios dos PIIRC;
b) Foz do Mamoriazinho – O Mamoriazinho é o rio que dá acesso ao setor sul da TI HiMerimã, diversas comunidades de extrativistas da Resex Médio Purus vizinhas dos HiMerimã e principal acesso às aldeias Jamamadi. Este é um local estratégico tendo em
vista que muitas das regiões compartilhadas entre Jamamadi/Hi-Merimã, assim como
ribeirinhos extrativistas/Hi-Merimã se dá pelo acesso do Mamoriazinho. É via o acesso
deste rio, por exemplo, que outras epidemias como varíola e sarampo avançaram de
dizimaram diversos por pela região;
c) Polo Casa Nova – É no polo Casa Nova, uma das aldeias Jarawara onde está localizada
a maior concentração de casos confirmados (>30) neste território, conforme mapa anexo.
Além de ser considerado o epicentro de contaminação neste território, pode ser
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considerado também o principal elo de contágio para o território Hi-Merimã tendo em
vista que os Jamamadi frequentam tanto esta aldeia (sobretudo por conta das ações de
missionários evangélicos) como por conta das ações extrativistas nos limites do território
Hi-Merimã;
d) Aldeia São Francisco – Esta é a maior aldeia Jamamadi. É a partir dela que a Sesai e
os missionários evangélicos articulam suas ações. A grande pista de pouso clandestina
que há nesta aldeia faz com que pessoas possam acessar esta aldeia livremente e com isso
quebrar qualquer sistema de enfrentamento ao COVID-19 pensado por meio do bloqueio
dos acessos fluviais. Esta aldeia deve ser pensada estrategicamente em um sistema
sanitário eficiente. Pode ser o local em que remoções podem ser realizadas, assim como
região para se pensar em locais de isolamento de enfermos e instalação de sistema amplo
de testagem.
O mapa destas duas terras será protocolado em juízo em breve.
3.11. TERRA INDÍGENA JUMA
Para a TI Juma sugerimos a seguinte composição para a Coordenação de
Execução das Barreiras Sanitárias:
-

um representante da CR Madeira/Funai;
um representante do DSEI Porto Velho/SESAI-MS;
um representante do ICMBio (Flona Balata Tufari);
um representante do 54º BIS do Exército;
um representante da Prefeitura de Canutama;
um representante da Fundação da Vigilância sanitária em Canutama;
um representante da OPIAM.

Em resumo
1. Principais vulnerabilidades a serem sanadas:
a) Ausência de Planos de Contingência específicos ;
b) Extrema vulnerabilidade demográfica (15 pessoas Uchida,2016);
c) Aumento da especulação fundiária, grilagem e desmatamento a partir da rodovia
transamazônica, ao sul da TI Juma;
d) Entrada de invasores caçadores e pescadores na TI Juma;
e) Deslocamento frequente de pessoas Juma para as cidades da região.
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2. Informações gerais:
-

TI Juma, Floresta Nacional Balata-Tufari e Parque Nacional Mapinguari ;
Povo indígena Juma.

3. Localização das Barreiras Sanitárias:
a) Barreira no rio Açuã
4. Descrição resumida das Barreiras Sanitárias:
a) Barreira Açuã – Equipe móvel, sediada em estrutura física do rio Açuã, com o objetivo
de realizar vigilância entre a ponte na Transamazônica, ao sul da TI; e a foz do rio Açuã,
no Mucuim. A Barreira deve contar com um estrutura sanitária/entreposto de quarentena,
para controle sanitário de pessoas e materiais que entram na TI - comunicação constante
via rádio e internet dada limitação no período de inverno amazônico de trânsito pela
rodovia, o acesso fica direcionado à Sede do município de Canutama, à jusante, pelo
Igarapé Açuã e Mucuim, até a beira do rio Purus.
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3.12. TERRA INDÍGENA PIRAHÃ
Para a Coordenação Regional relacionada à T.I Pirahã, municípios de
Humaitá/AM sugerimos a seguinte composição para a Coordenação de Execução das
Barreiras Sanitárias:
- três representantes da FUNAI/CR Madeira (sendo 2 vinculados às CTL’s Humaitá III Auxiliadora e Humaitá IV - Pirahã);
- um representante da SESAI/DSEI Porto Velho, Pólo Base Humaitá, equipe Pirahã;
-um representante da SESAI/DSEI Manaus, Pólo Base região do Baixo Maici (equipe
Pirahã) e Pólo Base Auxiliadora;
- um representante do 54ºBIS do Exército;
-um representante do ICMBio - FLONA Humaitá;
Em resumo:
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1. Principais vulnerabilidades a serem sanadas:
a) Ausência de Planos de Contingência específicos;
b) Contato com não indígenas (comerciantes, caminhoneiros, constante tráfego entre
Humaitá e Apuí) pela ponte do rio Maici, à beira da rodovia Transamazônica (BR-230);
c) Entrada de invasores caçadores e pescadores na TI Pirahã.

2. Informações gerais:

a) TIs e Unidades de Conservação com a influência da presença de PIIRC: TI Pirahã,
FLONA Humaitá;
b) Um Povo de Recente Contato: Pirahã;
c) Atuação da FUNAI-CR Madeira, CTL Humaitá IV (Pirahã) e CTL Humaitá III
(Auxiliadora); Dsei Porto Velho (Sesai)/Polo Base do rio Maici e Dsei Manaus (Sesai)
equipe Pirahã da região do Baixo Maici e Baixo Marmelos.

3. Localização das Barreiras Sanitárias:

a) Barreira km 85 do rio Maici/Pirahã, rodovia Transamazônica;
b) Barreira Baixo Marmelos/Maici (região do rio Marmelos TI’s Torá e Pirahã);
c) Barreira na região da aldeia Pupunha, rodovia Transamazônica (próximo à TI Nove de
janeiro);
d) Barreira Tenharim no km 153 da rodovia Transamazônica (próxima à TI Tenharim
Marmelos, em execução);
e) Barreira Ipixuna/Canavial (próxima à TI Ipixuna).

4. Descrição resumida das Barreiras Sanitárias:

a) Barreira km 85 do rio Maici/Pirahã, rodovia Transamazônica – Barreira localizada
próximo ao encontro da Transamazônica com o rio Maici. Deve contar com estrutura
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sanitária/entreposto de quarentena, para controle sanitário de pessoas e materiais que
entram na TI e em comunicação com as outras barreiras na rodovia Transamazônica;
b) Barreira Baixo Marmelos/Maici – Barreira sanitária física e fixa, na região da TI Torá
de controle de ingresso e vigilância do rio Marmelos e afluentes, tal como Maici no
interior da TI Pirahã, e em comunicação com a Barreira da região do Ipixuna/Canavial;
c) Barreira na região da aldeia Pupunha: próxima à TI Nove de janeiro com apoio do povo
Diahui evita possíveis acessos ao Maicimirim, afluente da margem esquerda do rio Maici,
já na TI Pirahã e em comunicação constante com as outras barreiras da BR-230
(Transamazônica);
d) Barreira Tenharim no km 153 da rodovia Transamazônica: reforço e apoio conjunto à
barreira Pirahã na ponte do Maici, próxima à TI Tenharim Marmelos - a comunicação e
apoio logístico é complementar e em conjunto em razão do intenso trânsito entre Apuí e
Humaitá;
e) Barreira Ipixuna/Canavial (próxima à TI Ipixuna): apoio na proteção de um grupo
Pirahã que vive no rio Ipixuna e em constante comunicação com a Barreira do Baixo rio
Marmelos em conjunto com os Parintintin.
3.13. TERRA INDÍGENA ZO'É
Para a TI Zo'é, localizada no norte do Estado do Pará, sugerimos a seguinte
composição para a Coordenação de Execução das Barreiras Sanitárias (a ser reunida
em Santarém-PA):
- um representante da FPE Cuminapanema;
- um representante do Polo do DSEI em Santarém-PA (DSEI Guamá-Tocantins);
- um representante do Batalhão da Polícia Ambiental do Estado do Pará;
- um representante da Polícia Federal de Santarém-PA;
- um representante do MPF de Santarém-PA;
- um representante do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade
(IDEFLOR-BIO) do Estado do Pará;
No caso da Terra Indígena Zo'é, o "Plano de Barreiras Sanitárias para Povos
Indígenas Isolados e de Recente Contato" apresenta a Base de Proteção Etnoambiental
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(BAPE) Zo'é, localizada na região central da referida Terra Indígena, como uma barreira
sanitária e como uma unidade de quarentena no contexto da pandemia de COVID-19,
conforme a tabela abaixo:

Terra
Indígena

Etnias

Municípios

UF

Zo’é

Zo’é

Óbidos

PA

CR / FPE

Bases,
barreiras
sanitárias e
unidades de
quarentena
- BAPE Zo’é

Grupo
PIRC

- CR Centro
Leste do Pará
- FPE
Cuminapanema

Fonte: Plano de Barreiras Sanitárias para os Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato / BAPE
CGIIRC e Barreiras Sanitárias CGMT. Fonte: CGIIRC-CGMT/FUNAI – 21/07/2020

Não há dúvidas de que a BAPE Zo'é configura-se como ponto estratégico central
tanto para a proteção territorial como para abrigar as estruturas da Sesai necessárias para
o enfrentamento de uma eventual chegada do coronavírus entre o povo Zo'é. De fato, a
BAPE Zo'é atualmente conta com estrutura de pista de pouso, alojamentos, sistemas de
internet e radiocomunicação e posto de saúde com capacidade para comportar
intervenções médicas de baixa e média complexidade. No entanto, tendo em vista o
contexto regional onde a Terra Indígena está inserida, a BAPE Zo'é é condição necessária,
mas não suficiente para evitar a chegada do COVID-19 entre o povo de recente contato
Zo'é. Ainda que tenha sido elaborada pela FPE Cuminapanema/FUNAI e pelo Pólo Base
Santarém/DSEI Guatoc, o "Plano de Contingência para prevenção e combate do COVID19 na TI Zo'é", assim como o "Protocolo de Acesso a TI Zo'é” durante a pandemia, duas
situações de vulnerabilidade territorial da Terra Indígena Zo'é são fontes de preocupação
e representam possíveis vias de contaminação do povo indígena Zo'é, mesmo a Terra
Indígena estando devidamente reconhecida e regularizada pelo Estado Brasileiro.
Duas situações de vulnerabilidade preocupam, mesmo com a terra demarcada, a
primeira está relacionada à presença, no entorno da Terra Indígena Zo'é, do "garimpo do
Carlinhos". Trata-se de área de garimpagem clandestina na bacia do rio Erepecuru situada
a 14 km da Terra Indígena Zo'é, localizada no interior da Floresta Estadual do Trombetas
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e, adicionalmente, no interior da Zona Intangível criada no entorno da Terra Indígena
Zo'é por meio do Decreto Estadual nº 1.310, de 26 de setembro de 2008, do Governo do
Estado do Pará. Por representar ameaça concreta e persistente ao povo Zo'é, o referido
"garimpo do Carlinhos" foi objeto do Procedimento Preparatório no MPF de SantarémPA e de Inquérito Policial conduzido pela Polícia Federal de Santarém-PA, que
culminaram em Decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Subseção Judiciária
de Santarém-PA, o qual determinou o fechamento do garimpo em 2016. Em 2016 o
garimpo foi fechado por meio da operação da Polícia Federal, IBAMA e Funai. Ainda
assim, mesmo após nova Decisão Judicial em 2018 e mesmo o garimpo estando
localizado no interior da Zona Intangível no entorno da Terra Indígena, a garimpagem
clandestina segue em atividade.
A segunda situação de vulnerabilidade refere-se à recente invasão da região sul
da Terra Indígena Zo'é por castanheiros oriundos da cidade de Oriximiná. A invasão se
dá por meio de trilhas que partem da região conhecida por Campos Gerais do Erepecuru,
situadas na zona rural do município de Oriximiná-PA. Inclusive, foi por meio dessas
mesmas trilhas que na década de 1980 missionários da Missão Novas Tribos do Brasil
(MNTB) realizaram o contato com o povo Zo'é, ocasião em que diversas pessoas Zo'é
faleceram em decorrência de surtos de gripe. Em 2018 e 2019, após a Funai registrar a
denunciar a invasão da Terra Indígena ao MPF de Santarém-PA, o Governo do Estado do
Pará, por meio do IDEFLOR-BIO e do Batalhão da Polícia Ambiental, instalou uma base
de fiscalização e controle de acesso na localidade denominada Jaramacaru, situada no
limite sul da Floresta Estadual do Trombetas. Desde então, foi controlado o fluxo de
castanheiros não indígenas que adentram os castanhais situados no entorno da Terra
Indígena Zo'é. Ainda assim, há registros de que não estão sendo respeitados pelos
castanheiros os limites da Zona Intangível no entorno da Terra Indígena Zo'é.
Em resumo, ainda que a Zona Intangível no entorno da Terra Indígena Zo'é tenha
sido concebida e criada em 2018 como um dispositivo para evitar a invasão territorial e
para frear a propagação de doenças infectocontagiosas (malária, covid-19), o fato é que
atualmente a FPE Cuminapanema/Funai e o IDEFLOR-BIO (órgão do Estado do Pará
responsável pela gestão da Floresta Estadual do Trombetas) não tem recursos humanos e
materiais suficientes para garantir que tanto a Terra Indígena Zo'é como a Zona Intangível
no entorno da mesma fiquem livres de invasores. A efetivação de um cordão sanitário
efetivo no entorno da Terra Indígena Zo'é passa, portanto, pela implementação de
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barreiras sanitárias tanto no rio Erepecuru como na localidade de Jaramacaru, ambas na
zona rural do Município de Oriximiná-PA (ver mapa abaixo).
Em resumo:
1. Principais vulnerabilidades a serem sanadas:
a) Sanar escassez crônicas de recursos humanos e materiais da FPE Cuminapanema, de
modo que a FPEC possa cumprir plenamente sua atribuição regimental de proteger a
Terra Indígena Zo'é e promover os direitos do povo de recente contato Zo'é;
b) Garantir a regularidade da Sala de Situação local formada pela Frente de Proteção
Etnoambiental Cuminapanema/Funai e pelo Pólo Base Santarém-PA do DSEI GuamáTocantins;
c) Garantir o cumprimento do "Plano de Contingência" para a TI Zo'é enquanto durar a
pandemia de covid-19;
d) Extrusão do "garimpo do Carlinhos", localizado a 14 km da Terra Indígena Zo'é, no
interior da Floresta Estadual do Trombetas e da Zona Intangível no entorno da Terra
Indígena Zo'é;
e) Controle contínuo do fluxo de castanheiros que adentram a Floresta Estadual do
Trombetas anualmente para realizar a coleta de castanhas. Garantir o monitoramento, pela
Funai e pelo Estado do Pará, da Zona Intangível no entorno da Terra Indígena Zo'é.
2. Informações gerais:
a) Terra Indígena, Unidades de Conservação e Territórios Quilombolas com influência
sobre Terras Indígenas ocupadas por povos isolados e de recente contato: Terra Indígena
Zo'é, Floresta Estadual do Trombetas, Território Quilombola do Erepecuru;
b) Registros de povos isolados e de recente contato: Registro nº 38/CGIIRC - Zo'é
(Recente Contato).
3. Localização das Barreiras Sanitárias:
a) BAPE Zo'é;
b) Comunidade de Jaramacaru;
c) Quilombo da Pancada.
4. Descrição resumida das Barreiras Sanitárias:
a) BAPE Zo'é - Base de Proteção Etnoambiental da Funai já constituída, com pista de
pouso (acesso por via aérea exclusivamente), alojamentos, sistemas de energia e de
comunicação por rádio e internet, com posto de saúde com capacidade para intervenções

