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ALVO | Todos os serviços de APs/esF
EQUIPE | Composição da equipe FAsT-TRACK COvid-19

OBJETIVO

•
•
•
•

orientar o teleatendimento de casos de síndrome Gripal na APs, incluindo
os casos de Covid-19, com objetivo de oferecer agilidade e segurança
para as equipes e reduzir o fluxo de pacientes na UBS.

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS)
enFerMeirA(o)
MÉdiCA(o)
AUXILIAR OU TÉCNICA(O) DE ENFERMAGEM

PACIENTE COM SINTOMAS DE SÍNDROME gRIPAL
OU CUIDADOR LIgA PARA UBS

TÉCNICO DE ENFERMAgEM ATENDE

nÃo

siM

IDADE INFERIOR A 5 ANOS?

AvAliAçãO e suspeiçãO dO CAsO

CRITÉRIOS DE DEFINIÇÃO DE CASO

Febre

Orientações gerais de
prevenção do COvid-19

nÃo

e

Tosse OU dor de garganta OU difculdade respiratória

siM

APRESENTA SINAIS DE gRAVIDADE
SINAIS DE gRAVIDADE ADULTO

SINAIS DE gRAVIDADE DA CRIANÇA

• Falta de ar em repouso ou com
pequenos movimentos (dispneia)

• Cuidador acha que a criança está muito doente
• Falta de ar em repouso ou com pequenos
movimentos (dispneia)
• sensação de desmaio (hipotensão)

• sensação de desmaio (hipotensão)

nÃo

siM

TRANSFERE ChAMADA PARA
ATENDIMENTO MÉDICO

ORIENTAR MEDIDAS
DE PRECAUÇÃO E
AgENDAR
ATENDIMENTO
RÁPIDO NA UBS

ORIENTAR MEDIDAS DE PRECAUÇÃO
E PROCURAR EMERgêNCIA OU
ChAMAR SAMU

AVALIAÇÃO DE CONDIÇõES CLÍNICAS DE RISCO
QUE INDICAM AVALIAÇÃO PRESENCIAL
CONdiçÕes Que iNdiCAM AvAliAçãO pReseNCiAl
• Febre há mais de dois dias
• doenças cardíacas crônicas descompensadas
• doenças respiratórias crônicas descompensadas
• doenças renais crônicas em estágio avançado (grau 3, 4 e 5)
• imunossuprimidos
• Portadores de doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica
• Gestante de alto risco

siM

nÃo

NOTIFICAR CASO

orientar precauções de contatos
emitir receita médica de sintomáticos para paciente, se necessário
emitir receita de oseltamivir para grupos de risco
emitir atestado para paciente e contatos domiciliares, se nescessário

ACS leva receita e atestado para
paciente e reforça orientações de
precaução de contato

Enfermeiro (a) reavalia caso por telefone e
monitoramento a cada 24h em pessoas com mais
de 60 anos e portadores de condições clínicas de
risco e a cada 48h nos demais, até completar 14
dias do início dos sintomas.

nÃo

piorA dA condição clínicA
ou febre persistente?

siM

ApresentA sinAis de grAvidAde?

siM

nÃo

Fonte: Ministério da Saúde.
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FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO POR MEIO DE
FORMULÁRIO
DE IDENTIFICAÇÃO
TELEATENDIMENTO DE PACIENTES
COM
SÍNDROMEE GRIPAL

CORONAVÍRUS
C O V I D - 1 9

ACOMPANHAMENTO POR MEIO DE
TELEATENDIMENTO DE PACIENTES
COM SÍNDROME GRIPAL

| Versão 8

TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM
Nome do paciente:____________________________________________________________________________________
Data de Nascimento:________________ Idade:_________ Sexo:_______________ Tel/cel: ( ) ____________________
Endereço: __________________________________________________________________________________________
CPF:__________________________________________ Cartão SUS:__________________________________________
Apresenta ou apresentou febre nos últimos 2 dias? ( ) SIM ( ) NÃO
Apresenta sintomas respiratórios (tosse, dor de garganta ou desconforto respiratório)? ( ) SIM ( ) NÃO
Apresenta outros sinais e sintomas relevantes: ( ) SIM ( ) NÃO
Se sim, descreva: ____________________________________________________________________________________
CASO SUSPEITO DE SÍNDROME GRIPAL? ( ) SIM ( ) NÃO

MÉDICO(A)
Avaliar condições clínicas de risco que indicam encaminhamento para centro de referência.
ACOMPANHAMENTO NA UBS? ( ) SIM ( ) NÃO
Realizar manejo clínico apropriado (medicamentos sintomáticos, prescrever oseltamivir para pessoas com condições
de risco para complicações etc.) e dar orientações de isolamento domiciliar. Fornecer atestado médico de 14 dias para
propiciar o isolamento domiciliar para paciente (CID-10: J11 - Síndrome gripal ou B34.2 - Infecção por coronavírus ou
U07.1 - COVID-19) e seus contatos da casa (CID 10: Z20.9 - Contato com exposição a doença transmissível especificada).

NOTIFICAR imediatamente via formulário pelo e-SUS VE https://notifica.saude.gov.br/.
Anotar informações no prontuário.

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Receitas/atestados entregues do caso do paciente? ( ) SIM ( ) NÃO

ENFERMEIRO(A)
Reavaliação por telefone e monitoramento a cada 24h em pessoas com mais de 60 anos e portadores de condições clínicas
de risco e a cada 48h nos demais, até completar 14 dias do início dos sintomas.
Data:___________________________________
Apresenta piora clínica ou febre persistente desde a última avaliação? ( ) SIM ( ) NÃO
Apresenta sinais de gravidade desde a última avaliação? ( ) SIM ( ) NÃO
Conduta:
( ) Seguimento ( ) Reavaliação presencial ( ) Encaminhamento para emergência

Fonte: Ministério da Saúde.
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Secretaria Especial de Saúde Indígena
Ministério da Saúde

PROTOCOLO SANITÁRIO DE ENTRADA EM
TERRITÓRIOS INDÍGENAS
Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional pela
Doença pelo Coronavírus 2019
Público alvo
Este Protocolo destina-se aos trabalhadores da saúde indígena que atuam no âmbito dos
Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) enquanto perdurar a Emergência de Saúde Pública
de Importância Nacional pela Doença pelo Coronavírus 2019.

Afastamento de trabalhadores em grupo de risco
Em conformidade com o Protocolo de Manejo Clínico do Coronavírus (COVID-19) na Atenção
Primária à Saúde (Versão 09) e na Nota Técnica Nº 12/2020-COSMU/CGCIVI/DAPES/SAPS/MS,
são consideradas condições de risco para desenvolvimento de complicações da COVID-19:











Idade igual ou superior a 60 anos
Cardiopatias graves ou descompensados (insuficiência cardíaca, cardiopatia isquêmica)
Pneumopatias graves ou descompensados (asma moderada/grave, DPOC)
Imunodepressão
Doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5)
Diabetes mellitus, conforme juízo clínico
Doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica
Gestação
Doença hepática em estágio avançado
Obesidade (IMC >=40)

Nestes casos, recomenda-se o remanejamento do trabalhador para atividades em que não haja
exposição e o contato direto com pacientes suspeitos ou confirmados de Síndrome Gripal. Esses
trabalhadores e profissionais poderão, preferencialmente, ser mantidos em atividades de gestão,
suporte, e assistência à saúde nas áreas onde NÃO são atendidos pacientes suspeitos ou
confirmados de Síndrome Gripal.
O trabalhador deverá preencher autodeclaração de saúde presente no Apêndice I e enviá-lo à
chefia imediata por e-mail, além de tomar as devidas medidas junto à instituição contratante.
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Testagem para COVID-19 antes da entrada em território indígena
- Trabalhador assintomático Para trabalhadores sem sintomas respiratórios que cumprem escalas de trabalho, antes da
entrada em área indígena, devem realizar o teste RT-PCR, considerando-se que:
Testes sorológicos (teste rápido, ELISA, ECLIA, CLIA) para COVID-19 não deverão ser utilizados, de
forma isolada, para estabelecer a presença ou ausência da infecção pelo SARSCoV-2, nem como
critério para isolamento ou sua suspensão, independentemente do tipo de imunoglobulina (IgA,
IgM ou IgG) identificada. (Guia de Vigilância Epidemiológica Emergência de Saúde Pública de
Importância Nacional pela Doença pelo Coronavírus 2019, 2020)

O teste deve ser realizado dentro de um período que possibilite o conhecimento do resultado
antes da entrada no território indígena.
Para trabalhadores assintomáticos que se deslocam diariamente para territórios indígenas, a
realização do teste RT-PCR deve-se dar uma vez ao mês.
Destaca-se ainda o procedimento a ser seguido no caso de confirmação laboratorial para COVID19 em trabalhadores sem sintomas respiratórios, visando posterior entrada em território
indígena. Segundo o Guia de Vigilância Epidemiológica Emergência de Saúde Pública de
Importância Nacional pela Doença pelo Coronavírus 2019:
Para indivíduos assintomáticos confirmados laboratorialmente para COVID-19 (resultado
detectável pelo método RT-qPCR ou teste rápido para detecção de antígeno para SARS-CoV-2),
deve-se manter isolamento, suspendendo-o após 10 dias da data de coleta da amostra.

O profissional não deverá dispensar as medidas de prevenção e controle, incluindo o
distanciamento social, durante seu período de folga ou de permanência no contexto urbano, bem
como durante sua escala de trabalho.
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Trabalhador contactante domiciliar de pacientes suspeitos ou confirmados de Síndrome Gripal
Tabela 1. Recomendações para profissional de saúde que é contado domiciliar de pessoa com
sintomas de Síndrome Gripal.
Situação

Teste positivo

Teste negativo

Contato do domicílio
realizou teste (RT-PCR
ou sorológico*)

Trabalhador deve ser
monitorado diariamente para
o aparecimento de sinais e
sintomas por 14 dias, a
contar do início dos sintomas
do caso do domicílio,
mantendo-se isolamento.

Teste indisponível

Afastamento do trabalhador por 7 dias, a contar do
início dos sintomas do caso. Retorna ao trabalho
após 7 dias, se permanecer assintomático.

Profissional realiza
testagem RT-PCR
antes de sua
entrada em
território indígena.

Observações
Condições
necessárias para
realização do teste
sorológico:
• A partir do oitavo
dia do início dos
sintomas
E
• Mínimo de 72
horas assintomático*
Se teste positivo, o
profissional deverá
cumprir 14 dias de
isolamento
domiciliar, a contar
do início dos
sintomas
Independente da
disponibilidade de
teste, deve-se adotar
as medidas de
prevenção e controle
antes e após entrada
em território
indígena

*Teste sorológico deve ser feito a partir do oitavo dia do início dos sintomas.
Fonte: Adaptado do Protocolo de manejo clínico do coronavírus (COVID-19) na atenção primária à saúde.

No caso de afastamento do trabalhador por 7 dias, deve-se manter o automonitoramento de
possíveis sinais e sintomas por mais 7 dias.
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- Trabalhador sintomático com suspeita de Síndrome Gripal Considera-se suspeita de Síndrome Gripal a presença de febre acompanhada de tosse ou dor de
garganta ou dificuldade respiratória. O trabalhador deve afastar-se do trabalho imediatamente.
O trabalhador deve preencher autodeclaração de saúde (Apêndice I), enviá-lo à chefia imediata e
tomar as devidas providências junto à instituição contratante. Caberá à instituição contratante
articular junto ao município para realização do RT-PCR do trabalhador. Um médico deve solicitar o
exame, a chefia imediata deverá autorizar a realização da testagem, inserir (conveniada e
servidores) na Planilha de Acompanhamento de Trabalhadores afastados por COVID-19 e remetê-la
ao GAB/SESAI. Deve-se observar o período de realização da coleta e o tipo de testagem que estará
disponível. O resultado deverá ser reportado pelo trabalhador à chefia imediata por e-mail.
A cópia da notificação do caso, do resultado do teste e da autodeclaração de saúde são documentos
que apoiam o gestor e o empregador nas condutas a serem adotadas.
O retorno ao trabalho deve atender a uma das condições descritas abaixo.
Tabela 2. Recomendações para profissional de saúde com sintomas de Síndrome Gripal.
Disponibilidade de
Teste
Teste disponível (RTPCR ou sorológico)

Teste indisponível

Condições para retorno ao
trabalho
Teste negativo e 24 horas de
resolução de febre sem uso de
medicamentos antitérmicos e
remissão dos sintomas
respiratórios

- Mínimo de 72 horas
assintomático
E
- Mínimo de 7 dias após o
início dos sintomas

Observações
Condições necessárias para realização do teste
sorológico em profissional de saúde:
• A partir do oitavo dia do início dos sintomas
E
• Mínimo de 72 horas assintomático*
Se teste positivo, o profissional deverá cumprir
14 dias de isolamento domiciliar, a contar do
início dos sintomas
Independente da disponibilidade de teste, devese adotar as medidas de prevenção e controle
antes e após entrada em território indígena

Fonte: Adaptado do Protocolo de manejo clínico do coronavírus (COVID-19) na atenção primária à saúde e Guia de Vigilância
Epidemiológica Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional pela Doença pelo Coronavírus 2019.

Imprescindível destacar que, à exceção dos testes rápidos, os demais são realizados em âmbito
laboratorial, primeira referência da média complexidade, portanto, sob responsabilidade dos
municípios e estados. A coleta da amostra de sangue (gota de sangue ou soro) para realização de
teste sorológico segue metodologia disponível no município ou em um dos 27 Laboratórios Centrais
de Saúde Pública (LACEN), presentes nas 26 Unidades Federadas e no Distrito Federal. Será
necessário articular com as instâncias colegiadas do Sistema Único de Saúde (Comissão
Intergestores Regional e Comissão Intergestores Bipartite) de modo a estabelecer um fluxo e
garantir o acesso em tempo oportuno dos trabalhadores dos DSEI aos serviços laboratoriais.
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Orientações para isolamento para casos suspeitos/confirmados de COVID-19
De acordo com o Guia de Vigilância Epidemiológica Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional pela
Doença pelo Coronavírus 2019 do Ministério da Saúde, seguem orientações para isolamento dos trabalhadores
dos DSEI.
Para indivíduos com quadro de Síndrome Gripal (SG) com confirmação por qualquer um dos critérios (clínico,
clínico-epidemiológico, clínico-imagem ou clínico-laboratorial) para COVID-19, recomenda-se o isolamento,
suspendendo-o após 10 dias do início dos sintomas, desde que passe 24 horas de resolução de febre sem uso
de medicamentos antitérmicos e remissão dos sintomas respiratórios.
Para indivíduos com quadro de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) com confirmação por qualquer um
dos critérios (clínico, clínico-epidemiológico, clínico-imagem ou clínico-laboratorial) para COVID-19, recomendase o isolamento, suspendendo-o após 20 dias do início dos sintomas OU após 10 dias com resultado RT-qPCR
negativo, desde que passe 24 horas de resolução de febre sem uso de medicamentos antitérmicos e remissão
dos sintomas respiratórios, mediante avaliação médica.
Para indivíduos com quadro de SG para os quais não foi possível a confirmação pelos critérios clínico, clínico
epidemiológico ou clínico imagem, que apresentem resultado de exame laboratorial não reagente ou não
detectável pelo método RT-qPCR ou teste rápido para detecção de antígeno para SARS-CoV-2, o isolamento
poderá ser suspenso, desde que passe 24 horas de resolução de febre sem uso de medicamentos antitérmicos
e remissão dos sintomas respiratórios.
Para indivíduos hospitalizados com quadro de SRAG para os quais não foi possível a confirmação pelos critérios
clínico, clínico epidemiológico ou clínico imagem, caso um primeiro teste de RT-qPCR venha com resultado
negativo, um segundo teste na mesma metodologia, preferencialmente com material de via aérea baixa, deve
ser realizado 48 horas após o primeiro. Sendo os dois negativos, o paciente poderá ser retirado da precaução
para COVID-19 (atentar para o diagnóstico de outros vírus respiratórios, como influenza). Ao receber alta
hospitalar antes do período de 20 dias, o paciente deve cumprir o restante do período em isolamento OU após
10 dias com dois resultados RT-qPCR negativo, desde que passe 24 horas de resolução de febre sem uso de
medicamentos antitérmicos e remissão dos sintomas respiratórios, mediante avaliação médica.
Para indivíduos assintomáticos confirmados laboratorialmente para COVID-19 (resultado detectável pelo
método RT-qPCR ou teste rápido para detecção de antígeno para SARS-CoV-2), deve-se manter isolamento,
suspendendo-o após 10 dias da data de coleta da amostra.
Para casos confirmados de COVID-19 em indivíduos severamente imunocomprometidos, a estratégia baseada
em testagem laboratorial (RT-qPCR) deve ser considerada, a critério médico, para descontinuidade do
isolamento.
Os casos encaminhados para isolamento deverão continuar usando máscara e manter a etiqueta respiratória,
sempre que for manter contato com outros moradores da residência, mesmo adotando o distanciamento social
recomendado de pelo menos um metro. Neste período, também é importante orientar ao caso em isolamento,
a limpeza e desinfecção das superfícies, conforme as recomendações da Anvisa.