54

de média e alta complexidade. Unidade de Atenção Primária Indígena em fase de
implementação. Garantir testagem de todos os servidores que se encontrem em área,
assim como de todos os indígenas Zo'é em caso de contaminação pelo novo Coronavírus;
b) Comunidade de Jaramacaru - Barreira Sanitária terrestre a ser constituída na Base de
Fiscalização já existente do IDEFLOR-BIO e Batalhão da Polícia Ambiental do Estado
do Pará. A base deverá ser reforçada com profissionais de saúde (ou da Sesai, ou do
Estado do Pará ou da Secretaria Municipal de Saúde de Oriximiná-PA) visando testagem
rápida de todas as pessoas que adentram a Floresta Estadual do Trombetas;
c) Quilombo da Pancada - Barreira Fluvial a ser constituída no quilombo da Pancada,
último quilombo (ou seja, mais a montante) no Território Quilombola do Erepecuru.
Estancamento do fluxo de garimpeiros e outros indivíduos (grileiros) para o "garimpo do
Carlinhos" ou para pontos de garimpo e de grilagem de terras situados no igarapé Água
Fria. Testagem rápida dos moradores do quilombo que pretendam subir o rio Erepecuru
para regiões acima do quilombo da pancada;

55

56

3.15. TERRA INDÍGENA APYTEREWA, TERRA INDÍGENA ARAWETÉ/IGARAPÉ
IPIXUNA E TERRA INDÍGENA CACHOEIRA SECA

Para as TIs da região do Médio Rio Xingu, localizada no Estado do Pará,
sugerimos a seguinte composição para a Coordenação de Execução das Barreiras
Sanitárias:
- um representante da FPE Médio Xingu;
- um representante da CR Centro Leste do Pará;
- um representante do DSEI em Altamira-PA;
- um representante da Secretaria de Saúde do Estado do Pará;
- um representante do Batalhão da Polícia Militar do Estado do Pará;
- um representante da Polícia Federal de Altamira-PA;
- um representante do IBAMA;
- um representante do MPF de Altamira-PA;
- um representante do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
(ICMBio) de Altamira-PA.
No caso das Terras Indígenas Apyterewa, Araweté/Igarapé Ipixuna e Cachoeira Seca,
localizadas na região do Médio Xingu, no Estado do Pará, o "Plano de Barreiras Sanitárias
para Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato" apresenta algumas bases de
proteção e barreiras sanitárias, conforme a tabela abaixo:

Terra
Indígena

Etnias

Municípios

UF

Apyterewa

Parakanã

São Félix do
Xingu

PA

CR / FPE

CR Centro Leste
do Pará

Bases,
barreiras
sanitárias e
unidades de
quarentena
BO São
Sebastião

Grupo
PIRC

FPE do Médio
Xingu
Araweté/Ig
arapé
Ipixuna

Araweté

Altamira, São
Félix do Xingu,
Senador José
Porfírio

PA

BO Koatinemo

PIRC

CR Centro Leste
do Pará
FPE do Médio
Xingu
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Cachoeira
Seca

Arara

Altamira, Uruará,
Placas

PA
CR Centro Leste
do Pará

BO
Transamazônica

PIRC

FPE do Médio
Xingu

Fonte: Plano de Barreiras Sanitárias para os Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato / BAPE
CGIIRC e Barreiras Sanitárias CGMT. Fonte: CGIIRC-CGMT/FUNAI – 21/07/2020

Na região do Médio Rio Xingu, os povos indígenas isolados e de recente contato
(Araweté, Parakanã e Arara) compartilham o território com outros grupos, indígenas e
ribeirinhos. As Terras Indígenas Araweté Igarapé Ipixuna e Apyterewa e as aldeias desses
territórios se localizam ao longo da margem direita do rio Xingu e a margem esquerda é
território de uma população extrativista, da RESEX Rio Xingu e do Parque Nacional
Serra do Pardo. O Rio Xingu ainda serve como rota de trânsito para embarcações entre
Altamira e São Félix do Xingu, situação que impossibilita seu bloqueio. O mesmo
acontece na Terra Indígena Cachoeira Seca, onde o Rio Iriri é o principal acesso e é
compartilhado com outras populações indígenas, das TIs Xipaya, Kuruaya, Arara e
Kararaô e ribeirinhas das RESEXs Rio Iriri e Riozinho do Anfrísio, ESEC Terra do Meio.
Além do trânsito e das trocas entre essas populações tradicionais, a não
regularização fundiária e as ocupações ilegais de grande parte do território são as
principais vulnerabilidades da região. As TIs Cachoeira Seca e Apyterewa ainda não
foram desintrusadas, as UCs de proteção integral da região também não estão com sua
regularização fundiária concluída, inviabilizando o controle de entradas e saídas em
grande parte do território.
Importante destacar que a desintrusão das TIs Apyterewa e Cachoeira Seca são
condicionantes do processo de licenciamento para Instalação da Usina Hidrelétrica de
Belo Monte e que nunca foram concluídas. Outro ponto deste processo de licenciamento
é a instalação de bases de proteção por todo território, também não concluídas e que nesse
momento de pandemia poderiam colaborar com mais eficiência nos apoio e controles
necessários ao combate do coronavírus.
A falta de recursos humanos e orçamentários tanto da Frente de Proteção
Etnoambiental do Médio Xingu, da Coordenação Regional Centro Leste do Pará, do
Distrito Sanitário Especial Indígena de Altamira e dos órgãos de fiscalização ambiental é
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determinante na eficiência das ações do estado para atender as comunidades tradicionais
na região e essenciais neste momento de pandemia.
As invasões aos territórios indígenas se intensificaram recentemente. As TIs
Apyterewa, Cachoeira Seca, Ituna/Itatá, Trancheira-Bacajá são exemplos bastante
problemáticos. Elas têm encabeçados as listas de TIs mais desmatadas nos últimos anos.
Essas invasões têm duas finalidades distintas, num primeiro momento para o roubo de
recursos naturais e a segunda, na intenção de garantir a posse de lotes dentro dessas áreas,
na esperança de uma regularização das posses e anistia aos invasores. Situação que expõe
ao risco de contágio por SARS COV-2 os indígenas desses territórios, uma vez que estes
procuram impedir que as invasões aconteçam fazendo contato com os invasores e em
alguns casos pela proximidade das áreas desmatadas com aldeias.
A atividade garimpeira ilegal em toda região também se intensificou bastante nos
últimos tempos. Para alguns desses garimpos existem muitas informações. As ações de
fiscalização nesses locais impedirão que não indígenas circulem ilegalmente nas TIs e
UCs, diminuindo a possibilidade de transmissão do SARS-CoV-2 às populações
tradicionais.
Outra situação que expõe muito indígenas e ribeirinhos a possibilidade de
contaminação é o trânsito de pessoas de outras regiões e os deslocamentos entre aldeias,
comunidades e os centros urbanos. Um dos principais motivadores do trânsito é a
aquisição de produtos industrializados e, entre esses, as bebidas alcoólicas. Em alguns
casos, o comércio de bebida está ligado a atividade de pesca ilegal e um turismo incipiente
e não regulamentado. Em muitos casos, o trânsito nos portos e pelos rios, é possível
identificar o transporte de materiais utilizados para práticas ilegais como armas,
motosserras, tubulação para uso em garimpos. Mesmo que alguns desses equipamentos
sejam legais, a identificação de quem os transporta pode dar bons indicativos de quem
está praticando ou dando apoio para essas atividades ilegais.
A implementação de barreiras sanitárias para proteção desses povos indígenas e
extrativistas é uma das ações que em consonância com outras, terá a eficiência necessária
no combate a propagação do COVID-19.
No caso da Terra Indígena Apyterewa, ainda que o Plano apresentado pela Funai
indique a Base Operacional (BO) São Sebastião como uma das barreiras sanitárias,

59

entendemos que também serão necessárias, além dessa, barreiras sanitárias na BO São
Francisco (também situada no limite sul da TI Apyterewa) assim como no rio Xingu, na
base do ICMBIO na Parque Nacional da Serra do Pardo (ver mapa e descrição abaixo).
No caso da Terra Indígena Araweté/Igarapé Ipixuna, ainda que o Plano
apresentado pela Funai indique a Base Operacional Koatinemo como uma das barreiras
sanitárias, entendemos que também será necessária uma barreira sanitária no rio Xingu,
na base do ICMBIO na Parque Nacional da Serra do Pardo (ver mapa e descrição abaixo),
de modo que sejam controlados os acessos a montante e a jusante da TI Araweté/Ig.
Ipixuna.
Observa-se que as duas Barreiras Sanitárias apresentadas no Plano de Barreiras
para Povos Indígenas Isolados e Recente Contato nas Terras Indígenas Apyterewa (Base
Operacional São Sabastião e São Francisco), atuam em contexto da Operação Apyterewa,
com sua efetividade de proteção diminuída pela falta de término do processo
administrativo de desintrusão da terra indígena. Não há informações que procedimentos
sanitários específicos para o enfrentamento da Covid-19 foram adotados nos local. Já na
Base Operacional Koatinemo, que deve atender a barreira sanitária da TI Araweté/ Ig
Ipixuna, atua somente com terceirizados contratados pelo Plano de Proteção do Médio
Xingu, e tem presença esporádica de servidor da Funai em períodos de a cada 15 dias.
Finalmente, no caso da Terra Indígena Cachoeira Seca, o Plano da Funai apresenta
a Base Operacional Transamazônica como uma barreira sanitária para conter o avanço do
Covid-19 na TI Cachoeira Seca. No entanto, tal Base Operacional está situada no limite
norte da Terra Indígena Arara, e não no limite norte da TI Cachoeira Seca, razão pela qual
sugerimos a implantação de uma barreira Sanitária na localidade denominada por "Porto
da Maribel", conforme mapa e descrição abaixo.
Sugerimos ainda que as atividades de fiscalização executadas desde o mês de
março pelo GCDA, Grupo de Combate ao Desmatamento na Amazônia do Ibama
recebam reforços de recursos humanos, orçamentários e de agentes de segurança pública
para que possam atuar na fiscalização até o mês de dezembro de 2020, na região norte
da terra indígena Cachoeira Seca, nesta época de estiagem em que aumentam a ação
madeireira e de grilagem.
Em resumo:
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1. Principais vulnerabilidades a serem sanadas:
a) Escassez crônicas de recursos humanos e materiais da FPE Médio Xingu, de modo que
a FPEMX possa cumprir plenamente sua atribuição regimental de proteger a Terra
Indígena Zo'é e promover os direitos do povo de recente contato Zo'é;
b) Ausência de "Plano de Contingência" para eventos de surtos e epidemias entre povos
isolados e de recente contato para a região do Médio Xingu, nos termos da Portaria
MS/FUNAI nº 4.094/2018;
c) Ausência de Sala de Situação local entre a FPE Médio Xingu, a CR Centro Leste do
Pará e o DSEI Altamira, nos termos da Portaria MS/FUNAI nº 4.094/2018;
d) Não cumprimento das condicionantes do licenciamento ambiental do AHE Belo Monte
no que tange a proteção territorial e a regularização fundiária das Terras Indígenas;
e) Desintrusão das Terras Indígenas Apyterewa e Cachoeira Seca não concluídas.
2. Informações Gerais:
a) Terra Indígena e Unidades de Conservação com influência sobre Terras Indígenas
ocupadas por povos isolados e de recente contato: Terras Indígenas Koatinemo,
Araweté/Igarapé/Ipixuna, Apyterewa, Trincheira-Bacajá, Kararaô, Arara e Cachoeira
Seca; Unidades de Conservação Parque Nacional do Rio Pardo, Reserva Extrativista do
Xingu, Reserva Extrativista do Iriri, Reserva Extrativista Riosinho do Anfrísio, Estação
Ecológica da Terra do Meio;
b) Registros de povos isolados e de recente contato: Parakanã-Apyterewa, Araweté e
Arara da Cachoeira Seca (todos considerados de recente contato).
3. Localização das Barreiras Sanitárias:

a) Base Operacional TI Koatinemo;
b) Base do PARNA do Rio Pardo;
c) Base Operacional São Sebastião;
d) Base Operacional São Francisco;
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e) Porto da Maribel (rio Iriri).
4. Descrição resumida das Barreiras Sanitárias:
No Médio Xingu, é fundamental a presença de equipes de saúde e forças de
segurança em todas as barreiras, considerando o elevado grau de insegurança na região.
a) Base Operacional TI Koatinemo: barreira fluvial no rio Xingu, para controle de trânsito
de embarcações e testagem rápida nas proximidades das TIs Koatinemo, Araweté Igarapé
Ipixuna e Kararaô. Área muito frequentada por indígenas, turistas e pescadores, sendo
essa barreira sanitária imprescindível para contingência do Covid-19 nas TIs. Local
adequado para quarentena de equipes de saúde e da Funai que adentram as TIs;
b) Base do PARNA do Rio Pardo: barreira fluvial no rio Xingu, na base do ICMBIO no
Parque Nacional Serra do Pardo, conhecida por Base 1, para controle de trânsito de
embarcações e testagem rápida nas proximidades das aldeias Parakanã na TI Apyterewa.
Área frequentada por embarcações oriundas de São Félix do Xingu e do Porto Estrela,
também conhecida como porto da Taboca;
c) Base Operacional São Sebastião: barreira terrestre na Base Operacional São Sebastião
da Funai (já em atividade). Nesse caso, deverá ser realizado o reforço com equipes de
saúde das equipes que já fazem o controle de ingresso terrestre na TI Apyterewa.
Testagem rápida de todas as pessoas que adentram a Terra Indígena;
d) Base Operacional São Francisco: barreira terrestre na Base Operacional São Francisco
da Funai (já em atividade). Nesse caso, deverá ser realizado o reforço com equipes de
saúde das equipes que já fazem o controle de ingresso terrestre na TI Apyterewa.
Testagem rápida de todas as pessoas que adentram a Terra Indígena;
e) Porto da Maribel (rio Iriri): barreira terrestre e fluvial no encontro do ramal conhecido
como Transiriri e o Rio Iriri, na TI Cachoeira Seca, no porto da Maribel ponto de acesso
às Terras Indígenas Cachoeira Seca, TI Xipayea e TI Kuruaya e às Unidades de
Conservação (Resex Rio Iriri, Resex Riozinho do Anfrísio e ESEC Terra do Meio). O
porto da Maribel dispõe de estruturas físicas, que poderão ser cedidas pela Associação
local para equipe comunicação, através de rádio amador e um ponto de internet particular.
Controle do fluxo de pessoas e testagem rápida das pessoas que transitam pelo local em
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direção ao alto Iriri. Local adequado para quarentena de equipes de saúde e da Funai que
adentram a TI Cachoeira Seca.

3.16. TERRA INDÍGENA ALTO TURIAÇU, TERRA INDÍGENA AWÁ, TERRA
INDÍGENA CARU E TERRA INDÍGENA ARARIBÓIA

Diretrizes Gerais que devem ser observadas:
1. Ingresso na TI após testagem PCR ou quarentena de 14 dias;
2. Proteção territorial (ambiental e saúde);
3. Redução da movimentação de pessoas dentro da Terra Indígena;
4. Retirada imediata da Terra Indígena de não-moradores/funcionários com sintomas
da COVID-19;
5. Priorizar o tratamento dos indígenas dentro do território indígena;
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6. Equipe treinada e acompanhada para combater a chegada da doença;
7. Disponibilidade e uso frequente de EPIs adequados;
8. Comunicação plena;
9. Monitoramento da situação de saúde das populações do entorno do PIIRC
(indígenas e não indígenas);
10. Reforço de segurança para as equipes em áreas de conflito (principalmente TI
Alto Turiaçu e Araribóia);
Para as terras indígenas acima citadas, localizadas no Estado do Maranhão,
sugerimos a seguinte composição para a Coordenação de Execução das Barreiras
Sanitárias:
- um representante da FPE Awá Guajá /Funai;
- um representante da CR Maranhão / Funai;
- um representante do DSEI Maranhão;
- um representante da Superintendência da Polícia Federal do Estado do Maranhão;
- um representante do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Renováveis (Ibama) do
Maranhão;
- um representante do Ministério Público Federal do Maranhão;
- um representante Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão ( Batalhão
Ambiental Militar);
- um representante da Coordenação das Organizações e Articulação dos Povos Indígenas
do Maranhão – COAPIMA;
-um representante da Associação Indígena Arari;
- um representante da Associação Indígena Kãky;
-um representante da Associação Indígena Wirazu;
-um representante da Coordenação da Comissão dos Caciques e Lideranças Indígenas da
Terra Indígena Araribóia – CCOCALITIA;
- um representante dos Guardiões da Floresta da Terra Indígena Araribóia.