5
Protocolo de Entrada em Territórios Indígenas da Secretaria Especial de Saúde Indígena / Ministério da Saúde – 13/08/2020

Anexo 17. Protocolo Sanitário de Entrada em Territórios (2063303)

SEI 00692.002048/2020-63 / pg. 211

Entrada em territórios de Povos Indígenas de Recente Contato
As atividades realizadas junto a PIRC devem estar em consonância a Portaria Conjunta n° 4.094,
de 20 de dezembro de 2018, que define princípios, diretrizes e estratégias para a atenção à saúde
dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato.
De acordo com Portaria GM/MS nº 356/2020, a medida de quarentena tem o objetivo de garantir
a manutenção dos serviços de saúde em local certo e determinado, estabelecida mediante ato
administrativo formal e devidamente motivado por Secretário de Saúde do Estado, do Município,
do Distrito Federal ou Ministro de Estado da Saúde ou superiores em cada nível de gestão,
publicada no Diário Oficial e amplamente divulgada pelos meios de comunicação.
No caso de entrada em territórios de Povos Indígenas de Recente Contato (PIRC), entende-se
como quarentena o período de cumprimento de isolamento por trabalhadores das equipes
multidisciplinares de saúde indígena e destinado ao monitoramento de possíveis sinais e
sintomas de doenças transmissíveis. O local do isolamento poder ser: o domicílio, a embarcação
ou local dentro do território indígena, de acordo com a realidade local, desde que adequado para
o cumprimento do período mínimo estabelecido.
Considerando-se o período médio de incubação da influenza e da COVID-19, o período de
quarentena para o contato com PIRC deverá ser de no mínimo 07 (sete) dias.
Além das orientações acima, para entrada em territórios indígenas de PIRC, os trabalhadores
deverão:




Realizar quarentena antes do início das atividades assistenciais junto aos PIRC;
Atualizar calendário vacinal;
Realizar avaliação médica no dia anterior à entrada para análise do calendário vacinal e
do estado geral de saúde, atentando-se principalmente à apresentação de sinais e
sintomas de doenças transmissíveis.

Monitoramento dos trabalhadores em isolamento e em quarentena
O DSEI deve estabelecer forma acordada com os trabalhadores do monitoramento (por telefone,
e-mail, entre outros), incluindo a periodicidade e os horários, nos casos a e b.
a) Do isolamento no caso de trabalhadores afastados;
b) Do cumprimento do período de quarentena no caso de trabalhadores que adentrarão
território de PIRC.
No caso b, os trabalhadores deverão preencher autodeclaração presente no Apêndice I, que
deve ser referendada por quem realizou o monitoramento enquanto DSEI.
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APÊNDICE I
AUTODECLARAÇÃO DE SAÚDE (GRUPO DE RISCO)

Eu, __________________________________________, RG nº ___________________, CPF
nº ___________________, declaro para fins específicos de atendimento ao Protocolo
Sanitário de Entrada em Territórios Indígenas da Secretaria Especial de Saúde Indígena/
Ministério da Saúde, que devo ser afastado de atividades de assistência a pacientes suspeitos
ou confirmados de Síndrome Gripal, em razão de _(condição de risco)_, com data de início
_______________, e enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus. Declaro, mais, que estou ciente de que
a prestação de informação falsa me sujeitará às sanções penais e administrativas previstas
em Lei.

AUTODECLARAÇÃO DE SAÚDE (SINAIS OU SINTOMAS GRIPAIS)

Eu, __________________________________________, RG nº ___________________, CPF
nº ___________________, declaro, para fins específicos de atendimento ao Protocolo
Sanitário de Entrada em Territórios Indígenas da Secretaria Especial de Saúde Indígena/
Ministério da Saúde, que devo ser submetido a isolamento em razão de apresentar sinais ou
sintomas gripais, estando ciente de que devo procurar atendimento médico ou orientação
por telefone, consoante canal disponibilizado pelo Ministério da Saúde ou pelos demais entes
federativos. Declaro, mais, que estou ciente de que a prestação de informação falsa me
sujeitará às sanções penais e administrativas previstas em Lei.

AUTODECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ISOLAMENTO DOMICILIAR

Eu, __________________________________________, RG nº ___________________, CPF
nº ___________________, declaro, para fins específicos de atendimento ao Protocolo
Sanitário de Entrada em Territórios Indígenas da Secretaria Especial de Saúde Indígena/
Ministério da Saúde, que me submeti ao isolamento domiciliar de sete dias em razão da
entrada em território de Povo Indígena de Recente Contato. Declaro, mais, que estou ciente
de que a prestação de informação falsa me sujeitará às sanções penais e administrativas
previstas em Lei.
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
Informação Técnica nº 12/2020/COPLII/CGIIRC/DPT-FUNAI

Em 29 de abril de 2020
Ao Senhor Coordenador-Geral de Índios Isolados e de Recente Contato,
Assunto: Ações de Proteção Emergenciais para Povos Indígenas Isolados (COVID-19)

1.

INTRODUÇÃO

1.1.
A presente Informação Técnica visa elencar orientações para a prevenção de contaminação do Novo
Coronavírus (COVID-19) em povos indígenas isolados, buscando alinhar e sistematizar tais ações dentro das unidades
do Sistema de Proteção de Índios Isolados (SPII).
1.2.
Esta Informação Técnica também tem o objetivo de aprofundar as orientações dispostas no Memorando
nº 29/2020/COPIRC/CGIIRC/DPT-FUNAI (SEI n.º 2067679), que estabelece medidas gerais para providências sobre
o Coronavírus pelas Frentes de Proteção Etnoambientais (FPEs). Entre elas, no que concerne os povos indígenas
isolados estabeleceu-se que:
a) As atividades de Monitoramento de Referências Confirmadas de Povos Indígenas Isolados sejam
temporariamente suspensas até segunda ordem;
b) Ações de Qualificação e/ou Localização de Informações e/ou Referências em Estudo também
devem ser temporariamente suspensas, salvo em exceções a serem devidamente justificadas pelas
FPEs e autorizadas pela CGIIRC;
c) Os Planos de Contingência para os Povos Indígenas Isolados terão como base a intensificação
das ações de proteção territorial, com o objetivo de impedir o trânsito de potenciais transmissores do
vírus nos territórios de ocupação de indígenas isolados.
d) As ações de Proteção Territorial devem ser consideradas atividades prioritárias para prevenção da
epidemia;
2.

INDÍGENAS ISOLADOS EM CONTEXTO DE EPIDEMIA

2.1.
Povos indígenas isolados são especialmente vulneráveis às doenças infectocontagiosas. A ausência de
memória imunológica para combater novos patógenos ocasiona manifestações mais graves das doenças, fazendo com
que elas evoluam mais rapidamente. Um resfriado comum pode evoluir para febre, pneumonia e morte em apenas
poucos dias. As epidemias impactam quase a totalidade da população dos grupos isolados — em geral, já reduzidos —
desconstruindo sua economia: doentes, os indivíduos não conseguem mais prosseguir com suas atividades de roça,
caça e coleta, trazendo a desnutrição, fome e, consequentemente, ainda mais mortes. Da mesma forma, a doença
impede as práticas rituais e interrompe o fluxo de transmissão de conhecimentos, interferindo em sua cosmologia e
acarretando graves traumas psicológicos. As epidemias representam um círculo vicioso mortal e, em geral, irreversível
para a reprodução física e cultural dos povos indígenas isolados.
2.2.
No Brasil ainda não se encontram dados sistematizados sobre o impacto na mortalidade de povos
indígenas isolados após o contato. Ainda assim, as informações existentes, embora não sistematizadas, demonstram
que o rompimento
do isolamento
se -segue
surtos
epidêmicos
sua vez, levam a grandes
reduções
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populacionais. Em alguns casos a depopulação pode atingir cerca de 90% da totalidade dos grupos, conforme se
observa na tabela a seguir:

2.3.
Relatos históricos são unânimes em registrar altíssimas taxas de mortalidade por doenças contagiosas
desconhecidas advindas de situações de contato. De acordo com o médico sanitarista Douglas Rodrigues, conforme
registrado em Desafios da Atenção à Saúde dos Povos Isolados e de Recente Contato, isso se não se dá devido a uma
falha imanente do sistema imunológico das populações indígenas, mas sim devido a maior homogeneidade genética
destes grupos. Grupos pequenos e que se reproduzem através de casamentos endogâmicos mantém o seu equilíbrio em
condições de isolamento, mas passam a ser extremamente vulneráveis diante de novos patógenos, especialmente os
vírus, como o responsável pela atual pandemia:
Vivendo em relativo isolamento, essas populações mantêm uma relação estável com agentes de doenças infecciosas
presentes em seu habitat natural, num estado de equilíbrio e crescimento demográfico. A introdução de novos vírus
e bactérias, até então desconhecidos, quebra esse equilíbrio e provoca o adoecimento de muitas pessoas ao mesmo
tempo, causando muitas mortes. (RODRIGUES, 2020: 38)

2.4.
O isolamento, portanto, é muitas vezes a medida sanitária mais eficaz contra as epidemias, uma vez que
é justamente a exposição a bactérias e vírus durante o contato o fator principal de mortalidade. Assim, a principal
política pública para impedir o contágio é a garantia da manutenção da autodeterminação de tais povos que optaram
pelo isolamento, impedindo que seus territórios sejam invadidos por terceiros e evitando ao máximo políticas que
envolvam qualquer grau de contato. Isso se torna ainda mais evidente no atual contexto de pandemia, uma vez que
dados de desmatamento do PRODES e do CMR-Funai já constataram que as invasões em terras indígenas estão
aumentando após o surto, expondo os índios isolados ao contato com invasores. Da mesma maneira, infelizmente, a
situação sui generis de pandemia traz insegurança acerca de eventuais medidas sanitárias que envolvam o contato:
relatos e denúncias indicam que muitos indígenas já contatados estão se infectando justamente durante seu tratamento,
seja devido às remoções para os centros urbanos ou ao contágio pelos próprios agentes de saúde.
2.5.
Sendo assim, no que diz respeito ao contexto de surto epidemiológico do novo Coronavírus, a COPLII
reitera que as ações de proteção territorial são o principal mecanismo para a prevenção da contaminação de povos
indígenas
isolados.
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3.

PROTEÇÃO TERRITORIAL

3.1.
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. Da mesma maneira, ações de proteção
também protegem contra processos de degradação ambiental e/ou violência social que possam levar o grupo isolado a
se deslocar para fora de seus territórios tradicionais, se expondo em áreas de alto risco de contágio. Logo, a ação
prioritária deve se centrar na garantia da integridade ambiental dos territórios de tais povos, além do respeito à sua
decisão pelo isolamento. Medidas sanitárias que impliquem no contato devem ser rigorosamente evitadas, sendo
levado a termo apenas em casos onde for a única alternativa possível, conforme prevê o compromisso institucional da
Funai com a garantia do direito à autodeterminação, exercido por meio da política do não-contato (CF, art. 231,
Decreto 9.010/2017; Decreto 5051/2014; Portaria Funai 290/2000).
3.2.
Aproveitamos para relembrar certas orientações gerais relativas às ações de proteção territorial para
povos indígenas isolados já dispostas no Memorando nº 29/2020/COPIRC/CGIIRC/DPT-FUNAI (SEI n.º2067679):
I - As invasões às terras indígenas tendem a se agravar com o cenário de pandemia, expondo ainda mais os
indígenas isolados e de recente contato ao risco de contaminação. Garantir um território livre de ameaças é a
melhor forma de proteger os povos indígenas isolados e de recente contato da epidemia. Portanto, é importante que
as Frentes de Proteção Etnoambiental deem continuidade às suas ações de fiscalização, em articulação com os
demais órgãos de segurança pública. As ações de proteção territorial devem seguir os protocolos sanitários
rigorosamente;
II - Em atividades de fiscalização conjunta com outros órgãos de fiscalização, é de responsabilidade da FPE
orientar as equipes das outras instituições para tomarem as devidas providências quanto às normas de prevenção do
Ministério da Saúde, evitando a proliferação do vírus na BAPE e entre as equipes das FPEs;
III- É recomendável que servidores de outros órgãos também cumpram as medidas sanitárias previstas neste
documento;
IV - Priorizar ações que visem impedir o acesso de terceiros nas terras indígenas com presença de povos isolados.
Evitar o trânsito nas aldeias com presença de povos indígenas de recente contato;
V - Quanto às abordagens em ilícitos ambientais, os protocolos determinados pelo Ministério da Saúde quanto
à segurança dos servidores na ação devem ser seguidos;

3.3.
Por fim, torna-se urgente a elaboração de Planos de Trabalho de Proteção Territorial contendo
atividades de fiscalização específicas para povos indígenas isolados. Tais atividades serão consideradas prioridade no
escopo de atuação desta COPLII e devem se limitar, devido à urgência do caso, às Referências Confirmadas de Povos
Indígenas Isolados.
4.

CONCLUSÃO

4.1.
As atividades de proteção territorial são urgentemente necessárias diante da pandemia do COVID-19 e,
portanto, são consideradas prioridade no âmbito da COPLII até que o quadro de surto se dissipe.
4.2.
Esta Coordenação se manifesta pela urgência na elaboração de Planos de Proteção Territorial
específicos para cada Referência Confirmada de Povo Indígena Isolado, a serem construídos pelas FPEs, se colocando
à disposição para colaborar com as unidades descentralizadas nos subsídios que forem necessários.
4.3.
No atual contexto de gravíssima pandemia de coronavírus os riscos de novas crises de mortalidade de
indígenas isolados é uma realidade, exigindo a devida priorização e atuação incisiva da Funai.

Atenciosamente,

(Assinado Eletronicamente)
GUILHERME AUGUSTO GOMES MARTINS
Indigenista Especializado
Coordenação da Política de Proteção e Localização de Índios Isolados – Funai
(Assinado Eletronicamente)
EVANDRO NOBRE PELEGRINI
Indigenista Especializado
Coordenação da Política de Proteção e Localização de Índios Isolados – Funai
(Assinado Eletronicamente)
BERNARDO NATIVIDADE VARGAS DA SILVA
Anexo 18. Informação Técnica 12 - COPLII - SEI
2117556
(2063306)
SEI 00692.002048/2020-63 / pg. 216
Chefe
do Serviço

Serviço de Apoio da Política de Proteção e Localização de Povos Indígenas Isolados - Funai
(Assinado Eletronicamente)
MARCO AURÉLIO MILKEN TOSTA
Coordenador
Coordenação da Política de Proteção e Localização de Índios Isolados – Funai
Documento assinado eletronicamente por Guilherme Augusto Gomes Mar ns, Indigenista Especializado(a), em
30/04/2020, às 10:32, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Bernardo Na vidade Vargas Da Silva, Chefe de Serviço, em
30/04/2020, às 10:33, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Evandro Nobre Pelegrini, Indigenista Especializado(a), em
30/04/2020, às 10:45, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por MARCO AURELIO MILKEN TOSTA, Coordenador(a), em 30/04/2020, às
13:05, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro
de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site: h p://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 2117556 e o código CRC
8E2F6927.
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
Informação Técnica nº 36/2020/COPLII/CGIIRC/DPT-FUNAI

Brasília-DF, 23 de julho de 2020
Ao Senhor Coordenador da Política de Proteção e Localização de Povos Indígenas Isolados
Assunto: Ações desenvolvidas COPLII e FPEs - 1 ano de Gestão.

1.

INTRODUÇÃO

1.1.
A presente Informação Técnica objetiva atender à solicitação do Despacho CGIIRC (SEI
nº 2317189), que encaminha o Despacho Presidência (2310556), apresentando as informações de que
dispõe esta Coordenação da Política de Proteção e Localização de Povos Indígenas Isolados quanto aos
seguintes quesitos postulados pela Presidência da Funai:
Considerando as atividades de manutenção de equipes permanentes em 20 Bases de Proteção
Territorial (BAPE), reabertura da BAPE Demarcação e início das atividades para abertura da BAPE
Serra da Estrutura/TI Yanomami, além de ações de prevenção à covid-19 e de proteção territorial:
- Resumo sobre a reabertura da BAPE Demarcação
- Resumo sobre as atividades para abertura da BAPE Serra da Estrutura/TI Yanomami, com previsão
de datas
- Resumo dos resultados alcançados com as seguintes iniciativas:
*Ações (18) de proteção territorial em terras indígenas ocupadas por povos indígenas isolados e de
recente contato;
*Realização de 5 expedições de localização/monitoramento de povos indígenas isolados;
*Realização de 17 ações específicas para promoção dos direitos dos povos indígenas de recente
contato. [Despacho Presidência (SEI nº 2310556)]

1.2.
Cumpre destacar que a resposta requisitada sobre o último item assinalado: Realização de
17 ações específicas para promoção dos direitos dos povos indígenas de recente contato, deverá ser
encaminhada à Coordenação de Políticas para Povos Indígenas de Recente Contato - COPIRC, que trata
desta temática. Assim, nos próximo parágrafos serão descritas resumidamente as ações relativas à política
de proteção e localização de índios isolados desenvolvidas por esta COPLII e pelas Frentes de Proteção
Etnoambiental - FPEs durante os últimos 12 meses.
2.

RESUMO SOBRE A REABERTURA DA BAPE DEMARCAÇÃO

2.1.
Acerca desse tópico, informa-se que após esforços da CGIIRC e FPE Yanomami-Yekuana,
durante o segundo semestre de 2019, deu-se início à construção da BAPE Demarcação e que sua estrutura
básica foi concluída em dezembro do mesmo ano. Desde então, equipes da FPEYY ocupam a estrutura em
regime de revezamento e contam com o apoio do Exército Brasileiro para realizar o bloqueio do rio
Mucajaí. Resta ainda a finalização de um alojamento e aquisição de equipamentos para dar melhor
sei.funai.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2520216&infra_sistema=10000… 1/8
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condição de trabalho para as equipes atuarem na região.
3.
RESUMO DAS ATIVIDADES PARA ABERTURA DA BAPE SERRA DA
ESTRUTURA/TI YANOMAMI, COM PREVISÃO DE DATAS
0.1.
A respeito da reativação da BAPE Serra da Estrutura, foi apresentada a última versão de
seu planejamento em maio de 2020, pela COPLAF e COPLII (SEI nº 2182912), na qual previa-se o
início das obras em setembro deste ano, desde que previamente garantidas condições mínimas para sua
execução. Em junho, a CGIIRC encaminhou um servidor à região para realização de sobrevoo na área de
ocupação do povo indígena isolado confirmado e para definição do local de construção da nova estrutura.
No entanto, encontra-se ainda pendente a aprovação, pela DAGES, da SOF com o recurso destinado à
CGIIRC para implantação da BAPE Serra da Estrutura e conclusão das instalações da BAPE Demarcação.
Houve ainda, recentemente, alterações na composição da gestão da FPEYY, do que resulta a
necessidade de coordenação e alinhamento com a equipe. São essas as informações de que dispõe esta
Coordenação de Área. A gestão superior poderá indicar, em contato com a FPEYY, previsão e atualização
de cronograma para início e entrega da BAPE Serra da Estrutura, tendo em vista que a Coordenação-Geral
acompanha articulações interinstitucionais sobre o tema e detém poder de deliberação.
4.
AÇÕES (18) DE PROTEÇÃO TERRITORIAL EM TERRAS INDÍGENAS
OCUPADAS POR POVOS INDÍGENAS ISOLADOS E DE RECENTE CONTATO
4.1.
Desde julho de 2019 foram empreendidas, a partir das Bases de Proteção Etnoambinetal–
BAPEs vinculadas à CGIIRC, ações de proteção territorial em 15 (quinze) Terras Indígenas com
Referência Confirmada de Povos Indígenas Isolados, situadas na Amazônia Legal. Além dessas ações
contínuas de proteção e monitoramento, houve igualmente ações específicas de combate a invasões e
ilícitos ambientais com o auxílio de órgãos federais e estaduais de segurança pública e fiscalização
ambiental – a exemplo das operações continuadas nas TIs Vale do Javari (AM), Yanomami (RR), Uru-EuWau-Wau (RO) e Kawahiva do Rio Pardo(MT) com apoio da Força Nacional de Segurança
Pública, Ibama, Exército Brasileiro, Polícia Federal, ICMBio, Polícias Militares estaduais,
dentre outras instituições.
4.2.
Como resultado dessas ações, que devem ser vistas de maneira abrangente, tendo em vista a
continuidade do trabalho de proteção territorial desempenhado pelas BAPEs, pode ser apontado o relativo
fortalecimento do monitoramento ostensivo nas TIs em pauta; o combate a ilícitos ambientais em seu
interior; mapeamento de pontos de invasão e delitos, além da identificação de sua rede de apoio e
logística; apreensão de equipamentos e materiais utilizados por infratores; aplicação de multas; etc.
4.3.
Importa sempre reafirmar o dever institucional da Funai, conforme disposto no Art. 1º,
alínea I, "b", da Lei 5.371, de 05/12/1967, de garantir aos povos indígenas a "posse permanente das terras
que habitam e o usufruto exclusivo dos recursos naturais e de todas as utilidades nelas existentes".
Também o Art. 2º, II, "d", do Anexo I, do Decreto n° 9.010/2017, de 23 de março de 2017, determina
promover a “garantia aos povos indígenas isolados do exercício de sua liberdade e de suas atividades
tradicionais sem a obrigatoriedade de contatá-los”. Cabe igualmente à Funai, por meio da CoordenaçãoGeral de Índios Isolados e de Recente Contato (CGIIRC), conforme o disposto no Art. 198, I, "promover a
implementação de políticas, programas e ações de proteção territorial e a promoção e proteção dos
direitos dos povos indígenas isolados e de recente contato"; podendo para tanto, conforme Art. 1º, alínea
VII, da Lei 5.371, de 05/12/1967, "exercitar o poder de polícia nas áreas reservadas e nas matérias
atinentes à proteção do índio", cuja prerrogativa, no entanto, pende de regulamentação.
5.
REALIZAÇÃO DE 5 EXPEDIÇÕES DE LOCALIZAÇÃO/MONITORAMENTO DE
POVOS INDÍGENAS ISOLADOS
5.1.
Por fim, realizaram-se no período em questão pelo menos 5 (cinco) expedições de
localização e monitoramento de Registros de Povos Indígenas Isolados, planejadas e executadas tanto pela
COPLII/CGIIRC quanto pelas FPEs e auxiliares indígenas. Trata-se das expedições nas TIs Pirititi (RR),
Tanaru (RO), Massaco (RO) e Vale do Javari (AM), para monitoramento de referências confirmadas
(respectivamente, nºs 7, 53, 51 e 23); e de outra realizada em caráter de urgência, nos limites da TI
Kawahiva do Rio Pardo (MT), devido à possibilidade de envolver parte do grupo isolado que habita esse
sei.funai.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2520216&infra_sistema=10000… 2/8
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território (registro nº 59), que segundo relatos poderia tê-la abandonado arriscando a própria integridade
física.
5.2.
Quanto à expedição na TI Pirititi, executada em cooperação com a FPE Waimiri-Atroari e
indígenas Kinja, a equipe percorreu o rio Branquinho e suas margens, identificando elementos da
territorialidade dos isolados e dimensionando ameaças ocasionadas por ações de invasores. Na expedição
da TI Tanaru, realizada pela FPE Guaporé, logrou-se identificar que o indígena isolado, último
representante de seu povo, se encontra bem fisicamente, realizando normalmente as suas atividades
cotidianas de caça e coleta, e sem pressão externa sobre seu território. Sobre a TI Massaco foi realizado
um sobrevoo abarcando também a TI Rio Branco, que lhe é contígua, tendo-se oportunamente observado
que não há indícios recentes de invasões ou degradação ambiental nessas TIs, o que não arrefece a
necessidade de constante fiscalização territorial por terra, como realizada continuamente pela equipe da
BAPE Massaco. E quanto às atividades de monitoramento da referência nº 23, na TI Vale do Javari, a
CGIIRC e FPEVJ têm se esforçado, desde o primeiro contato em março de 2019 com esse grupo Korubo
isolado, para manter trocas sistemáticas de equipe a cada dois meses, cumprir medidas estritas de
quarentena, monitorar e promover a saúde dos Korubo em processo de contato e garantir o usufruto de seu
território na bacia do Rio Coari.
6.

AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)

6.1.
Considerando a Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII)
ocasionada pelo surto do novo coronavírus (Covid-19), esta COPLII tem dialogado constantemente com
as 11 (onze) Coordenações de Frentes de Proteção Etnoambientais (CFPEs) acerca das medidas a serem
adotadas para o enfrentamento da pandemia da Covid-19.
6.2.
Em cumprimento às determinações da Portaria Conjunta Nº 4.094, de 20 de dezembro de
2018, que define princípios, diretrizes e estratégias para a atenção à saúde dos Povos Indígenas Isolados e
de Recente Contato, esta Coordenação está em Diálogo com as FPEs e Sesai para a construção dos Plano
de Contingência da Saúde para Situações de Contato com Povos Isolados e Surtos e Epidemias em Grupos
de Recente Contato. Estão sendo priorizados os Planos de Contingência das Referências Confirmadas de
Povos Indígenas Isolados com maior grau de vulnerabilidade.
6.3.
No âmbito da Funai, algumas medidas foram adotadas junto às equipes que atuam em
campo, por meio das FPEs, desde o início da pandemia as quais descrevemos abaixo de forma resumida,
de acordo com o Plano de Ações em Terras Indígenas - COVID-19 (SEI nº 2092012):
Ielaboração de orientações às FPEs e envio dos documentos produzidos pela
Sesai/MS;
II orientações às FPEs quanto à necessidade de alinhamento institucional com os
Distritos Sanitários Especiais Indígenas acerca da colaboração na construção dos Planos
de Contingência;
III atividades relacionadas a proteção territorial; foram elaboradas orientações para
que servidores de outros órgãos realizem medidas sanitárias;
IV recebimento de equipamentos de proteção individual (EPIs) e testes rápidos para
detecção da Covid-19 e envio à todas as FPEs;
Vaumento do tempo das escalas em campo (o tempo da quarentena sanitária no
interior da Terra Indígena);
VI -

análise caso a caso para quarentenas realizadas na cidade e nas BAPEs.

6.4.
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. Neste sentido, as
Coordenações das FPEs estão desenvolvendo diversas ações de proteção territorial e fortalecimento de
barreiras sanitárias, conforme o resumo a seguir:
6.4.1.

FPE Vale do Javari
A FPE Vale do Javari executa suas ações de vigilância e fiscalização a partir de três
BAPEs localizadas estrategicamente no limite setentrional da Terra Indígena Vale do Javari. Desde o
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final de 2019 a BAPE Ituí conta com o apoio contínuo da Força Nacional de Segurança Pública
(FNSP) implementada pela Portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública nº 882, de 3 de
Dezembro de 2019 com duração inicial de 6 meses (SEI n.º1792236). Após articulação técnica
promovida
pela
COPLII
e
pela
FPEVJ
Informação
Técnica
nº
50/2020/SEAPLII/COPLII/CGIIRC/DPT-FUNAI (SEI n.º 2178459), o apoio da FNSP foi renovado
em junho através da Portaria nº 287 (SEI n.º 2203146). Este apoio vem sendo fundamental para
resguardar a segurança de servidores e colaboradores indígenas que atuam em atividades de
fiscalização e vigilância, além de demonstrar uma atuação mais vigorosa aos elementos
recalcitrantes que insistem em invadir a terra indígena neste contexto de pandemia.
A Coordenação da FPEVJ implementou uma estrutura no rio Quixito, em local onde funcionava a
antiga BAPE neste rio, que irá abrigar as equipes da Funai e da Sesai enquanto cumprem medidas
de quarentena antes do efetivo cumprimento das atividades em campo. Seguindo recomendações da
CGIIRC as equipes ficarão obrigatoriamente 14 dias de quarentena nesta estrutura, isolada de outros
profissionais e indígenas. Somente após este período as equipes seguem para as BAPEs a fim de
executar suas atribuições.
Há também a continuidade do trabalho de equipes da FPEVJ e Sesai no rio Coari em atenção ao
grupo Korubo que foi contatado no começo de 2019 conforme já mencionado no parágrafo 4.2.
6.4.2.

FPE Madeira-Purus
A FPE Madeira-Purus atua na proteção territorial das Terras Indígenas Hi-Merimã (de usofruto
exclusivo de índios isolados), Suruahá (indígenas de recente contato), Banawa e
Jarawara/Jamamadi/Kanamati a partir das BAPES Piranha, Canuaru, Suruahá e do Posto de
Vigilância Jeruã. A partir das BAPEs e do Posto de Vigilância Jeruã, a FPE-MP vem fortalecendo as
barreiras sanitárias em locais estratégicos, realizando o monitoramento territorial em tais áreas.
Nas BAPEs Canuaru e Piranha o trabalho conta com a colaboração dos indígenas Jamamadi e
Banawa, respectivamente. Em acordo com as recomendações da CGIIRC houve a redução do
número de servidores e colaboradores nas BAPEs e aumentou o tempo de permanência nestas
estruturas de 45 para 60 dias. Para a entrada na terra indígena instituiu-se a quarentena de oitos dias
na cidade de Lábrea e no dia da viagem a campo é realizado teste para COVID-19 em cada um dos
membros das equipes.
As ações de conscientização etnoambiental e sanitária, além da vigilância territorial vem ocorrendo
em algumas frentes principais: i) em trecho do rio Canuaru entre a BAPE Canuaru e o Igarapé do
Vara, orientando os Jamamadi que não adentrem o interior do território Hi-Merimã e lhes dando
assistência em suas demandas durante o isolamento de seus núcleos familiares; ii) continuidade dos
diálogos e orientações aos Apurinã do Igarapé Mucuim conscientizando-os a não adentrar o
território Hi-Merimã; iii) ações de fiscalização no Rio Tapauá onde está sendo organizada uma ação
fiscalizatória nas calhas dos rios Tapauá e Cuniuá; iv) ações de fiscalização no Mamoriazinho
através de equipe de vigilância atuante próxima a locais onde moradores da RESEX Médio Purus
vem contrariando as recomendações de precaução da Frente de Proteção em não transitar, apesar
das áreas protegidas serem justapostas.

6.4.3.

FPE Waimiri-Atroari
Esta FPE atua na proteção territorial das Terras Indígenas Waimiri Atroari (indígenas de recente
contato) e Pirititi (interditada pela Portaria nº 1.549/2018 para usufruto exclusivo dos isolados)
através do Núcleo de Apoio aos Waimiri Atroari (NAWA) e do Posto de Vigilância Pirititi (PV).
Nestas estruturas atuam servidores da FPEWA e funcionários do programa Waimiri Atroari (PWA)
em colaboração com os indígenas desta etnia que executam um fundamental trabalho voluntário de
proteção de sua terra. No mês de maio uma equipe de fiscalização formada pelos kinja/WaimiriAtroari localizou um ramal sendo aberto no interior da TI Pirititi por garimpeiros. A ACWA
(Associação Comunidade Waimiri-Atroari) em parceria com a FPEWA realizou duas etapas de
fiscalização em abril e maio nesta região, expulsando quatro invasores e destruindo os
acampamentos dos invasores. Também foi localizada outra invasão próxima ao PV Pirititi onde
foram feitos loteamentos com roçados que as equipes destruíram e expulsaram novamente os
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invasores. Estas ocorrências foram denunciadas ao Ministério Público Federal, Polícia Federal e
Ibama.
6.4.4.