Dados Gerais sobre as quatro terras:
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O Plano de Barreiras Sanitárias Para os Povos Indígenas Isolados e de Recente
Contato apresentado pelo governo para a “proteção das terras indígenas em que estão
localizadas Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato, controlando o acesso de
pessoas a estas terras e mitigando risco de disseminação da Covid19 entre as populações
nativas” apresenta as seguintes terras indígenas e as respectivas BAPEs, Barreiras
Sanitárias e Unidades de Quarentena conforme tabela abaixo, além de uma Barreira
Sanitária a ser instalada conforme Quadro 2 do referido Plano.

Terra
Indígena

Etnias

Municípios

UF

CR / FPE

Bases,
barreiras
sanitárias e
unidades de
quarentena

Grupo

Alto
Turiaçu

Ka´apor,
Awá
(Recente
Contato)

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

MA

- CR
Maranhão

- Unidade de
quarentena
(Novo Hotel Sta Inês)

PIRC

Tenetehara,
Awá-Guajá

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

MA

-Barreira
Sanitária na
aldeia Zutiua
(Arame)

PII

Araribóia

- FPE Awá

- CR
Maranhão
- FPE Awá
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Awa

Awá-Guajá

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

MA

- CR
Maranhão
- FPE Awá

- BAPE Sul

PIRC

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

Caru

Tenetehara,
Awá-Guajá

Bom Jardim

MA

- CR
Maranhão
- FPE Awá

- Barreira
sanitária na
entrada da TI
Caru, próximo
a Aldeia
Maçaranduba

PII e
PIRC

- Unidade de
quarentena
(Novo Hotel Sta Inês)
Fonte: Plano de Barreiras Sanitárias para os Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato / BAPE
CGIIRC e Barreiras Sanitárias CGMT. Fonte: CGIIRC-CGMT/FUNAI – 21/07/2020

Antes de realizarmos análise de cada uma delas, é necessário ressaltar que, a
Frente de Proteção Etnoambiental Awá atua, desde sua criação, com limitado número de
recursos humanos e orçamentários. O mesmo pode se dizer das equipes de saúde do DSEI
Maranhão que atende as aldeias de recente contato. Observamos que, segundo próprio
documento da Coordenação de Índios Isolados e de Recente Contato, no estado do
Maranhão, estão os povos indígenas isolados mais vulneráveis monitorados pela
CGIIRC/Funai, sobretudo os isolados da TI Araribóia[1]. Parte desta situação se dá em
função do histórico da ação de extração ilegal madeireira nas últimas áreas de floresta
que existem no estado. Estas se localizam justamente nas terras indígenas do Estado do
Maranhão e na Rebio Gurupi. Diante disso, chama a atenção no Plano de Barreiras
Sanitárias para os Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato, a ausência de ações de
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fiscalização e extrusão dos territórios indígenas para impedir o ingresso e permanência
de invasores nos territórios dos Awá de recente contato e isolados[2].
Em relação aos Awá de recente contato uma demanda histórica das equipes que
trabalham com os indígenas é que sejam feitos os prontuários individuais de toda a
população de recente contato. Atualmente os cadastros médicos ou não existem, ou são
incompletos, dificultando ainda mais a ação do Plano de Contingência Para Infecção
Humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19) para os Indígenas de Recente Contato,
elaborado pela Frente de Proteção Etnoambiental Awá e o Distrito Sanitário Especial de
Saúde Indígena do Maranhão e especialistas convidados. Também o quadro de técnicos
do DSEI apresenta número insuficiente de colaboradores, muitas vezes, isso faz com que
a presença dos profissionais de saúde não seja permanente e ininterrupta nas aldeias.
A falta de resolutividade médica nas aldeias dos Awá, provocando recorrentes
remoções para atendimento nas cidades próximas é um problema antigo enfrentado pelos
indígenas e equipe médica que atuam com os indígenas.
Feitas estas observações, passamos a análise de cada uma das Barreiras Sanitárias
propostas encaminhadas no Plano.

3.14. TERRA INDÍGENA ALTO TURIAÇU
Em relação a TI Alto Turiaçu existe uma Unidade de Quarentena apontada. Tal
unidade realiza a quarentena dos servidores e colaboradores da Frente de Proteção
Etnoambiental Awá e do Dsei Maranhão, em Santa Inês. No entanto, não há nenhum
ponto de controle de acesso e de monitoramento no limite da TI Alto Turiaçu para a aldeia
Guajá. O atendimento aos indígenas é feito na aldeia, dentro do quadro de ausência de
técnicos, de forma permanente, em algumas ocasiões. Na Terra Indígena Alto Turiaçu,
conforme Quadro 2 do Plano de Barreiras Sanitárias Para Povos Indígenas Isolados e de
Recente Contato, está prevista a instalação de uma barreira. Não há detalhamento sobre
como funcionará. Conforme informado no Plano de Barreiras, foi encaminhado para as
Frentes de Proteção Etnoambiental e Coordenações Regionais da Funai o Ofício Circular
Nº 13/2020/CGMT/DPT/FUNAI, de 23 de julho de 2020, que solicitava que estas
unidades apresentassem planos locais de ações para a estruturação destas bases em um
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prazo de sete dias, compondo a Fase 1, conforme Quadro 3, e a Fase 2, para a preparação
da execução da proposta, em um período de 15 dias. Assim não há condições de analisar
a proposta da Barreira Sanitária a ser implantada, pois não existe ainda o Plano Local.
Em relação a Unidade de Quarentena existente no Novo Hotel, em Santa Inês. É
necessário se fazer uma observação no cumprimento da quarentena realizada pelos
servidores. Atualmente as equipes de campo do Dsei não realizam quarentena superior a
7 dias, sendo o ideal 14 dias, devido ao período de incubação e transmissibilidade do
vírus. Essa fragilidade na execução do Plano de Contingência Para Infecção Humana pelo
Novo Coronavírus (COVID-19) para os Indígenas de Recente Contato se dá em função
de não haver número suficientes de profissionais para atenderem em área. Também fomos
informados pelos indígenas que os carros usados para deslocamentos feitos pelo DSEI
não estão passando por higienização e nem os motoristas contratados passam por
quarentena. Esta situação que envolve a ausência de quarentena dos motoristas e a
inobservância de limpeza nos carros se repete nas TI Caru e TI Awá.
Observamos que os colaboradores especialistas Marina Maria Silva Magalhães e
Uirá Felippe Garcia, que colaboraram na elaboração do Plano de Contingência Para
Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19) para os Indígenas de Recente
Contato, encaminharam o documento “Denuncia de Irregularidades”, no dia 25 de maio
de 2020, para a Procuradoria Geral da República – 6º Câmara- Ministério Público Federal
do Maranhão e Coordenação do Dsei do Maranhão, no qual já constava quebra dos
procedimentos sanitários e da quarentena que são observados atualmente nos trabalhos
das equipes. A Associação Arari, do povo Awá, em reiterados ofícios solicitou a
coordenação da FPE Awá e do Dsei Maranhão que a quarentena fosse respeitada pelas
equipes e que a imediata contratação de profissionais de saúde fosse realizada para
compor quadro suficiente para atender todas as aldeias.
A região sul, sudoeste da Terra Indígena Alto Turiaçu tem histórico de invasão
madeireira e neste sentido se faz necessário a presença de uma Barreira Sanitária e
Fiscalização. Sugere-se a instalação de Barreira terrestre próxima, com caráter de
fiscalização de ilícitos ambientais (extração de madeira) no local conhecido como Rio de
Sangue, e que a partir deste ponto haja condições de equipe móvel circular pelas estradas
madeireiras da região. Observa-se que a barreira proposta não é suficiente para a proteção
territorial nordeste e norte da terra indígena.
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Em resumo:
1.