FPE Yanomami e Ye'kuana
A FPE Yanomami trabalha com as parcialidades dos povos de recente-contato Yanomami e
Ye'kuana, além do povo isolado Moxihatëtëma por meio das BAPEs Demarcação e Ajarani. Está
prevista a reativação das BAPEs Korekorema e Serra da Estrutura, além da implementação de uma
BAPE específica para atender ao povo de recente contato Yanomami Xexena.
Compreendendo a TI Yanomami como uma de suas prioridades,esta COPLII, em conjunto com a
FPE Yanomami, elaborou três planos de proteção territorial emergenciais para coibição do garimpo
ilegal nessa Terra Indígena, abrangendo seus principais focos de garimpo, quais sejam: os Rios
Uraricuera, Mucajaí, Couto Magalhães, Catrimani, Lobo d’Almada e Apiaú.
Cumpre ressaltar, contudo, que esses planos de trabalho preveem operações de fiscalização pontuais
apenas, que não se mostram suficientes para o controle do ilícito, conforme um histórico de décadas
de combate ao garimpo. A experiência mostra que a instalação de equipes fixas em pontos
estratégicos, a exemplo do que a CGIIRC realiza a partir de suas BAPEs, consiste na ação mais
efetiva para o combate a ilícitos nas terras indígenas. Nesse sentido, essa Coordenação-Geral
implementou a reativação da BAPE Demarcação e está empenhada atualmente no processo de
reabertura a BAPE Serra da Estrutura conforme já elencado acima, nos parágrafos 2 e 3.
A Coordenação Regional de Roraima (CR-RR) elaborou um Plano de apoio para as Barreiras
Sanitárias (SEI nº 2123449). Essa atividade, ainda que não trate de fiscalização territorial e que não
contemple as especificidades do contexto de invasão garimpeira da TI Yanomami, guarda grande
relevância para a mitigação do espalhamento da Covid-19 entre as comunidades indígenas da
região.
Recentemente foram realizadas duas diligências cujo relatório segue em anexo, a saber, I
- Operação de fiscalização no limite leste entre TI Yanomami e Flona Roraima e II - Sobrevoo de
Monitoramento na calha dos Rios Mucajaí e Couto de Magalhães.

6.4.5.

FPE Guaporé
TI Massaco: Estabelecimento de equipe permanente na BAPE Massaco, priorizando maior
frequência nas atividades de vigilância nos acessos aos limites via terrestres, limites formados pelo
curso do igarapé Consuelo, igarapé Sete Galhos e igarapé Descampado e, linha seca entre o marco
SAT 265 ao SAT 266 e do marco SAT 267 ao SAT 268, no lado Leste e Nordeste da TI Massaco.
Trata-se de região visada por exploradores de madeira e entre outros atos ilícitos (caçadores,
pescadores), aonde tiveram a ocorrência de três invasões no último trimestre de 2019, na extração de
madeiras. Estes pontos são de extrema preocupação, tendo em vista, dos registros da presença e
ocupação dos índios isolados, até os extremos destes limites e até mesmo fora da área demarcada
pelo Decreto Presidencial.
TI Tanaru: Presença mensal da equipe percorrendo todo o perímetro do entorno da TI Tanaru, com
atividades de vigilância na proteção do território. Território ocupado por um único sobrevivente, de
etnia desconhecida, que ocupa o território até os extremos dos limites, com registro de várias
moradias entre 500 a 1000 metros, de plantações ou pastagens com a ocupação do entorno.
TI Rio Omerê: Equipe permanente na BAPE Omerê; controle de acesso de pessoas à BAPE e
aldeias dos índios de recente contato, incluindo a restrição de acesso dos servidores e indígenas;
manter com maior frequência as atividades de vigilância em todo o perímetro da TI.

6.4.6.

FPE Uru-Eu-Wau-Wau
A FPEU está realizando ações frequentes de fiscalização para coibir ilícitos (invasões, exploração
ilegal de madeira, garimpo, etc.), vigilância móvel, ações de comando e controle de acesso ao
interior da terra indígena Uru-Eu-Wau-Wau, ou aquelas que afetam diretamente os grupos indígenas,
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em especial os grupos indígenas isolados, executando ações de fiscalização ostensiva em conjunto
com a Polícia Ambiental na região dos municípios rondonienses de Mirante da Serra, Jorge Teixeira
Seringueiras, São Miguel do Guaporé, Costa Marques, Alvorada D'Oeste, Monte Negro d'Oeste,
Campo Novo de Rondônia, distrito de Três Coqueiros de Campo Novo de Rondônia e demais
regiões que fazem limite com a TI Uru-Eu-Wau-Wau.
Também atuou no processo de isolamento coletivo do povo Amondawa. Os indígenas decidiram
permanecer em sua aldeia sem o contato com pessoas de fora e proibiram a entrada de não indígenas
no território. Para diminuir o contato dos membros da comunidade com não indígenas, a Funai
realiza o transporte de produtos entre a aldeia e a cidade mais próxima, Mirante da Serra-RO, a
cerca de 45 km. O objetivo é minimizar as chances de contágio do coronavírus entre a população
indígena. A FPE também ajudou os indígenas a instalar uma porteira na entrada da Terra Indígena
Uru-Eu-Wau-Wau para impedir o ingresso de pessoas não indígenas neste território onde vivem
outros povos como os próprios Uru-Eu-Wau-Wau, os Juma, os Jupaú e os Oro Win, além dos povos
indígenas isolados.
No planejamento da FPEU consta uma programação até o mês de dezembro de 2020 de ações de
fiscalização ostensiva em conjunto com policiais militares, abrangendo as Referências Confirmadas
de Povos Indígenas Isolados, a região sul e a região norte da TI. Tais ações de fiscalização ocorrem
mensalmente, inclusive com incursões noturnas, com vistas a fiscalizar a ação de caçadores ilegais.
Também estão sendo realizadas ações de vigilância, realizada por equipe formada por servidores e
indígenas, que percorrem os limites da TI com a finalidade de identificar os locais mais
frequentados por caçadores, pescadores e outros exploradores. Tais informações subsidiam a equipe
de fiscalização, nas atividades noturnas.
Por fim, informamos também que a FPEU vem realizando diálogos de conscientização junto aos
outros povos indígenas contatados que habitam a TI Uru-Eu-Wau-Wau sobre estratégias de
prevenção ao novo Coronavírus. Reuniões com representantes do Distrito Sanitário Especial
Indígena (DSEI) e com o Pólo Base de Jaru estão sendo programadas para realização de atividades
conjuntas de conscientização e medidas sanitárias.
6.4.7.

FPE Envira
Tendo em vista que a cidade de Rio Branco tem apresentado aumento expressivo no número de
casos da Covid- 19, que já existe transmissão comunitária e que há casos em que os indivíduos
contaminados são assintomáticos, tem se evitado deslocar servidores para campo, resguardando os
indígenas do contágio. Para garantir a proteção territorial, tem se mantido as equipes das BAPEs
Xinane e, sobretudo, D'Ouro que possui perfil essencialmente voltado para a restrição de
ingresso. Nas referências de povos indígenas isolados onde não há BAPE, o trabalho de vigilância
territorial realizado pelas populações indígenas que compartilham território com os povos isolados
tem sido fundamental, a FPE Envira tem monitorado essas ações via rádio e telefone. Praticamente
todas as referências de povos indígenas isolados confirmadas sob jurisdição da FPE estão sendo
monitoradas, exceto a Referência n° 64 (Igarapé Tapada), que localiza-se dentro do Parque Nacional
da Serra do Divisor e demanda a presença de um servidor in loco.

6.4.8.

FPE Cuminapanema
Na área de atuação da FPE Cuminapanema, não há referência confirmada de povo indígena isolado.
Dessa forma, as ações da FPE, durante o período da pandemia, estão focadas na Terra Indígena
Zo’é, povo de recente contato Zo’é (Registro n°38/CGIIRC).
Com relação à TI Zo’é, em decorrência da pandemia foi elaborado, em articulação com a Equipe
Dsei Guatoc-Polo Santarém/SESAI, um Plano de Contingência para prevenção e combate ao Covid19 na TI Zo’é (SEI nº 2064167), onde consta também o protocolo de acesso à TI Zo’é durante a
pandemia. O Plano de Contingência está no processo SEI nº 08748.000254/2020-58, que concentra
as informações, normativas e documentos relativos às ações e articulações institucionais da
FPE Cuminapanema no que tange a proteção da saúde e da terra do povo Zo'é no contexto da
pandemia mundial do novo coronavírus.
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Vale ressaltar também que está sendo movimentado o processo Sei n° 08748.000384/2019-57,
referente à Proteção Territorial da TI Zo’é. Nele, estão organizadas informações sobre as atividades
institucionais da FPE Cuminapanema no que tange ações de fiscalização da Terra Indígena Zo'é.
Ações de proteção territorial e articulações institucionais estão sendo feitas, conforme
determinação judicial (SEI n°2081788).
6.4.9.

FPE Médio Xingu
Não há Referências Confirmadas de Povos Indígenas Isolados na área de responsabilidade da FPE
Médio Xingu. Ainda assim esta FPE tem realizado articulação e repasse de informações com órgãos
de segurança e de fiscalização ambiental, como Exército o Brasileiro, a Polícia Militar Ambiental e
o Ibama. Foram realizadas neste contexto operações nas Terras Indígenas Apyterewa, Ituna/Itatá e
Cachoeira Seca, áreas com Registros de Povos Indígenas Isolados ainda em estudo. A FPE tem
informado às Forças Armadas sobre alvos estratégicos para serem abrangidos dentro da Operação
Verde Brasil II.
Em consonância com o Plano de Proteção Territorial Médio Xingu (PPTMX) a FPEMX está se
articulando para montar barreiras sanitárias na região, o que ainda não foi realizado pela extrema
escassez de recursos humanos.

6.4.10.

FPE Awá

Foi
elaborado,
em
articulação
com
a
SESAI,
os
Planos
de
Contingências para Infecção Humana pelo Covid-19 para os Indígenas de Recente Contato e
Isolados do Povo Awa Guajá e para a TI Arariboia.
A FPE Awá tem se articulado com o Exército Brasileiro no contexto da Operação Verde Brasil II
para realizar operações de fiscalização na TI Arariboia, onde há Referência Confirmada de Povo
Indígena Isolado. Em ação de sobrevoo foram identificados diversos ramais madeireiros que serão
fiscalizados em operação com data a ser definida pelo Comando da Operação Verde Brasil II.
Uma vez que a TI Arariboia é compartilhada pelo Povo Guajajara e o Povo Isolado Awá-Guajá, a
FPE tem auxiliado na constituição de barreiras sanitárias e outras medidas de enfrentamento ao
combate ao coronavírus nas aldeias guajajara. Em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde foi
realizada a testagem em massa com mais de 500 testes em aldeias com elevado número de casos
suspeitos.
A FPE Awá está desenvolvendo, em parceria com esta COPLII, um plano permanente de
monitoramento dos indígenas isolados de Araribóia, que, entre outros objetivos, pretende garantir a
não-infecção destes indígenas.
6.4.11.

FPE Madeirinha-Juruena

Estão sendo realizadas atividades de fiscalização na Terra Indígena Kawahiva do Rio Pardo,
efetuando diversas ações de proteção territorial, inclusive em conjunto com agentes do Ibama e a da
Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Mato Grosso, obtendo resultados concretos com a
finalidade de evitar a invasão da área declarada.
Contudo, de fato as investidas contra a referida terra indígena habitada por índios
isolados intensificaram-se durante a pandemia, e tendem a se agravar durante o período da seca
amazônica, fazendo-se muito necessário o apoio das forças de segurança na BAPE Kawahiva para
que o trabalho de proteção territorial possa ser eficazmente realizado, considerando a enorme
hostilidade ao trabalho indigenista na região e a brutal violência rural no município de Colniza,
noroeste do Mato Grosso.
Por fim, informa-se que, para evitar ao máximo o fluxo de pessoas entre a BAPE e as cidades, tem
se buscado a renovação das ordens de serviço de servidores e colaboradores que já se encontram em
campo, objetivando preservar a segurança sanitária do local, o que tem sido exitoso, dado o
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comprometimento da equipe envolvida.
6.5.

Sendo o que tínhamos a reportar na ocasião, submetemos à avaliação superior.
(Assinado Eletronicamente)
EVANDRO NOBRE PELEGRINI
Indigenista Especializado
COPLII / CGIIRC / DPT-Funai
(Assinado Eletronicamente)
BERNARDO NATIVIDADE VARGAS DA SILVA
Chefe do Serviço de Apoio da Política de Proteção e Localização de Povos Indígenas Isolados
COPLII / CGIIRC / DPT-Funai
Documento assinado eletronicamente por Evandro Nobre Pelegrini, Indigenista Especializado(a), em
23/07/2020, às 18:53, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Bernardo Na vidade Vargas Da Silva, Chefe de Serviço,
em 23/07/2020, às 18:54, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site:
h p://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 2323886 e
o código CRC 77A9CB85.

Referência: Processo nº 08620.005053/2020-83

SEI nº 2323886

Criado por evandro.pelegrini, versão 84 por evandro.pelegrini em 23/07/2020 18:40:31.
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Anexo 20. Lista Tis COViD-19 (2063311)

Andirá-Marau

Arara

Arara da Volta grande do Xingu
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Araweté Igarapé Ipixuna

Cachoeira Seca

Ituna/Itata (restrição de uso)

Juruna do Km 17

SPO Nº

124

128

129

129

129

129

129

129

Data

30/03/2020

01/04/2020

01/04/2020

01/04/2020

01/04/2020

01/04/2020

01/04/2020

01/04/2020

Ação

Fiscalização

Fiscalização

Prevenção

Prevenção

Prevenção

Prevenção

Prevenção

Prevenção

CR

Descrição

Total

Tipo de Despesa

Programa

Manaus

Pagamento de diárias para o servidor Eduardo Aguiar Sorice, para acompanhar e
apoiar equipe do DSEI/SESAI em missão de monitoramento e controle de acesso
às comunidades indígenas na entrada do rio Andirá, Terra Indígena Andirá
R$
Marau, município de Barreirinha, neste estado do Amazonas, no período de
30/03/2020 a 06/04/2020, a fim de impedir a expansão da epidemia COVID - 19
até as comunidades indígenas.

1.327,50

Custeio

COVID-19

Manaus

Diárias para servidor a fim de apoiar a equipe do DSEI/SESAI em missão de
monitoramento e controle de acesso às comunidades indígenas na entrada dos
rios Marau e Urupadi, Terra Indígena Andirá Marau, município de Maués-AM, no R$
período de 01 a 10/04/2020, com o objetivo de impedir a expansão da epidemia
COVID - 19 até as comunidades indígenas.

840,75

Custeio

COVID-19

Centro Leste do Pará (Altamira)

Adoção de medidas cautelares mediante ao estabelecimento de protocolos para
redução da transmissibilidade do coronavírus SARS-COV-2 por servidores e
terceirizados que atuam no PPTMX, bem como por indígenas beneficiários das R$
ações de proteção territorial, visando a manutenção das ações do PPTMX com
adequações aos protocolos de segurança vigentes.

157.451,88

Custeio

COVID-19

Centro Leste do Pará (Altamira)

Adoção de medidas cautelares mediante ao estabelecimento de protocolos para
redução da transmissibilidade do coronavírus SARS-COV-2 por servidores e
terceirizados que atuam no PPTMX, bem como por indígenas beneficiários das
ações de proteção territorial, visando a manutenção das ações do PPTMX com
adequações aos protocolos de segurança vigentes.

Custeio

COVID-19

Centro Leste do Pará (Altamira)

Adoção de medidas cautelares mediante ao estabelecimento de protocolos para
redução da transmissibilidade do coronavírus SARS-COV-2 por servidores e
terceirizados que atuam no PPTMX, bem como por indígenas beneficiários das
ações de proteção territorial, visando a manutenção das ações do PPTMX com
adequações aos protocolos de segurança vigentes.

Custeio

COVID-19

Centro Leste do Pará (Altamira)

Adoção de medidas cautelares mediante ao estabelecimento de protocolos para
redução da transmissibilidade do coronavírus SARS-COV-2 por servidores e
terceirizados que atuam no PPTMX, bem como por indígenas beneficiários das
ações de proteção territorial, visando a manutenção das ações do PPTMX com
adequações aos protocolos de segurança vigentes.

Custeio

COVID-19

Centro Leste do Pará (Altamira)

Adoção de medidas cautelares mediante ao estabelecimento de protocolos para
redução da transmissibilidade do coronavírus SARS-COV-2 por servidores e
terceirizados que atuam no PPTMX, bem como por indígenas beneficiários das
ações de proteção territorial, visando a manutenção das ações do PPTMX com
adequações aos protocolos de segurança vigentes.

Custeio

COVID-19

Centro Leste do Pará (Altamira)

Adoção de medidas cautelares mediante ao estabelecimento de protocolos para
redução da transmissibilidade do coronavírus SARS-COV-2 por servidores e
terceirizados que atuam no PPTMX, bem como por indígenas beneficiários das
ações de proteção territorial, visando a manutenção das ações do PPTMX com
adequações aos protocolos de segurança vigentes.

Custeio

COVID-19

Astec-CGMT
2020

Fundação Nacional do ìndio - FUNAI
Diretoria de Proeção Territorial - DPT
Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial - CGMT

kararaô

Anexo 20. Lista Tis COViD-19 (2063311)

koatinemo

Kuruáya

Paquiçamba

Trincheira Bacaja
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Xipaya

Cunhã-Sapucaia

129

129

129

129

129

129

175

01/04/2020

01/04/2020

01/04/2020

01/04/2020

01/04/2020

01/04/2020

20/04/2020

Prevenção

Prevenção

Prevenção

Prevenção

Prevenção

Prevenção

Fiscalização

Centro Leste do Pará (Altamira)

Adoção de medidas cautelares mediante ao estabelecimento de protocolos para
redução da transmissibilidade do coronavírus SARS-COV-2 por servidores e
terceirizados que atuam no PPTMX, bem como por indígenas beneficiários das
ações de proteção territorial, visando a manutenção das ações do PPTMX com
adequações aos protocolos de segurança vigentes.

Custeio

COVID-19

Centro Leste do Pará (Altamira)

Adoção de medidas cautelares mediante ao estabelecimento de protocolos para
redução da transmissibilidade do coronavírus SARS-COV-2 por servidores e
terceirizados que atuam no PPTMX, bem como por indígenas beneficiários das
ações de proteção territorial, visando a manutenção das ações do PPTMX com
adequações aos protocolos de segurança vigentes.

Custeio

COVID-19

Centro Leste do Pará (Altamira)

Adoção de medidas cautelares mediante ao estabelecimento de protocolos para
redução da transmissibilidade do coronavírus SARS-COV-2 por servidores e
terceirizados que atuam no PPTMX, bem como por indígenas beneficiários das
ações de proteção territorial, visando a manutenção das ações do PPTMX com
adequações aos protocolos de segurança vigentes.

Custeio

COVID-19

Centro Leste do Pará (Altamira)

Adoção de medidas cautelares mediante ao estabelecimento de protocolos para
redução da transmissibilidade do coronavírus SARS-COV-2 por servidores e
terceirizados que atuam no PPTMX, bem como por indígenas beneficiários das
ações de proteção territorial, visando a manutenção das ações do PPTMX com
adequações aos protocolos de segurança vigentes.

Custeio

COVID-19

Centro Leste do Pará (Altamira)

Adoção de medidas cautelares mediante ao estabelecimento de protocolos para
redução da transmissibilidade do coronavírus SARS-COV-2 por servidores e
terceirizados que atuam no PPTMX, bem como por indígenas beneficiários das
ações de proteção territorial, visando a manutenção das ações do PPTMX com
adequações aos protocolos de segurança vigentes.

Custeio

COVID-19

Centro Leste do Pará (Altamira)

Adoção de medidas cautelares mediante ao estabelecimento de protocolos para
redução da transmissibilidade do coronavírus SARS-COV-2 por servidores e
terceirizados que atuam no PPTMX, bem como por indígenas beneficiários das
ações de proteção territorial, visando a manutenção das ações do PPTMX com
adequações aos protocolos de segurança vigentes.

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

Manaus

Ação de fiscalização e monitoramento territorial, em parceria com o Batalhão de
Policia Militar (BPM), visando a averiguação in loco de denuncia da presença de
barcos de pesca que supostamente estão em atividade dentro da Terra Indígena
Cunhã Sapucaia e Junto com técnico de saúde do Polo Base de Borba, dar
conhecimento aos indígenas da Portaria nº. 419/PRES/FUNAI de 17 de março de
2020, bem como levar esclarecimento e orientações a todas as aldeias das terras R$
indígena: Setemã, Novo Aripuanã, Costa do Arari, Rio Autaz Açu TI Limão, Rio
Mapia TI Kwata Laranja e Rio Igapó Açu, jurisdicionadas a CTL de Borba, sobre
medidas preventivas para contenção do do avanço da pandemia do Novo
Coronavirus (COVID-19). Pagamento de auxilio conforme Portaria nº 320/PRESFunai, de 27/03/2013.

Astec-CGMT
2020

17.758,02

Fundação Nacional do ìndio - FUNAI
Diretoria de Proeção Territorial - DPT
Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial - CGMT

Anexo 20. Lista Tis COViD-19 (2063311)

Arary

Lago do Limão
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Setemã

Potiguara de Monte-Mor

Potiguara

175

175

175

176

176

20/04/2020

20/04/2020

20/04/2020

21/04/2020

21/04/2020

Fiscalização

Fiscalização

Fiscalização

Fiscalização

Fiscalização

Manaus

Ação de fiscalização e monitoramento territorial, em parceria com o Batalhão de
Policia Militar (BPM), visando a averiguação in loco de denuncia da presença de
barcos de pesca que supostamente estão em atividade dentro da Terra Indígena
Cunhã Sapucaia e Junto com técnico de saúde do Polo Base de Borba, dar
conhecimento aos indígenas da Portaria nº. 419/PRES/FUNAI de 17 de março de
2020, bem como levar esclarecimento e orientações a todas as aldeias das terras
indígena: Setemã, Novo Aripuanã, Costa do Arari, Rio Autaz Açu TI Limão, Rio
Mapia TI Kwata Laranja e Rio Igapó Açu, jurisdicionadas a CTL de Borba, sobre
medidas preventivas para contenção do do avanço da pandemia do Novo
Coronavirus (COVID-19). Pagamento de auxilio conforme Portaria nº 320/PRESFunai, de 27/03/2013.

Custeio

COVID-19

Manaus

Ação de fiscalização e monitoramento territorial, em parceria com o Batalhão de
Policia Militar (BPM), visando a averiguação in loco de denuncia da presença de
barcos de pesca que supostamente estão em atividade dentro da Terra Indígena
Cunhã Sapucaia e Junto com técnico de saúde do Polo Base de Borba, dar
conhecimento aos indígenas da Portaria nº. 419/PRES/FUNAI de 17 de março de
2020, bem como levar esclarecimento e orientações a todas as aldeias das terras
indígena: Setemã, Novo Aripuanã, Costa do Arari, Rio Autaz Açu TI Limão, Rio
Mapia TI Kwata Laranja e Rio Igapó Açu, jurisdicionadas a CTL de Borba, sobre
medidas preventivas para contenção do do avanço da pandemia do Novo
Coronavirus (COVID-19). Pagamento de auxilio conforme Portaria nº 320/PRESFunai, de 27/03/2013.

Custeio

COVID-19

Manaus

Ação de fiscalização e monitoramento territorial, em parceria com o Batalhão de
Policia Militar (BPM), visando a averiguação in loco de denuncia da presença de
barcos de pesca que supostamente estão em atividade dentro da Terra Indígena
Cunhã Sapucaia e Junto com técnico de saúde do Polo Base de Borba, dar
conhecimento aos indígenas da Portaria nº. 419/PRES/FUNAI de 17 de março de
2020, bem como levar esclarecimento e orientações a todas as aldeias das terras
indígena: Setemã, Novo Aripuanã, Costa do Arari, Rio Autaz Açu TI Limão, Rio
Mapia TI Kwata Laranja e Rio Igapó Açu, jurisdicionadas a CTL de Borba, sobre
medidas preventivas para contenção do do avanço da pandemia do Novo
Coronavirus (COVID-19). Pagamento de auxilio conforme Portaria nº 320/PRESFunai, de 27/03/2013.

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

João Pessoa

Ação de fiscalização e monitoramento territorial, em parceria com a SESEI,
IBAMA, Batalhão de Polícia Militar (BPMA) e Batalhão de Polícia Militar
Ambiental (BPMA), com o objetivo de apoiar as barreiras sanitárias e ambientais R$
visando a prevenção de contágio da COVID-19 entre os indígenas, bem como,
desencorajar os ilícitos ambientais durante a pandemia. - Atividade 01.

João Pessoa

Ação de fiscalização e monitoramento territorial, em parceria com a SESEI,
IBAMA, Batalhão de Polícia Militar (BPMA) e Batalhão de Polícia Militar
Ambiental (BPMA), com o objetivo de apoiar as barreiras sanitárias e ambientais
visando a prevenção de contágio da COVID-19 entre os indígenas, bem como,
desencorajar os ilícitos ambientais durante a pandemia. - Atividade 01.

Astec-CGMT
2020

3.924,00

Fundação Nacional do ìndio - FUNAI
Diretoria de Proeção Territorial - DPT
Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial - CGMT

Jacaré de São Domingos
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Potiguara de Monte-Mor

Potiguara

Jacaré de São Domingos
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-

Munduruku

Sai-Cinza

Sararé

176

177

177

177

180

185

185

187

21/04/2020

21/04/2020

21/04/2020

21/04/2020

22/04/2020

24/04/2020

24/04/2020

24/04/2020

Fiscalização

Fiscalização

Fiscalização

Fiscalização

-

Fiscalização

Fiscalização

Prevenção

João Pessoa

Ação de fiscalização e monitoramento territorial, em parceria com a SESEI,
IBAMA, Batalhão de Polícia Militar (BPMA) e Batalhão de Polícia Militar
Ambiental (BPMA), com o objetivo de apoiar as barreiras sanitárias e ambientais
visando a prevenção de contágio da COVID-19 entre os indígenas, bem como,
desencorajar os ilícitos ambientais durante a pandemia. - Atividade 01.

João Pessoa

Ação de fiscalização e monitoramento territorial, em parceria com a SESEI,
IBAMA, Batalhão de Polícia Militar (BPMA) e Batalhão de Polícia Militar
Ambiental
R$
(BPMA), com o objetivo de apoiar as barreiras sanitárias e ambientais visando a
prevenção de contágio da COVID-19 entre os indígenas, bem como, desencorajar
os ilícitos ambientais durante a pandemia. - Atividade 02.

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

João Pessoa

Ação de fiscalização e monitoramento territorial, em parceria com a SESEI,
IBAMA, Batalhão de Polícia Militar (BPMA) e Batalhão de Polícia Militar
Ambiental
(BPMA), com o objetivo de apoiar as barreiras sanitárias e ambientais visando a
prevenção de contágio da COVID-19 entre os indígenas, bem como, desencorajar
os ilícitos ambientais durante a pandemia. - Atividade 02.

Custeio

COVID-19

João Pessoa

Ação de fiscalização e monitoramento territorial, em parceria com a SESEI,
IBAMA, Batalhão de Polícia Militar (BPMA) e Batalhão de Polícia Militar
Ambiental
(BPMA), com o objetivo de apoiar as barreiras sanitárias e ambientais visando a
prevenção de contágio da COVID-19 entre os indígenas, bem como, desencorajar
os ilícitos ambientais durante a pandemia. - Atividade 02.

Custeio

COVID-19

5.394,86

Cacoal

Confecção de 20 (vinte) banners para serem colocados nas entradas das aldeias
jurisdicionadas a Coordenação Regional de Cacoal, a fim diminuir o fluxo de
R$
pessoas, indígenas e não-indígenas, entre as aldeias e as cidades, incluindo-se a
área rural, com a finalidade de impedir a expansão da epidemia COVID - 19.

1.120,00

Custeio

COVID-19

Tapajós

Ação de fiscalização e monitoramento territorial, em parceria com o Batalhão de
Polícia Militar de Itaituba (PM-PA) e Secretaria Especial de Saúde Indígena
(SESAI), com o objetivo de inibir o ingresso de embarcações e retirar invasores R$
das Terras Indígenas (TI) Mundurku e Sai-Cinza. - Ação de Contenção da
Pandemia de COVID-19.

95.859,00

Custeio

COVID-19

Tapajós

Ação de fiscalização e monitoramento territorial, em parceria com o Batalhão de
Polícia Militar de Itaituba (PM-PA) e Secretaria Especial de Saúde Indígena
(SESAI), com o objetivo de inibir o ingresso de embarcações e retirar invasores
das Terras Indígenas (TI) Mundurku e Sai-Cinza. - Ação de Contenção da
Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Cuiabá

Ação de prevenção, em parceria com o Batalhão de Polícia Militar Ambiental do
Estado do Mato Grosso (BPMA-MT), com o objetivo de impedir a entrada de
pessoas para a prática de ilícitos no interior da Terra Indígena (TI) Sararé,
R$
contribuindo para a não disseminação do coronavírus na referida TI. - Atividade
06. - Ação de Contenção da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Astec-CGMT
2020

51.609,90

Fundação Nacional do ìndio - FUNAI
Diretoria de Proeção Territorial - DPT
Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial - CGMT

Merure
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Tadarimana

Jarudore

Tereza Cristina
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Perigara

Bakairi

188

188

188

188

188

188

24/04/2020

24/04/2020

24/04/2020

24/04/2020

24/04/2020

24/04/2020

Prevenção

Prevenção

Prevenção

Prevenção

Prevenção

Prevenção

Cuiabá

Ação de prevenção, em parceria com o objetivo de confeccionar e instalar placas
indicativas e orientadoras, no intuito de informar quanto a restrição de acesso às
Terras Indígenass Merure, Tadarimana, Jarudore, Tereza Cristina, Perigara,
R$
Bakairi, Santana, Umutina, Rio Formoso, Paresi, Utiariti, Juininha,Tirecatinga,
Nambikwara, Vale do Guaporé, Sararé, Pirineus de Souza, Tubarão Latundê,
Parque do Aripuanã (Sawentê), Portal do Encantado, Baia dos Guató, Baú e
Mekragnotire. - Atividade 07. - Ação de Contenção da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Cuiabá

Ação de prevenção, em parceria com o objetivo de confeccionar e instalar placas
indicativas e orientadoras, no intuito de informar quanto a restrição de acesso às
Terras Indígenass Merure, Tadarimana, Jarudore, Tereza Cristina, Perigara,
Bakairi, Santana, Umutina, Rio Formoso, Paresi, Utiariti, Juininha,Tirecatinga,
Nambikwara, Vale do Guaporé, Sararé, Pirineus de Souza, Tubarão Latundê,
Parque do Aripuanã (Sawentê), Portal do Encantado, Baia dos Guató, Baú e
Mekragnotire. - Atividade 07. - Ação de Contenção da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Cuiabá

Ação de prevenção, em parceria com o objetivo de confeccionar e instalar placas
indicativas e orientadoras, no intuito de informar quanto a restrição de acesso às
Terras Indígenass Merure, Tadarimana, Jarudore, Tereza Cristina, Perigara,
Bakairi, Santana, Umutina, Rio Formoso, Paresi, Utiariti, Juininha,Tirecatinga,
Nambikwara, Vale do Guaporé, Sararé, Pirineus de Souza, Tubarão Latundê,
Parque do Aripuanã (Sawentê), Portal do Encantado, Baia dos Guató, Baú e
Mekragnotire. - Atividade 07. - Ação de Contenção da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Cuiabá

Ação de prevenção, em parceria com o objetivo de confeccionar e instalar placas
indicativas e orientadoras, no intuito de informar quanto a restrição de acesso às
Terras Indígenass Merure, Tadarimana, Jarudore, Tereza Cristina, Perigara,
Bakairi, Santana, Umutina, Rio Formoso, Paresi, Utiariti, Juininha,Tirecatinga,
Nambikwara, Vale do Guaporé, Sararé, Pirineus de Souza, Tubarão Latundê,
Parque do Aripuanã (Sawentê), Portal do Encantado, Baia dos Guató, Baú e
Mekragnotire. - Atividade 07. - Ação de Contenção da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Cuiabá

Ação de prevenção, em parceria com o objetivo de confeccionar e instalar placas
indicativas e orientadoras, no intuito de informar quanto a restrição de acesso às
Terras Indígenass Merure, Tadarimana, Jarudore, Tereza Cristina, Perigara,
Bakairi, Santana, Umutina, Rio Formoso, Paresi, Utiariti, Juininha,Tirecatinga,
Nambikwara, Vale do Guaporé, Sararé, Pirineus de Souza, Tubarão Latundê,
Parque do Aripuanã (Sawentê), Portal do Encantado, Baia dos Guató, Baú e
Mekragnotire. - Atividade 07. - Ação de Contenção da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Cuiabá