Principais Vulnerabilidades a Serem Sanadas:

a) Histórico de intensa invasão madeireira na Terra Indígena Alto Turiaçu sem ação de
fiscalização efetiva;
b) Violência contra lideranças indígenas na TI Alto Turiaçu;
c) Não existe Barreira Sanitária no limite da Terra Indígena;
d) Sanar a situação de quarentena dos servidores do DSEI ( incluindo motoristas) e
higienização de veículos;
e) Não existe prontuários médicos individuais no acompanhamento dos Awá de recente
contato;
f) A escala de equipe médica do Dsei Maranhão nas aldeias Awá de recente contato
muitas vezes deixam descobertas o atendimento em determinadas aldeias em função da
falta de recursos humanos e transporte para trânsito das equipes.
2. Informações Gerais:
a) Terra Indígena e Unidades de Conservação com influência sobre Terras Indígenas
ocupadas por povos isolados e de recente contato: Terras Indígenas Alto Turiaçu, Awá,
Caru e Rebio Gurupi;
b) Registros de povos isolados e de recente contato: Awá de recente contato / Aldeia
Guajá Cocal.
3. Localização das Barreiras:
a) Aldeia Guajá / Cocal;
c) Barreira Sanitária – Rio do Sangue.
4. Descrição resumida das Barreiras:
b) Aldeia Guajá / Cocal – equipe de servidores Funai e Dsei plena para atendimento e
monitoramento da situação de saúde dos awá, adotando procedimentos sanitários e
quarentena. Execução do Plano de Contingência Para Infecção Humana pelo Novo
Coronavírus (COVI-19) para os Indígenas de Recente Contato;
c) Barreira Sanitária – Rio do Sangue – Barreira terrestre com presença de servidor da
Funai, Ibama e agentes de segurança pública para coibir a ação madeireira na região. A
equipe deve ter condições

recursos humanos e meios para realizar vigilância e

fiscalização na região sul e sudeste da terra indígena;
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3.15. TERRA INDÍGENA AWÁ
Após a Operação Awá que realizou a desintrusão da Terra Indígena Awá, a
Funai estabeleceu duas BAPEs, a da Região Sul e da Região Norte. Esta última, no ano
de 2015, foi atacada e incendiada por invasores e desde então os servidores não
conseguiram mais realizar seus trabalhos em função da falta de estrutura e segurança. A
região norte da terra indígena é um alvo incessante de invasão madeireira e grilagem. Os
ramais e a área invadida se aproximam cada vez mais das áreas de caça dos Awá de
recente contato, além de na região haver um Registro de Índios Isolados não confirmados
pela CGIIRC/Funai. O Plano de Barreiras Sanitárias para os Povos Indígenas Isolados e
de Recente Contato apresentado pelo Governo, apresenta como base sanitária a BAPE
Sul, como uma Barreira Sanitária 15 km da Aldeia Awá, que acreditamos ser a Juriti, e
os procedimentos tomados na Unidade de Quarentena no hotel Novo Hotel, em Santa
Inês, conforme já exposto acima. Além dos cuidados com o período da quarentena
realizado no Novo Hotel, e a necessidade de equipe de saúde estar presente na BAPE Sul,
entendemos que é urgente e imediato o apoio para a Frente de Proteção Etnoambiental
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Awá Guajá em reativar a BAPE Norte através de recursos humanos, insumos,
equipamento permanente e representantes de força de segurança pública, no intuito de
estancar a invasão da TI Awá. Observamos também que a equipe de Saúde não tem
veículo próprio para atuação em situação de emergência na Aldeia Juriti.
Em resumo:
1.Principais vulnerabilidades a serem sanadas:
a) Sanar a situação de quarentena dos servidores do DSEI ( incluindo motoristas) e
higienização de veículos;
b) Não existe prontuários médicos individuais no acompanhamento dos Awá de recente
contato;
c) A escala de equipe médica do Dsei Maranhão nas aldeias Awá de recente contato
muitas vezes deixam descobertas o atendimento em determinadas aldeias em função da
falta de recursos humanos e transporte para trânsito das equipes;
d) Reestruturar a Base Norte com recursos humanos, insumos, equipamentos permanentes
necessários para a sua manutenção. Permanência de equipe de agentes de segurança
pública presentes de forma ininterrupta.
2. Informações Gerais:
a) Terra Indígena e Unidades de Conservação com influência sobre Terras Indígenas
ocupadas por povos isolados e de recente contato: Terras Indígenas Alto Turiaçu, Awá,
Caru e Rebio Gurupi;
b) Registros de povos isolados e de recente contato: Awá de recente contato / Aldeia
Juriti.
3. Localização das Barreiras:
a) Barreira Base Sul;
b)Aldeias Juriti;
c) Barreira Base Norte.
4. Descrição das Barreiras:
a) Barreira Base Sul - Apoio com recursos humanos e orçamentários para execução das
atividades em andamento na adoção de protocolos sanitários da equipe. Adequação
conforme Plano de Contingência Para Infecção Humana pelo Novo Coronavírus
(COVID-19) para os Indígenas de Recente Contato. Estrutura para atendimento de
indígenas da aldeia Juriti em quando necessário fazer quarentena em função de trânsito;
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b) Aldeias Awá da TI Caru -equipe de servidores Funai e Dsei plena para atendimento e
monitoramento da situação de saúde dos awá, adotando procedimentos sanitários e
quarentena. Execução do Plano de Contingência Para Infecção Humana pelo Novo
Coronavírus (COVID-19) para os Indígenas de Recente Contato;
c)Barreira Base Norte - Estruturação da BAPE com recursos humanos da Funai e agentes
de segurança pública para controle de ingresso na terra indígena e fiscalização terrestre
na Terra Indígena Awá. Adoção de protocolos sanitários e quarentena pela equipe.

3.16 TERRA INDÍGENA CARU

Na Terra Indígena Caru, como já mencionado acima há um histórico de
ausência da equipe do Dsei Maranhão, com presença permanente e simultânea nas aldeias
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desta terra indígena, atuando com independência de deslocamento. Com certa frequência
as aldeias Tiracambu ou Awá ficam descobertas por falta de quadro ou meio de
deslocamento de servidores para as aldeias. O que diante de uma pandemia deveria ser
sanado com brevidade. A Unidade de Quarentena é a mesma que atende as equipes da
TI Alto Turiaçu em Santa Inês, havendo a necessidade do período de quarentena entrar
em conformidade, conforme exposto acima. Uma única barreira sanitária é apresentada
pelo Plano, próxima a Aldeia Maçaranduba, que faria o controle de acesso de todas as
aldeias Awá da terra indígena. Além de questionarmos a eficácia de somente está barreira
para atender todas as aldeias Awá, é importante frisar que a Barreira Sanitária não é
permanente.
Conforme relatos da comunidade da Aldeia Maçaranduba ela funcionou por um
período e deve voltar a funcionar. Assim, ressaltamos que a Barreira Sanitária apresentada
no Plano de Barreiras Sanitárias Para Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato
tenha o seu funcionamento de forma permanente e ininterrupta, contando com recursos
humanos e orçamentários para seu funcionamento pleno até o final do ano. Observa-se
que, no período que funcionou, esta barreira contou com a presença de servidores da
Funai, apoio na segurança por militares do Batalhão Ambiental Militar do Estado do
Maranhão, mas não havia servidor do DSEI Maranhão responsável por monitorar e
realizar os protocolos médicos, o que se faz necessário.
Devido às invasões atuais se darem principalmente por ribeirinhos que moram nos
rios limites fluviais da terra indígena e que adentram o território para caça e extração, é
necessário ação permanente de vigilância, sensibilização e de monitoramento do quadro
de Covid 19 desta população, através de ações compostas pela Funai, Força de Segurança
e Dsei nos Rios Pindaré e Caru, que fazem limite com a Terra Indígena Caru. Observa-se
que na terra indígena eficiente trabalho está sendo feito pelos Guardiões da Floresta
composto por Guajajara e Awá, e que, cumprindo os protocolos e cuidados sanitários,
deveriam receber apoio e reforço em suas atividades, dada a efetividade de suas ações
nos últimos anos.
Em resumo:
1.

Principais vulnerabilidades a serem sanadas:
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a) Barreira Sanitária na proximidade próxima aldeia Tiracambu tenha funcionamento
permanente até o fim do ano;
b) Presença de profissional de saúde na Barreira próxima à aldeia Tiracambu;
c) Sanar a situação de quarentena dos servidores do DSEI ( incluindo motoristas) e
higienização de veículos;
d) Não existe prontuários médicos individuais no acompanhamento dos Awá de recente
contato;
e) A escala de equipe médica do Dsei Maranhão nas aldeias Awá de recente contato
muitas vezes deixam descobertas o atendimento em determinadas aldeias em função da
falta de recursos humanos e transporte para trânsito das equipes;
f) Não existe Plano de Contingência para Situação de Contato do povo isolado Awá da
TI Caru .
2.

Informações Gerais:

a) Terra Indígena e Unidades de Conservação com influência sobre Terras Indígenas
ocupadas por povos isolados e de recente contato: Terras Indígenas Alto Turiaçu, Awá,
Caru e Rebio Gurupi;
b) Registros de povos isolados e de recente contato: Awá de recente contato / Aldeias
Tiracambu, Awá, Samiã.
3.

Localização das Barreiras:

a)Barreira Sanitária Próxima Aldeia Maçaranduba;
b)Aldeias Awá e Tiracambu.
4.

Descrição das Barreiras:

a) Barreira Sanitária Próxima Aldeia Maçaranduba – Barreira terrestre com presença de
servidor da Funai, Agentes de segurança pública ( Batalhão Ambiental Militar) e
profissional de saúde para procedimentos sanitários e monitoramento da situação da
saúde das pessoas em trânsito. A Barreira, como atende a entrada de todas as aldeias Awá
da terra indígena deve ter esquema de comunicação com as mesmas bem como meios de
transporte para atuar nessas entradas se for solicitada. Observamos que a avaliação que
temos é que somente esta barreira é insuficiente para atender todos os acessos das aldeias,
assim deveria receber o reforço sugerido;
b) Aldeia Awá da TI CAru – equipe de servidores Funai e Dsei plena para atendimento
e monitoramento da situação de saúde dos awá, adotando procedimentos sanitários e
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quarentena. Execução do Plano de Contingência Para Infecção Humana pelo Novo
Coronavírus (COVID-19) para os Indígenas de Recente Contato.

3.17 TI ARARIBÓIA
Em anexo ao Plano de Barreiras Sanitárias para Povos Indígenas e de Recente
Contato, está o documento produzido pela CGIIRC “Plano de Trabalho: Monitoramento
Permanente Registro nº. 41 – Awá-Guajá Terra Indígena Araribóia”. Nele registra-se
que “a questão de Araribóia sempre foi tratada pela CGIIRC como o caso mais
vulnerável de Referência Confirmada de Povo Indígena Isolado, situação que se agrava
ainda mais no atual contexto de pandemia de COVID-19”. Este plano de trabalho
específico para a TI Araribóia faz algumas considerações para os desafios da ação para a
proteção deste povo indígena isolado. Um dos principais desafios apontados no
documento é a inexistência de um trabalho realizado por uma equipe permanente e
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contínua na localização, monitoramento e proteção territorial do povo isolado que lá vive.
O segundo desafio é a situação histórica de invasão madeireira que adentraram no
território e estando próximos aos indígenas isolados. Essa situação de invasão madeireira
fizeram com que parte dos Guajajara da terra indígena se organizassem como os
Guardiões da Fronteira e realizassem ações para frear as ações madeireiras. O que
resultou em um “palco de assassinatos de lideranças” como anota o documento da
CGIIRC[3].
Em relação aos dois desafios apontados pelo Plano de Trabalho da CGIIRC, a
ausência de equipe permanente de indigenistas para trabalho específico de proteção de
povos indígenas isolados e a caótica e a violenta situação causada pela invasão madeireira
entendemos que em relação ao primeiro ponto, é necessário que a CGIIRC receba
condições de recursos humanos e orçamentários para imediata execução do Plano
de Trabalho: Monitoramento Permanente Registro no 41 – Awá Guajá Terra
Indígena Araribóia. Em relação a questão da invasão do território o Plano de Trabalho
aqui em tela não é efetivo. Observa-se, no entanto, que apesar de ser um avanço na atual
situação dos trabalhos da FPE Awá na Terra Indígena Araribóia, não contempla a
necessidade de haver Plano de Contingência para Situação de Contato do povo isolado
que vive na terra indígena.
Surpreendeu, diante da constatação da CGIIRC que a situação do Povo Isolado da
TI Araribóia é a mais vulnerável entre os povos indígenas isolados, que somente uma
Barreira Sanitária foi apresentada no Plano de Barreiras Sanitárias Para os Povos
Indígenas Isolados e de Recente Contato. Não havendo nenhuma ação de fiscalização
prevista para a terra indígena. Avaliamos que os esforços alocados pelo governo estão
aquém do que o cenário exige, na então apresentada Barreira Sanitária na Aldeia Zutiuá.
Em comunicação com lideranças e moradores da aldeia Zutiuá, estes relatam desconhecer
procedimentos além dos corriqueiros de atendimento do DSEI na região. Afirmaram que
ação coordenada pela Coordenação Regional do Maranhão foi realizada em um período
pontual em junho na estrada MA-006, mas que ela já não existe. Assim é necessário que
sejamos informados o que consiste esta barreira, qual a equipe de profissionais atuando e
quais os procedimentos que estão sendo adotados. Necessário que esta Barreira tenha o
seu funcionamento de forma permanente e ininterrupta, contando com recursos humanos
e orçamentários para seu funcionamento pleno até o final do ano. Os Guajajara da região
também relatam que por iniciativa própria estavam realizando barreiras na aldeia Zutiuá,
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Juçaral, Abraão e Jenipapo, em algumas delas com pressão de madeireiros. Tais
iniciativas indígenas devem ser contempladas no Plano de Barreiras Sanitárias para Povos
Indígenas Isolados e de Recente Contato.
Diante do desafio histórico que a Funai e o Estado tem com a defesa da Terra
Indígena Araribóia acreditamos que mesmo funcionando plenamente, uma única barreira
na aldeia Zutiuá não realiza o Cordão Sanitário necessário para a proteção do povo
indígena isolado. Julgamos necessário a existência de uma barreira a mais nas
proximidades da Aldeia Lagoa Comprida, onde aconteceu o conflito entre isolados e
Guajajara. Estas Barreiras teriam o perfil de sensibilização, controle de acesso e
monitoramento dos moradores da região em relação a casos de Covid 19. Lagoa
Comprida, aldeia mais próxima do conflito, teve alto índice de contaminação pelo Covid19 e 3 óbitos e até informe no dia 1º de agosto a região não teve nenhum aporte de equipes
de saúde e de testagens por parte do Dsei Maranhão.
Não havendo como adiar a situação da proteção territorial que deixa o povo
isolado próximo de vetores de Covid 19, bem como a exposição de invasores pelos
indígenas isolados, Gujajaras, servidores e colaboradores que trabalham na terra indígena
em risco, é urgente que haja, no mínimo seis barreiras identificadas no mapa como Arame,
Abraão, Saída Sul, Juçaral, Cumaru, Barreira Norte com equipes para realização de
fiscalização móvel. Estas barreiras devem atuar no controle de ingresso ao território
indígena e fiscalização, contando com servidores da Funai e agentes de segurança pública
e do Ibama. Os pontos das barreiras foram indicados pela pressão de invasões e devem
ter condições móveis para realizar rondas de fiscalização.
Em resumo:
1.