Ação de prevenção, em parceria com o objetivo de confeccionar e instalar placas
indicativas e orientadoras, no intuito de informar quanto a restrição de acesso às
Terras Indígenass Merure, Tadarimana, Jarudore, Tereza Cristina, Perigara,
Bakairi, Santana, Umutina, Rio Formoso, Paresi, Utiariti, Juininha,Tirecatinga,
Nambikwara, Vale do Guaporé, Sararé, Pirineus de Souza, Tubarão Latundê,
Parque do Aripuanã (Sawentê), Portal do Encantado, Baia dos Guató, Baú e
Mekragnotire. - Atividade 07. - Ação de Contenção da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Astec-CGMT
2020

27.231,80

Fundação Nacional do ìndio - FUNAI
Diretoria de Proeção Territorial - DPT
Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial - CGMT

Santana
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Rio Formoso

Paresi

Utiariti
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Juininha

Tirecatinga

188

188

188

188

188

188

24/04/2020

24/04/2020

24/04/2020

24/04/2020

24/04/2020

24/04/2020

Prevenção

Prevenção

Prevenção

Prevenção

Prevenção

Prevenção

Cuiabá

Ação de prevenção, em parceria com o objetivo de confeccionar e instalar placas
indicativas e orientadoras, no intuito de informar quanto a restrição de acesso às
Terras Indígenass Merure, Tadarimana, Jarudore, Tereza Cristina, Perigara,
Bakairi, Santana, Umutina, Rio Formoso, Paresi, Utiariti, Juininha,Tirecatinga,
Nambikwara, Vale do Guaporé, Sararé, Pirineus de Souza, Tubarão Latundê,
Parque do Aripuanã (Sawentê), Portal do Encantado, Baia dos Guató, Baú e
Mekragnotire. - Atividade 07. - Ação de Contenção da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Cuiabá

Ação de prevenção, em parceria com o objetivo de confeccionar e instalar placas
indicativas e orientadoras, no intuito de informar quanto a restrição de acesso às
Terras Indígenass Merure, Tadarimana, Jarudore, Tereza Cristina, Perigara,
Bakairi, Santana, Umutina, Rio Formoso, Paresi, Utiariti, Juininha,Tirecatinga,
Nambikwara, Vale do Guaporé, Sararé, Pirineus de Souza, Tubarão Latundê,
Parque do Aripuanã (Sawentê), Portal do Encantado, Baia dos Guató, Baú e
Mekragnotire. - Atividade 07. - Ação de Contenção da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Cuiabá

Ação de prevenção, em parceria com o objetivo de confeccionar e instalar placas
indicativas e orientadoras, no intuito de informar quanto a restrição de acesso às
Terras Indígenass Merure, Tadarimana, Jarudore, Tereza Cristina, Perigara,
Bakairi, Santana, Umutina, Rio Formoso, Paresi, Utiariti, Juininha,Tirecatinga,
Nambikwara, Vale do Guaporé, Sararé, Pirineus de Souza, Tubarão Latundê,
Parque do Aripuanã (Sawentê), Portal do Encantado, Baia dos Guató, Baú e
Mekragnotire. - Atividade 07. - Ação de Contenção da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Cuiabá

Ação de prevenção, em parceria com o objetivo de confeccionar e instalar placas
indicativas e orientadoras, no intuito de informar quanto a restrição de acesso às
Terras Indígenass Merure, Tadarimana, Jarudore, Tereza Cristina, Perigara,
Bakairi, Santana, Umutina, Rio Formoso, Paresi, Utiariti, Juininha,Tirecatinga,
Nambikwara, Vale do Guaporé, Sararé, Pirineus de Souza, Tubarão Latundê,
Parque do Aripuanã (Sawentê), Portal do Encantado, Baia dos Guató, Baú e
Mekragnotire. - Atividade 07. - Ação de Contenção da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Cuiabá

Ação de prevenção, em parceria com o objetivo de confeccionar e instalar placas
indicativas e orientadoras, no intuito de informar quanto a restrição de acesso às
Terras Indígenass Merure, Tadarimana, Jarudore, Tereza Cristina, Perigara,
Bakairi, Santana, Umutina, Rio Formoso, Paresi, Utiariti, Juininha,Tirecatinga,
Nambikwara, Vale do Guaporé, Sararé, Pirineus de Souza, Tubarão Latundê,
Parque do Aripuanã (Sawentê), Portal do Encantado, Baia dos Guató, Baú e
Mekragnotire. - Atividade 07. - Ação de Contenção da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Cuiabá

Ação de prevenção, em parceria com o objetivo de confeccionar e instalar placas
indicativas e orientadoras, no intuito de informar quanto a restrição de acesso às
Terras Indígenass Merure, Tadarimana, Jarudore, Tereza Cristina, Perigara,
Bakairi, Santana, Umutina, Rio Formoso, Paresi, Utiariti, Juininha,Tirecatinga,
Nambikwara, Vale do Guaporé, Sararé, Pirineus de Souza, Tubarão Latundê,
Parque do Aripuanã (Sawentê), Portal do Encantado, Baia dos Guató, Baú e
Mekragnotire. - Atividade 07. - Ação de Contenção da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Astec-CGMT
2020

Fundação Nacional do ìndio - FUNAI
Diretoria de Proeção Territorial - DPT
Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial - CGMT

Nambikwara

Anexo 20. Lista Tis COViD-19 (2063311)

Vale do guaporé

Sararé

Pirineus de Souza
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Tubarão Latunde

Parque do Aripuanã

188

188

188

188

188

188

24/04/2020

24/04/2020

24/04/2020

24/04/2020

24/04/2020

24/04/2020

Prevenção

Prevenção

Prevenção

Prevenção

Prevenção

Prevenção

Cuiabá

Ação de prevenção, em parceria com o objetivo de confeccionar e instalar placas
indicativas e orientadoras, no intuito de informar quanto a restrição de acesso às
Terras Indígenass Merure, Tadarimana, Jarudore, Tereza Cristina, Perigara,
Bakairi, Santana, Umutina, Rio Formoso, Paresi, Utiariti, Juininha,Tirecatinga,
Nambikwara, Vale do Guaporé, Sararé, Pirineus de Souza, Tubarão Latundê,
Parque do Aripuanã (Sawentê), Portal do Encantado, Baia dos Guató, Baú e
Mekragnotire. - Atividade 07. - Ação de Contenção da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Cuiabá

Ação de prevenção, em parceria com o objetivo de confeccionar e instalar placas
indicativas e orientadoras, no intuito de informar quanto a restrição de acesso às
Terras Indígenass Merure, Tadarimana, Jarudore, Tereza Cristina, Perigara,
Bakairi, Santana, Umutina, Rio Formoso, Paresi, Utiariti, Juininha,Tirecatinga,
Nambikwara, Vale do Guaporé, Sararé, Pirineus de Souza, Tubarão Latundê,
Parque do Aripuanã (Sawentê), Portal do Encantado, Baia dos Guató, Baú e
Mekragnotire. - Atividade 07. - Ação de Contenção da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Cuiabá

Ação de prevenção, em parceria com o objetivo de confeccionar e instalar placas
indicativas e orientadoras, no intuito de informar quanto a restrição de acesso às
Terras Indígenass Merure, Tadarimana, Jarudore, Tereza Cristina, Perigara,
Bakairi, Santana, Umutina, Rio Formoso, Paresi, Utiariti, Juininha,Tirecatinga,
Nambikwara, Vale do Guaporé, Sararé, Pirineus de Souza, Tubarão Latundê,
Parque do Aripuanã (Sawentê), Portal do Encantado, Baia dos Guató, Baú e
Mekragnotire. - Atividade 07. - Ação de Contenção da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Cuiabá

Ação de prevenção, em parceria com o objetivo de confeccionar e instalar placas
indicativas e orientadoras, no intuito de informar quanto a restrição de acesso às
Terras Indígenass Merure, Tadarimana, Jarudore, Tereza Cristina, Perigara,
Bakairi, Santana, Umutina, Rio Formoso, Paresi, Utiariti, Juininha,Tirecatinga,
Nambikwara, Vale do Guaporé, Sararé, Pirineus de Souza, Tubarão Latundê,
Parque do Aripuanã (Sawentê), Portal do Encantado, Baia dos Guató, Baú e
Mekragnotire. - Atividade 07. - Ação de Contenção da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Cuiabá

Ação de prevenção, em parceria com o objetivo de confeccionar e instalar placas
indicativas e orientadoras, no intuito de informar quanto a restrição de acesso às
Terras Indígenass Merure, Tadarimana, Jarudore, Tereza Cristina, Perigara,
Bakairi, Santana, Umutina, Rio Formoso, Paresi, Utiariti, Juininha,Tirecatinga,
Nambikwara, Vale do Guaporé, Sararé, Pirineus de Souza, Tubarão Latundê,
Parque do Aripuanã (Sawentê), Portal do Encantado, Baia dos Guató, Baú e
Mekragnotire. - Atividade 07. - Ação de Contenção da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Cuiabá

Ação de prevenção, em parceria com o objetivo de confeccionar e instalar placas
indicativas e orientadoras, no intuito de informar quanto a restrição de acesso às
Terras Indígenass Merure, Tadarimana, Jarudore, Tereza Cristina, Perigara,
Bakairi, Santana, Umutina, Rio Formoso, Paresi, Utiariti, Juininha,Tirecatinga,
Nambikwara, Vale do Guaporé, Sararé, Pirineus de Souza, Tubarão Latundê,
Parque do Aripuanã (Sawentê), Portal do Encantado, Baia dos Guató, Baú e
Mekragnotire. - Atividade 07. - Ação de Contenção da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Astec-CGMT
2020

Fundação Nacional do ìndio - FUNAI
Diretoria de Proeção Territorial - DPT
Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial - CGMT

Portal do Encantado

Anexo 20. Lista Tis COViD-19 (2063311)

Baía dos Guató

Baú

Menkragnoti
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Umutina

188

188

188

188

188

24/04/2020

24/04/2020

24/04/2020

24/04/2020

24/04/2020

Prevenção

Prevenção

Prevenção

Prevenção

Prevenção

Cuiabá

Ação de prevenção, em parceria com o objetivo de confeccionar e instalar placas
indicativas e orientadoras, no intuito de informar quanto a restrição de acesso às
Terras Indígenass Merure, Tadarimana, Jarudore, Tereza Cristina, Perigara,
Bakairi, Santana, Umutina, Rio Formoso, Paresi, Utiariti, Juininha,Tirecatinga,
Nambikwara, Vale do Guaporé, Sararé, Pirineus de Souza, Tubarão Latundê,
Parque do Aripuanã (Sawentê), Portal do Encantado, Baia dos Guató, Baú e
Mekragnotire. - Atividade 07. - Ação de Contenção da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Cuiabá

Ação de prevenção, em parceria com o objetivo de confeccionar e instalar placas
indicativas e orientadoras, no intuito de informar quanto a restrição de acesso às
Terras Indígenass Merure, Tadarimana, Jarudore, Tereza Cristina, Perigara,
Bakairi, Santana, Umutina, Rio Formoso, Paresi, Utiariti, Juininha,Tirecatinga,
Nambikwara, Vale do Guaporé, Sararé, Pirineus de Souza, Tubarão Latundê,
Parque do Aripuanã (Sawentê), Portal do Encantado, Baia dos Guató, Baú e
Mekragnotire. - Atividade 07. - Ação de Contenção da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Cuiabá

Ação de prevenção, em parceria com o objetivo de confeccionar e instalar placas
indicativas e orientadoras, no intuito de informar quanto a restrição de acesso às
Terras Indígenass Merure, Tadarimana, Jarudore, Tereza Cristina, Perigara,
Bakairi, Santana, Umutina, Rio Formoso, Paresi, Utiariti, Juininha,Tirecatinga,
Nambikwara, Vale do Guaporé, Sararé, Pirineus de Souza, Tubarão Latundê,
Parque do Aripuanã (Sawentê), Portal do Encantado, Baia dos Guató, Baú e
Mekragnotire. - Atividade 07. - Ação de Contenção da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Cuiabá

Ação de prevenção, em parceria com o objetivo de confeccionar e instalar placas
indicativas e orientadoras, no intuito de informar quanto a restrição de acesso às
Terras Indígenass Merure, Tadarimana, Jarudore, Tereza Cristina, Perigara,
Bakairi, Santana, Umutina, Rio Formoso, Paresi, Utiariti, Juininha,Tirecatinga,
Nambikwara, Vale do Guaporé, Sararé, Pirineus de Souza, Tubarão Latundê,
Parque do Aripuanã (Sawentê), Portal do Encantado, Baia dos Guató, Baú e
Mekragnotire. - Atividade 07. - Ação de Contenção da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Cuiabá

Ação de prevenção, em parceria com o objetivo de confeccionar e instalar placas
indicativas e orientadoras, no intuito de informar quanto a restrição de acesso às
Terras Indígenass Merure, Tadarimana, Jarudore, Tereza Cristina, Perigara,
Bakairi, Santana, Umutina, Rio Formoso, Paresi, Utiariti, Juininha,Tirecatinga,
Nambikwara, Vale do Guaporé, Sararé, Pirineus de Souza, Tubarão Latundê,
Parque do Aripuanã (Sawentê), Portal do Encantado, Baia dos Guató, Baú e
Mekragnotire. - Atividade 07. - Ação de Contenção da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

Vale do guaporé

189

24/04/2020

Prevenção

Cuiabá

Pequizal

189

24/04/2020

Prevenção

Cuiabá

Ação de prevenção, em parceria com o Batalhão de Polícia Militar Ambiental do
Estado do Mato Grosso (BPMA-MT), com o objetivo de impedir a entrada de
pessoas para a prática de ilícitos no interior das Terras Indígenas (TIs) Vale do
R$
Guaporé, Pequizal e Nambikwara, contribuindo para a não disseminação do
coronavírus na referida TI. - Atividade 08. - Ação de Contenção da Pandemia de
COVID-19.
Ação de prevenção, em parceria com o Batalhão de Polícia Militar Ambiental do
Estado do Mato Grosso (BPMA-MT), com o objetivo de impedir a entrada de
pessoas para a prática de ilícitos no interior das Terras Indígenas (TIs) Vale do
Guaporé, Pequizal e Nambikwara, contribuindo para a não disseminação do
coronavírus na referida TI. - Atividade 08. - Ação de Contenção da Pandemia de
COVID-19.

Astec-CGMT
2020

52.832,00

Fundação Nacional do ìndio - FUNAI
Diretoria de Proeção Territorial - DPT
Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial - CGMT

Nambikwara

Anexo 20. Lista Tis COViD-19 (2063311)

Pirineus de Souza

Tubarão Latunde

189

190

190

24/04/2020

24/04/2020

24/04/2020

Prevenção

Prevenção

Prevenção

Cuiabá

Ação de prevenção, em parceria com o Batalhão de Polícia Militar Ambiental do
Estado do Mato Grosso (BPMA-MT), com o objetivo de impedir a entrada de
pessoas para a prática de ilícitos no interior das Terras Indígenas (TIs) Vale do
Guaporé, Pequizal e Nambikwara, contribuindo para a não disseminação do
coronavírus na referida TI. - Atividade 08. - Ação de Contenção da Pandemia de
COVID-19.

Cuiabá

Ação de prevenção, em parceria com o Batalhão de Polícia Militar Ambiental do
Estado do Mato Grosso (BPMA-MT), com o objetivo de impedir a entrada de
pessoas para a prática de ilícitos no interior das Terras Indígenas (TIs) Pirineus de
R$
Souza, Tubarão Latundê e Sawentê (Parque do Aripuanã), contribuindo para a
não disseminação do coronavírus na referida TI. - Atividade 09. - Ação de
Contenção da Pandemia de COVID-19.
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Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

Cuiabá

Ação de prevenção, em parceria com o Batalhão de Polícia Militar Ambiental do
Estado do Mato Grosso (BPMA-MT), com o objetivo de impedir a entrada de
pessoas para a prática de ilícitos no interior das Terras Indígenas (TIs) Pirineus de
Souza, Tubarão Latundê e Sawentê (Parque do Aripuanã), contribuindo para a
não disseminação do coronavírus na referida TI. - Atividade 09. - Ação de
Contenção da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Ação de prevenção, em parceria com o Batalhão de Polícia Militar Ambiental do
Estado do Mato Grosso (BPMA-MT), com o objetivo de impedir a entrada de
pessoas para a prática de ilícitos no interior das Terras Indígenas (TIs) Pirineus de
Souza, Tubarão Latundê e Sawentê (Parque do Aripuanã), contribuindo para a
não disseminação do coronavírus na referida TI. - Atividade 09. - Ação de
Contenção da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

45.547,93

Custeio

COVID-19

25.520,00

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

-

190

24/04/2020

Prevenção

Cuiabá

Kadiwéu

195

24/04/2020

Prevenção

Campo Grande

Guató

196

24/04/2020

Prevenção

Campo Grande

Ofayé-Xavante

196

24/04/2020

Prevenção

Campo Grande

Buriti

197

24/04/2020

Prevenção

Campo Grande

Ação de prevenção a fim de apoiar as ações de monitoramento territorial
desenvolvidas pelos indígenas em seus territórios sobretudo nos locais onde
foram instaladas barreiras sanitárias de contenção à pandemia de COVID-19 Atividade 3. - Ação de Contenção da Pandemia de COVID-19.

Campo Grande

Ação de prevenção a fim de apoiar as ações de monitoramento territorial
desenvolvidas pelos indígenas em seus territórios sobretudo nos locais onde
foram instaladas barreiras sanitárias de contenção à pandemia de COVID-19 Atividade 3. - Ação de Contenção da Pandemia de COVID-19.

Lalima

197

24/04/2020

Prevenção

Ação de prevenção a fim de apoiar as atividades desenvolvidas pelos indígenas
na Terra Indígena Kadiwéu em face da extensão de seu território e do histórica
R$
presença de não indígenas no local. - Atividade 1. - Ação de Contenção da
Pandemia de COVID-19.
Ação de prevenção a fim de apoiar ações de monitoramento territorial
realizadas pelos indígenas Guató, uma vez que a Terra Indígena é
constantemente invadida por turistas e pescadores, aumentando significativa as R$
chances de contaminação da comunidade pelo COVID-19.- Atividade 2. - Ação de
Contenção da Pandemia de COVID-19.
Ação de prevenção a fim de apoiar ações de monitoramento territorial
realizadas pelos indígenas Guató, uma vez que a Terra Indígena é
constantemente invadida por turistas e pescadores, aumentando significativa as
chances de contaminação da comunidade pelo COVID-19.- Atividade 2. - Ação de
Contenção da Pandemia de COVID-19.

Astec-CGMT
2020

R$

52.832,00

118.793,00

Fundação Nacional do ìndio - FUNAI
Diretoria de Proeção Territorial - DPT
Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial - CGMT

Anexo 20. Lista Tis COViD-19 (2063311)

Cachoeirinha

197

24/04/2020

Prevenção

Campo Grande

Ação de prevenção a fim de apoiar as ações de monitoramento territorial
desenvolvidas pelos indígenas em seus territórios sobretudo nos locais onde
foram instaladas barreiras sanitárias de contenção à pandemia de COVID-19 Atividade 3. - Ação de Contenção da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Pilad Rebuá

197

24/04/2020

Prevenção

Campo Grande

Ação de prevenção a fim de apoiar as ações de monitoramento territorial
desenvolvidas pelos indígenas em seus territórios sobretudo nos locais onde
foram instaladas barreiras sanitárias de contenção à pandemia de COVID-19 Atividade 3. - Ação de Contenção da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19
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Taunay/Ipegue

197

24/04/2020

Prevenção

Campo Grande

Ação de prevenção a fim de apoiar as ações de monitoramento territorial
desenvolvidas pelos indígenas em seus territórios sobretudo nos locais onde
foram instaladas barreiras sanitárias de contenção à pandemia de COVID-19 Atividade 3. - Ação de Contenção da Pandemia de COVID-19.

Limão Verde

197

24/04/2020

Prevenção

Campo Grande

Ação de prevenção a fim de apoiar as ações de monitoramento territorial
desenvolvidas pelos indígenas em seus territórios sobretudo nos locais onde
foram instaladas barreiras sanitárias de contenção à pandemia de COVID-19 Atividade 3. - Ação de Contenção da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Campo Grande

Ação de prevenção a fim de apoiar as ações de monitoramento territorial
desenvolvidas pelos indígenas em seus territórios sobretudo nos locais onde
foram instaladas barreiras sanitárias de contenção à pandemia de COVID-19 Atividade 3. - Ação de Contenção da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

Nioaque

197

24/04/2020

Prevenção

Uaçá

198

28/04/2020

Prevenção

Amapá e Norte do Pará

Galibi

198

28/04/2020

Prevenção

Amapá e Norte do Pará

Jumina

198

28/04/2020

Prevenção

Amapá e Norte do Pará

Uaçá

199

28/04/2020

Prevenção

Amapá e Norte do Pará

Ação de prevenção com a finalidade de realizar monitoramento territorial nas
Terra
Indígenas Uaçá, Galibi e Juminã, regiões que contam com intenso fluxo
R$
de pescadores, quilombolas, indígenas e ribeirinhos, tornando-se áreas sensíveis
com possível circulação do Covid-19. - Atividade 1 - Ação de combate da
Pandemia de COVID-19.
Ação de prevenção com a finalidade de realizar monitoramento territorial nas
Terra
Indígenas Uaçá, Galibi e Juminã, regiões que contam com intenso fluxo
de pescadores, quilombolas, indígenas e ribeirinhos, tornando-se áreas sensíveis
com possível circulação do Covid-19. - Atividade 1 - Ação de combate da
Pandemia de COVID-19.
Ação de prevenção com a finalidade de realizar monitoramento territorial nas
Terra
Indígenas Uaçá, Galibi e Juminã, regiões que contam com intenso fluxo
de pescadores, quilombolas, indígenas e ribeirinhos, tornando-se áreas sensíveis
com possível circulação do Covid-19. - Atividade 1 - Ação de combate da
Pandemia de COVID-19.
Ação de prevenção com a finalidade de realizar monitoramento territorial no rio
Curipi, na Terra Indígenas (TI) Uaçá, por se tratar do rio de maior fluxo intraaldeias e o que dá acesso à principal entrada e saída da referida TI, tratando-se R$
de localidade com possível circulação de risco sanitário decorrente do Covid-19. Atividade 2 - Ação de combate da Pandemia de COVID-19.

Astec-CGMT
2020

4.243,50

3.206,70

Fundação Nacional do ìndio - FUNAI
Diretoria de Proeção Territorial - DPT
Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial - CGMT

Uaçá

Anexo 20. Lista Tis COViD-19 (2063311)

Waiãpi

200

201

28/04/2020

28/04/2020

Prevenção

Prevenção

Amapá e Norte do Pará

Amapá e Norte do Pará

Ação de fiscalização e monitoramento territorial na Terra Indígena (TI) Uaçá,
especificamente na BR-156 desde o Km 18, ramal da aldeia Manga até a aldeia
Anawerá (limite sul), por tratar-se de rodovia de acesso livre, sendo a principal
estrada do estado do Amapá, que liga o sul do estado a fronteira norte com a
Guiana Francesa, onde o fluxo é constante e dos mais variados, tornando-se
local delicado no que concerne à propagação do Covid-19. - Atividade 3 - Ação
de combate da Pandemia de COVID-19.

R$

2.970,50

Custeio

COVID-19

Ação de prevenção com a finalidade de realizar monitoramento territorial na BR210 é o local de maior risco sanitário da Terra Indígena Wajãpi, por conta do
fluxo rodoviário proveniente do exterior com finalidades diversas como
R$
comércio e frete, que pode ocasionar a disseminação do Covid-19. - Atividade 4 Ação de combate da Pandemia de COVID-19.

3.135,00

Custeio

COVID-19

Waiãpi

202

28/04/2020

Prevenção

Amapá e Norte do Pará

Ação de prevenção com a finalidade de realizar monitoramento territorial na
fronteira sudeste-sul da Terra Indígena Wajãpi, leito do riozinho, fronteiriço a
duas Reservas de Desenvolvimento Sustentável, a Beija-Flor Brilho de Fogo
(municipal) e a do Iratapuru (estadual), com a finalidade de minimizar o risco
sanitário do Covid-19. - Atividade 5 - Ação de combate da Pandemia de COVID19.

Parakanã

208

28/04/2020

Prevenção

Baixo Tocantins

Ação de prevenção e monitoramento territorial com o objetivo de apurar
denúncia de extração ilegal de madeira no limite oeste da Terra Indígena
Parakanã. - Atividade 1 - Ação de combate da Pandemia de COVID-19.
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Mãe Maria

209

28/04/2020

Prevenção

Baixo Tocantins

Sororó

209

28/04/2020

Prevenção

Baixo Tocantins

Xikrin do Rio Catete

209

28/04/2020

Prevenção

Baixo Tocantins

Mãe Maria

210

28/04/2020

Prevenção

Baixo Tocantins

Sororó

210

28/04/2020

Prevenção

Baixo Tocantins

Ação de prevenção e monitoramento territorial com o objetivo de realizar
sobrevoo para mapear locais onde houveram denúncias de atividades
extrativistas ilegais nas Terras Indígenas Mãe Maria, Sororó e Xikrin do Rio
Cateté, para subsidiar ações de fiscalização. - Atividade 2 - Ação de combate da
Pandemia de COVID-19.
Ação de prevenção e monitoramento territorial com o objetivo de realizar
sobrevoo para mapear locais onde houveram denúncias de atividades
extrativistas ilegais nas Terras Indígenas Mãe Maria, Sororó e Xikrin do Rio
Cateté, para subsidiar ações de fiscalização. - Atividade 2 - Ação de combate da
Pandemia de COVID-19.
Ação de prevenção e monitoramento territorial com o objetivo de realizar
sobrevoo para mapear locais onde houveram denúncias de atividades
extrativistas ilegais nas Terras Indígenas Mãe Maria, Sororó e Xikrin do Rio
Cateté, para subsidiar ações de fiscalização. - Atividade 2 - Ação de combate da
Pandemia de COVID-19.
Ação de prevenção e monitoramento territorial com o objetivo de realizar
sobrevoo para mapear locais onde houveram denúncias de atividades
extrativistas ilegais nas Terras Indígenas Mãe Maria, Sororó e Xikrin do Rio
Cateté, para subsidiar ações de fiscalização. - Atividade 3 - Ação de combate da
Pandemia de COVID-19.
Ação de prevenção e monitoramento territorial com o objetivo de realizar
sobrevoo para mapear locais onde houveram denúncias de atividades
extrativistas ilegais nas Terras Indígenas Mãe Maria, Sororó e Xikrin do Rio
Cateté, para subsidiar ações de fiscalização. - Atividade 3 - Ação de combate da
Pandemia de COVID-19.

Astec-CGMT
2020

R$

6.743,80

Custeio

COVID-19

R$

1.906,77

Custeio

COVID-19

R$

2.483,36

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

R$

11.677,77

Fundação Nacional do ìndio - FUNAI
Diretoria de Proeção Territorial - DPT
Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial - CGMT

Xikrin do Rio Catete

Anexo 20. Lista Tis COViD-19 (2063311)

Yanomami

Raposa Serra do Sol

São Marcos - RR
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Cajueiro

Pium

210

233

233

233

233

233

28/04/2020

05/05/2020

05/05/2020

05/05/2020

05/05/2020

05/05/2020

Prevenção

Fiscalização

Fiscalização

Fiscalização

Fiscalização

Fiscalização

Baixo Tocantins

Ação de prevenção e monitoramento territorial com o objetivo de realizar
sobrevoo para mapear locais onde houveram denúncias de atividades
extrativistas ilegais nas Terras Indígenas Mãe Maria, Sororó e Xikrin do Rio
Cateté, para subsidiar ações de fiscalização. - Atividade 3 - Ação de combate da
Pandemia de COVID-19.

Roraima (Boa Vista)

Apoio à permanência de Barreiras Sanitárias, realizadas pelos indígenas na
região Leste e implementar barreiras na Terra Indígena (TI) Yanomami, com a
finalidade de controlar o tráfego de pessoas nas terras indígenas Yanomami,
Raposa Serra do Sol, São Marcos, Cajueiro, Pium, Araçá, Boqueirão, Serra da
Moça, Santa Inês, Ananás, Aningal, Mangueira, Truaru, Ramundão, Sucuba,
Tabaslacada, Canauaní, Malacacheta, Trombetas-Mapuera, Wai-Wai, Jacamim,
Moscow, Manoá-Pium, Jabuti, Anta, Ponta da Serra, Anaro, Barata/Livramento,
Bom Jesus, Ouro. - Ação de combate da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

Roraima (Boa Vista)

Apoio à permanência de Barreiras Sanitárias, realizadas pelos indígenas na
região Leste e implementar barreiras na Terra Indígena (TI) Yanomami, com a
finalidade de controlar o tráfego de pessoas nas terras indígenas Yanomami,
Raposa Serra do Sol, São Marcos, Cajueiro, Pium, Araçá, Boqueirão, Serra da
Moça, Santa Inês, Ananás, Aningal, Mangueira, Truaru, Ramundão, Sucuba,
Tabaslacada, Canauaní, Malacacheta, Trombetas-Mapuera, Wai-Wai, Jacamim,
Moscow, Manoá-Pium, Jabuti, Anta, Ponta da Serra, Anaro, Barata/Livramento,
Bom Jesus, Ouro. - Ação de combate da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Roraima (Boa Vista)

Apoio à permanência de Barreiras Sanitárias, realizadas pelos indígenas na
região Leste e implementar barreiras na Terra Indígena (TI) Yanomami, com a
finalidade de controlar o tráfego de pessoas nas terras indígenas Yanomami,
Raposa Serra do Sol, São Marcos, Cajueiro, Pium, Araçá, Boqueirão, Serra da
Moça, Santa Inês, Ananás, Aningal, Mangueira, Truaru, Ramundão, Sucuba,
Tabaslacada, Canauaní, Malacacheta, Trombetas-Mapuera, Wai-Wai, Jacamim,
Moscow, Manoá-Pium, Jabuti, Anta, Ponta da Serra, Anaro, Barata/Livramento,
Bom Jesus, Ouro. - Ação de combate da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Roraima (Boa Vista)

Apoio à permanência de Barreiras Sanitárias, realizadas pelos indígenas na
região Leste e implementar barreiras na Terra Indígena (TI) Yanomami, com a
finalidade de controlar o tráfego de pessoas nas terras indígenas Yanomami,
Raposa Serra do Sol, São Marcos, Cajueiro, Pium, Araçá, Boqueirão, Serra da
Moça, Santa Inês, Ananás, Aningal, Mangueira, Truaru, Ramundão, Sucuba,
Tabaslacada, Canauaní, Malacacheta, Trombetas-Mapuera, Wai-Wai, Jacamim,
Moscow, Manoá-Pium, Jabuti, Anta, Ponta da Serra, Anaro, Barata/Livramento,
Bom Jesus, Ouro. - Ação de combate da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Roraima (Boa Vista)

Apoio à permanência de Barreiras Sanitárias, realizadas pelos indígenas na
região Leste e implementar barreiras na Terra Indígena (TI) Yanomami, com a
finalidade de controlar o tráfego de pessoas nas terras indígenas Yanomami,
Raposa Serra do Sol, São Marcos, Cajueiro, Pium, Araçá, Boqueirão, Serra da
Moça, Santa Inês, Ananás, Aningal, Mangueira, Truaru, Ramundão, Sucuba,
Tabaslacada, Canauaní, Malacacheta, Trombetas-Mapuera, Wai-Wai, Jacamim,
Moscow, Manoá-Pium, Jabuti, Anta, Ponta da Serra, Anaro, Barata/Livramento,
Bom Jesus, Ouro. - Ação de combate da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Astec-CGMT
2020

R$

98.289,00

Fundação Nacional do ìndio - FUNAI
Diretoria de Proeção Territorial - DPT
Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial - CGMT

Araçá

Anexo 20. Lista Tis COViD-19 (2063311)

Boqueirão

Serra da Moça
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Santa Inez

Ananás

233

233

233

233

233

05/05/2020

05/05/2020

05/05/2020

05/05/2020

05/05/2020

Fiscalização

Fiscalização

Fiscalização

Fiscalização

Fiscalização

Roraima (Boa Vista)

Apoio à permanência de Barreiras Sanitárias, realizadas pelos indígenas na
região Leste e implementar barreiras na Terra Indígena (TI) Yanomami, com a
finalidade de controlar o tráfego de pessoas nas terras indígenas Yanomami,
Raposa Serra do Sol, São Marcos, Cajueiro, Pium, Araçá, Boqueirão, Serra da
Moça, Santa Inês, Ananás, Aningal, Mangueira, Truaru, Ramundão, Sucuba,
Tabaslacada, Canauaní, Malacacheta, Trombetas-Mapuera, Wai-Wai, Jacamim,
Moscow, Manoá-Pium, Jabuti, Anta, Ponta da Serra, Anaro, Barata/Livramento,
Bom Jesus, Ouro. - Ação de combate da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Roraima (Boa Vista)