Principais vulnerabilidades a serem sanadas:

a)Ausência de equipe permanente da FPE Awá atuando na terra indígena;
b)Intensa invasão madeireira nas Terras Indígenas Araribóia sem ação de fiscalização
efetiva;
c) Violência contra lideranças indígenas na TI Araribóia resultando mais de 20 mortes de
Guajajara;
d) Ausência de Plano de Contingência para Situação de Contato para os povos isolados
da TI Araribóia;
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e) Não existe instalada a Base Sanitária apresentada no Plano de Barreiras Sanitária;s
g) As Barreiras Sanitárias apresentadas no Plano de Barreiras Sanitárias para Povos
Indígenas Isolados e de Recente Contato não são de funcionamento permanente (são
acionadas em períodos). Que atuem de forma ininterrupta com recursos humanos e
orçamentários previstos até o final do ano;
h) Não conclusão dos testes em massa dos Guajajara da TI Araribóia, ou monitoramento
do COVID 19 em todas as aldeias Guajajara;
i) Reforço nas equipes de saúde que trabalham nas aldeias Guajajara dada o alto índice
de contaminação dos Guajajara.
2. Informações Gerais:
a) Terra Indígena e Unidades de Conservação com influência sobre Terras Indígenas
ocupadas por povos isolados e de recente contato: Terras Indígenas Araribóia;
b) Registros de povos isolados e de recente contato: Povo Isolado da TI Araribóia.
3. Localização das Barreiras Sanitárias:
a) Aldeia Zutiá;
b) Aldeia Lagoa Comprida;
c) Barreira Sanitária Arame;
d) Barreira Sanitária Abraão;
e) Barreira Saída Sul;
f) Barreira Juçaral;
g) Barreira Cumaru;
h) Barreira Norte.
4. Descrição das Barreiras:
a) Aldeia Zutiá - Presença de servidores do Dsei e Funai para Instaurar protocolos
sanitários para quem transita na região. Instituir, nas proximidades da barreira, local de
testagem e medição de temperatura. Monitoramento da situação de contagem do vírus na
região;
b) Aldeia Lagoa Comprida - Presença de servidores do Dsei e Funai para Instaurar
protocolos sanitários para quem transita na região. Instituir, nas proximidades da barreira,
local de testagem e medição de temperatura. Monitoramento da situação de contagem do
vírus na região;
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c) Barreira Sanitária Arame – Bloqueio terrestre para controle de controle de ingresso e
fiscalização da terra indígena. Presença de servidores da Funai e agentes de segurança
pública. Profissional técnico de saúde para testagem e medição de temperatura e
orientações sanitárias. Importante que a equipe tenha condições de realizar rondas de
vigilância e fiscalização;
d) Barreira Sanitária Abraão – Bloqueio terrestre para controle de controle de ingresso e
fiscalização da terra indígena. Presença de servidores da Funai e agentes de segurança
pública. Profissional técnico de saúde para testagem e medição de temperatura e
orientações sanitárias;
e) Barreira Saída Sul -– Bloqueio terrestre para controle de controle de ingresso e
fiscalização da terra indígena. Presença de servidores da Funai e agentes de segurança
pública. Profissional técnico de saúde para testagem e medição de temperatura e
orientações sanitárias. Importante que a equipe tenha condições de realizar rondas de
vigilância e fiscalização;
f) Barreira Juçaral – Bloqueio terrestre para controle de controle de ingresso e fiscalização
da terra indígena. Presença de servidores da Funai e agentes de segurança pública.
Profissional técnico de saúde para testagem e medição de temperatura e orientações
sanitárias;
g) Barreira Cumaru – Bloqueio terrestre para controle de controle de ingresso e
fiscalização da terra indígena. Presença de servidores da Funai e agentes de segurança
pública. Profissional técnico de saúde para testagem e medição de temperatura e
orientações sanitárias. Importante que a equipe tenha condições de realizar rondas de
vigilância e fiscalização;
h) Barreira Norte – Bloqueio terrestre para controle de controle de ingresso e fiscalização
da terra indígena. Presença de servidores da Funai e agentes de segurança pública.
Profissional técnico de saúde para testagem e medição de temperatura e orientações
sanitárias. Importante que a equipe tenha condições de realizar rondas de vigilância e
fiscalização.
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[1] “A questão de Arariboia sempre foi tratada pela CGIIRC como o caso mais vulnerável de Referência
Confirmada de Povo Indígena Isolado, situação que se agrava ainda mais no atual contexto de pandemia
de COVID-19.” In Plano de Trabalho : Monitoramento Permanente – Registro No 41 – Awá Guajá /
MARTINS, TORRES/CGIIRC/FUNAI
[2] Na Minuta do Plano de Barreiras Sanitárias Para os Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato,
encaminhado no dia 24 de julho, pelo mediador da Sala de Situação General Sartunino, constava o seguinte
trecho: “Corrobora a NT CGIIRC/Funai que “o dispositivo mais eficaz para a proteção contra epidemias
em povos indígenas isolados é impedir a circulação de invasores que podem ser vetores de transmissão da
doença”. Chama a atenção que o trecho aqui reproduzido foi extraído da versão final do Plano de Barreiras
Sanitárias para os Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato. Sendo que a retirada de invasores é a
principal medida a ser tomada na Terra Indígena Araribóia. O trecho aqui reproduzido consta no 8º
parágrafo da NT CGIIRC, encaminhado como ANEXO do Plano.
[3] No minuta do Plano de Barreira Sanitária para Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato
encaminhado pelo facilitador da Sala de Situação, Coronel Cláudio Saturnino, após a reunião ocorrida no
dia 24 de julho de 2020, no ítem (3) Pontos Intermitentes existia a seguinte descrição extraída do Plano de
Trabalho: Monitoramento Permanente Registro nº. 41 – Awá-Guajá Terra Indígena Araribóia –
“Uma ação urgente e referencial de valores e metodologia no combate à pandemia pela
FPE/CGIIRC/Funai está apresentada no Plano de Trabalho: Monitoramento Permanente Registro nº. 41
– Awá-Guajá Terra Indígena Araribóia - Anexo 9, que resulta de uma recente incursão à TI Araribóia/MA
para qualificação de informações com o apoio da FPE Awá/MA após um avistamento/ encontro.“O plano,
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que objetiva “estabelecer uma estrutura de recursos físicos, humanos e orçamentários para a execução de
ações permanentes de monitoramento do Registro de Povo Indígena Isolado nº 41 – AwáGuajá (Referência
Confirmada), com objetivo de garantir a integridade física e a promoção dos direitos dos grupos indígenas
isolados que habitam a Terra Indígena Araribóia” requer a soma R$ 309.992,00 (Trezentos e nove mil,
novecentos e noventa e dois reais).
“Os indigenistas especializados, antropólogos, que compuseram o plano, sugeriram não uma BAPE nem
uma barreira sanitária, mas a instalação de 4 Pontos de Apoio Intermitente que seriam utilizados por uma
equipe mínima de 8 pessoas, sendo 2 servidores, 1 colaborador eventual e 5 auxiliares indígenas, atuando
em escalas de 60x30 dias, mantendo assim uma presença mediadora e vigilante por 240 dias/ano.
“A proposta é a de construir um ponto de apoio em cada uma das 4 aldeias supramencionadas. Tais
estruturas servirão de base intermitente a partir de onde a equipe da Funai e seus colaboradores irão
acampar e realizar as ações periódicas de monitoramento territorial e sociocultural. Além de servir de
referência para a organização de expedições de monitoramento, os pontos de apoio também terão a função
de referência para atividades de proteção territorial. Mais do que isso, irão garantir a presença da Funai
na TI Arariboia, principal falha em relação ao Registro nº 41 e também principal motivo de reclamação
dos indígenas. Os pontos de apoio constituem estruturas físicas permanentes de baixo orçamento e simples
construção: basicamente um redário com jirau, cozinha externa e local para armazenar equipamentos. As
lideranças de cada uma dessas aldeias deverão decidir, em conjunto com a Funai, qual o local apropriado
para a construção desses pontos de apoio, que deverão ficar entre as aldeias e a área de circulação dos
isolados – evitando, ao mesmo tempo, atrapalhar o cotidiano da aldeia guajajara e também evitando
invadir o território awá”.
Observa-se que tal registro foi retirado da versão final do documento Plano de Barreiras Sanitárias Para os
Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato. O Plano de Trabalho referente a TI Araribóia é o
documento que mais traz detalhamento para uma ação real de proteção ao povo indígena isolado
apresentada pelo governo. No entanto, não há informação sobre o início dos trabalhos.
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