Apoio à permanência de Barreiras Sanitárias, realizadas pelos indígenas na
região Leste e implementar barreiras na Terra Indígena (TI) Yanomami, com a
finalidade de controlar o tráfego de pessoas nas terras indígenas Yanomami,
Raposa Serra do Sol, São Marcos, Cajueiro, Pium, Araçá, Boqueirão, Serra da
Moça, Santa Inês, Ananás, Aningal, Mangueira, Truaru, Ramundão, Sucuba,
Tabaslacada, Canauaní, Malacacheta, Trombetas-Mapuera, Wai-Wai, Jacamim,
Moscow, Manoá-Pium, Jabuti, Anta, Ponta da Serra, Anaro, Barata/Livramento,
Bom Jesus, Ouro. - Ação de combate da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Roraima (Boa Vista)

Apoio à permanência de Barreiras Sanitárias, realizadas pelos indígenas na
região Leste e implementar barreiras na Terra Indígena (TI) Yanomami, com a
finalidade de controlar o tráfego de pessoas nas terras indígenas Yanomami,
Raposa Serra do Sol, São Marcos, Cajueiro, Pium, Araçá, Boqueirão, Serra da
Moça, Santa Inês, Ananás, Aningal, Mangueira, Truaru, Ramundão, Sucuba,
Tabaslacada, Canauaní, Malacacheta, Trombetas-Mapuera, Wai-Wai, Jacamim,
Moscow, Manoá-Pium, Jabuti, Anta, Ponta da Serra, Anaro, Barata/Livramento,
Bom Jesus, Ouro. - Ação de combate da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Roraima (Boa Vista)

Apoio à permanência de Barreiras Sanitárias, realizadas pelos indígenas na
região Leste e implementar barreiras na Terra Indígena (TI) Yanomami, com a
finalidade de controlar o tráfego de pessoas nas terras indígenas Yanomami,
Raposa Serra do Sol, São Marcos, Cajueiro, Pium, Araçá, Boqueirão, Serra da
Moça, Santa Inês, Ananás, Aningal, Mangueira, Truaru, Ramundão, Sucuba,
Tabaslacada, Canauaní, Malacacheta, Trombetas-Mapuera, Wai-Wai, Jacamim,
Moscow, Manoá-Pium, Jabuti, Anta, Ponta da Serra, Anaro, Barata/Livramento,
Bom Jesus, Ouro. - Ação de combate da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Roraima (Boa Vista)

Apoio à permanência de Barreiras Sanitárias, realizadas pelos indígenas na
região Leste e implementar barreiras na Terra Indígena (TI) Yanomami, com a
finalidade de controlar o tráfego de pessoas nas terras indígenas Yanomami,
Raposa Serra do Sol, São Marcos, Cajueiro, Pium, Araçá, Boqueirão, Serra da
Moça, Santa Inês, Ananás, Aningal, Mangueira, Truaru, Ramundão, Sucuba,
Tabaslacada, Canauaní, Malacacheta, Trombetas-Mapuera, Wai-Wai, Jacamim,
Moscow, Manoá-Pium, Jabuti, Anta, Ponta da Serra, Anaro, Barata/Livramento,
Bom Jesus, Ouro. - Ação de combate da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Astec-CGMT
2020

Fundação Nacional do ìndio - FUNAI
Diretoria de Proeção Territorial - DPT
Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial - CGMT

Aningal

Anexo 20. Lista Tis COViD-19 (2063311)

Mangueira

Truaru
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Raimundão

Sucuba

233

233

233

233

233

05/05/2020

05/05/2020

05/05/2020

05/05/2020

05/05/2020

Fiscalização

Fiscalização

Fiscalização

Fiscalização

Fiscalização

Roraima (Boa Vista)

Apoio à permanência de Barreiras Sanitárias, realizadas pelos indígenas na
região Leste e implementar barreiras na Terra Indígena (TI) Yanomami, com a
finalidade de controlar o tráfego de pessoas nas terras indígenas Yanomami,
Raposa Serra do Sol, São Marcos, Cajueiro, Pium, Araçá, Boqueirão, Serra da
Moça, Santa Inês, Ananás, Aningal, Mangueira, Truaru, Ramundão, Sucuba,
Tabaslacada, Canauaní, Malacacheta, Trombetas-Mapuera, Wai-Wai, Jacamim,
Moscow, Manoá-Pium, Jabuti, Anta, Ponta da Serra, Anaro, Barata/Livramento,
Bom Jesus, Ouro. - Ação de combate da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Roraima (Boa Vista)

Apoio à permanência de Barreiras Sanitárias, realizadas pelos indígenas na
região Leste e implementar barreiras na Terra Indígena (TI) Yanomami, com a
finalidade de controlar o tráfego de pessoas nas terras indígenas Yanomami,
Raposa Serra do Sol, São Marcos, Cajueiro, Pium, Araçá, Boqueirão, Serra da
Moça, Santa Inês, Ananás, Aningal, Mangueira, Truaru, Ramundão, Sucuba,
Tabaslacada, Canauaní, Malacacheta, Trombetas-Mapuera, Wai-Wai, Jacamim,
Moscow, Manoá-Pium, Jabuti, Anta, Ponta da Serra, Anaro, Barata/Livramento,
Bom Jesus, Ouro. - Ação de combate da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Roraima (Boa Vista)

Apoio à permanência de Barreiras Sanitárias, realizadas pelos indígenas na
região Leste e implementar barreiras na Terra Indígena (TI) Yanomami, com a
finalidade de controlar o tráfego de pessoas nas terras indígenas Yanomami,
Raposa Serra do Sol, São Marcos, Cajueiro, Pium, Araçá, Boqueirão, Serra da
Moça, Santa Inês, Ananás, Aningal, Mangueira, Truaru, Ramundão, Sucuba,
Tabaslacada, Canauaní, Malacacheta, Trombetas-Mapuera, Wai-Wai, Jacamim,
Moscow, Manoá-Pium, Jabuti, Anta, Ponta da Serra, Anaro, Barata/Livramento,
Bom Jesus, Ouro. - Ação de combate da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Roraima (Boa Vista)

Apoio à permanência de Barreiras Sanitárias, realizadas pelos indígenas na
região Leste e implementar barreiras na Terra Indígena (TI) Yanomami, com a
finalidade de controlar o tráfego de pessoas nas terras indígenas Yanomami,
Raposa Serra do Sol, São Marcos, Cajueiro, Pium, Araçá, Boqueirão, Serra da
Moça, Santa Inês, Ananás, Aningal, Mangueira, Truaru, Ramundão, Sucuba,
Tabaslacada, Canauaní, Malacacheta, Trombetas-Mapuera, Wai-Wai, Jacamim,
Moscow, Manoá-Pium, Jabuti, Anta, Ponta da Serra, Anaro, Barata/Livramento,
Bom Jesus, Ouro. - Ação de combate da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Roraima (Boa Vista)

Apoio à permanência de Barreiras Sanitárias, realizadas pelos indígenas na
região Leste e implementar barreiras na Terra Indígena (TI) Yanomami, com a
finalidade de controlar o tráfego de pessoas nas terras indígenas Yanomami,
Raposa Serra do Sol, São Marcos, Cajueiro, Pium, Araçá, Boqueirão, Serra da
Moça, Santa Inês, Ananás, Aningal, Mangueira, Truaru, Ramundão, Sucuba,
Tabaslacada, Canauaní, Malacacheta, Trombetas-Mapuera, Wai-Wai, Jacamim,
Moscow, Manoá-Pium, Jabuti, Anta, Ponta da Serra, Anaro, Barata/Livramento,
Bom Jesus, Ouro. - Ação de combate da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Astec-CGMT
2020

Fundação Nacional do ìndio - FUNAI
Diretoria de Proeção Territorial - DPT
Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial - CGMT

Tabalascada

Anexo 20. Lista Tis COViD-19 (2063311)

Canauanim

Malacacheta
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Trombetas/Mapuera

WaiWái

233

233

233

233

233

05/05/2020

05/05/2020

05/05/2020

05/05/2020

05/05/2020

Fiscalização

Fiscalização

Fiscalização

Fiscalização

Fiscalização

Roraima (Boa Vista)

Apoio à permanência de Barreiras Sanitárias, realizadas pelos indígenas na
região Leste e implementar barreiras na Terra Indígena (TI) Yanomami, com a
finalidade de controlar o tráfego de pessoas nas terras indígenas Yanomami,
Raposa Serra do Sol, São Marcos, Cajueiro, Pium, Araçá, Boqueirão, Serra da
Moça, Santa Inês, Ananás, Aningal, Mangueira, Truaru, Ramundão, Sucuba,
Tabaslacada, Canauaní, Malacacheta, Trombetas-Mapuera, Wai-Wai, Jacamim,
Moscow, Manoá-Pium, Jabuti, Anta, Ponta da Serra, Anaro, Barata/Livramento,
Bom Jesus, Ouro. - Ação de combate da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Roraima (Boa Vista)

Apoio à permanência de Barreiras Sanitárias, realizadas pelos indígenas na
região Leste e implementar barreiras na Terra Indígena (TI) Yanomami, com a
finalidade de controlar o tráfego de pessoas nas terras indígenas Yanomami,
Raposa Serra do Sol, São Marcos, Cajueiro, Pium, Araçá, Boqueirão, Serra da
Moça, Santa Inês, Ananás, Aningal, Mangueira, Truaru, Ramundão, Sucuba,
Tabaslacada, Canauaní, Malacacheta, Trombetas-Mapuera, Wai-Wai, Jacamim,
Moscow, Manoá-Pium, Jabuti, Anta, Ponta da Serra, Anaro, Barata/Livramento,
Bom Jesus, Ouro. - Ação de combate da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Roraima (Boa Vista)

Apoio à permanência de Barreiras Sanitárias, realizadas pelos indígenas na
região Leste e implementar barreiras na Terra Indígena (TI) Yanomami, com a
finalidade de controlar o tráfego de pessoas nas terras indígenas Yanomami,
Raposa Serra do Sol, São Marcos, Cajueiro, Pium, Araçá, Boqueirão, Serra da
Moça, Santa Inês, Ananás, Aningal, Mangueira, Truaru, Ramundão, Sucuba,
Tabaslacada, Canauaní, Malacacheta, Trombetas-Mapuera, Wai-Wai, Jacamim,
Moscow, Manoá-Pium, Jabuti, Anta, Ponta da Serra, Anaro, Barata/Livramento,
Bom Jesus, Ouro. - Ação de combate da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Roraima (Boa Vista)

Apoio à permanência de Barreiras Sanitárias, realizadas pelos indígenas na
região Leste e implementar barreiras na Terra Indígena (TI) Yanomami, com a
finalidade de controlar o tráfego de pessoas nas terras indígenas Yanomami,
Raposa Serra do Sol, São Marcos, Cajueiro, Pium, Araçá, Boqueirão, Serra da
Moça, Santa Inês, Ananás, Aningal, Mangueira, Truaru, Ramundão, Sucuba,
Tabaslacada, Canauaní, Malacacheta, Trombetas-Mapuera, Wai-Wai, Jacamim,
Moscow, Manoá-Pium, Jabuti, Anta, Ponta da Serra, Anaro, Barata/Livramento,
Bom Jesus, Ouro. - Ação de combate da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Roraima (Boa Vista)

Apoio à permanência de Barreiras Sanitárias, realizadas pelos indígenas na
região Leste e implementar barreiras na Terra Indígena (TI) Yanomami, com a
finalidade de controlar o tráfego de pessoas nas terras indígenas Yanomami,
Raposa Serra do Sol, São Marcos, Cajueiro, Pium, Araçá, Boqueirão, Serra da
Moça, Santa Inês, Ananás, Aningal, Mangueira, Truaru, Ramundão, Sucuba,
Tabaslacada, Canauaní, Malacacheta, Trombetas-Mapuera, Wai-Wai, Jacamim,
Moscow, Manoá-Pium, Jabuti, Anta, Ponta da Serra, Anaro, Barata/Livramento,
Bom Jesus, Ouro. - Ação de combate da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Astec-CGMT
2020

Fundação Nacional do ìndio - FUNAI
Diretoria de Proeção Territorial - DPT
Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial - CGMT

Jacamim

Anexo 20. Lista Tis COViD-19 (2063311)

-

Manoa/Pium
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Jabuti

Anta

233

233

233

233

233

05/05/2020

05/05/2020

05/05/2020

05/05/2020

05/05/2020

Fiscalização

Fiscalização

Fiscalização

Fiscalização

Fiscalização

Roraima (Boa Vista)

Apoio à permanência de Barreiras Sanitárias, realizadas pelos indígenas na
região Leste e implementar barreiras na Terra Indígena (TI) Yanomami, com a
finalidade de controlar o tráfego de pessoas nas terras indígenas Yanomami,
Raposa Serra do Sol, São Marcos, Cajueiro, Pium, Araçá, Boqueirão, Serra da
Moça, Santa Inês, Ananás, Aningal, Mangueira, Truaru, Ramundão, Sucuba,
Tabaslacada, Canauaní, Malacacheta, Trombetas-Mapuera, Wai-Wai, Jacamim,
Moscow, Manoá-Pium, Jabuti, Anta, Ponta da Serra, Anaro, Barata/Livramento,
Bom Jesus, Ouro. - Ação de combate da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Roraima (Boa Vista)

Apoio à permanência de Barreiras Sanitárias, realizadas pelos indígenas na
região Leste e implementar barreiras na Terra Indígena (TI) Yanomami, com a
finalidade de controlar o tráfego de pessoas nas terras indígenas Yanomami,
Raposa Serra do Sol, São Marcos, Cajueiro, Pium, Araçá, Boqueirão, Serra da
Moça, Santa Inês, Ananás, Aningal, Mangueira, Truaru, Ramundão, Sucuba,
Tabaslacada, Canauaní, Malacacheta, Trombetas-Mapuera, Wai-Wai, Jacamim,
Moscow, Manoá-Pium, Jabuti, Anta, Ponta da Serra, Anaro, Barata/Livramento,
Bom Jesus, Ouro. - Ação de combate da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Roraima (Boa Vista)

Apoio à permanência de Barreiras Sanitárias, realizadas pelos indígenas na
região Leste e implementar barreiras na Terra Indígena (TI) Yanomami, com a
finalidade de controlar o tráfego de pessoas nas terras indígenas Yanomami,
Raposa Serra do Sol, São Marcos, Cajueiro, Pium, Araçá, Boqueirão, Serra da
Moça, Santa Inês, Ananás, Aningal, Mangueira, Truaru, Ramundão, Sucuba,
Tabaslacada, Canauaní, Malacacheta, Trombetas-Mapuera, Wai-Wai, Jacamim,
Moscow, Manoá-Pium, Jabuti, Anta, Ponta da Serra, Anaro, Barata/Livramento,
Bom Jesus, Ouro. - Ação de combate da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Roraima (Boa Vista)

Apoio à permanência de Barreiras Sanitárias, realizadas pelos indígenas na
região Leste e implementar barreiras na Terra Indígena (TI) Yanomami, com a
finalidade de controlar o tráfego de pessoas nas terras indígenas Yanomami,
Raposa Serra do Sol, São Marcos, Cajueiro, Pium, Araçá, Boqueirão, Serra da
Moça, Santa Inês, Ananás, Aningal, Mangueira, Truaru, Ramundão, Sucuba,
Tabaslacada, Canauaní, Malacacheta, Trombetas-Mapuera, Wai-Wai, Jacamim,
Moscow, Manoá-Pium, Jabuti, Anta, Ponta da Serra, Anaro, Barata/Livramento,
Bom Jesus, Ouro. - Ação de combate da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Roraima (Boa Vista)

Apoio à permanência de Barreiras Sanitárias, realizadas pelos indígenas na
região Leste e implementar barreiras na Terra Indígena (TI) Yanomami, com a
finalidade de controlar o tráfego de pessoas nas terras indígenas Yanomami,
Raposa Serra do Sol, São Marcos, Cajueiro, Pium, Araçá, Boqueirão, Serra da
Moça, Santa Inês, Ananás, Aningal, Mangueira, Truaru, Ramundão, Sucuba,
Tabaslacada, Canauaní, Malacacheta, Trombetas-Mapuera, Wai-Wai, Jacamim,
Moscow, Manoá-Pium, Jabuti, Anta, Ponta da Serra, Anaro, Barata/Livramento,
Bom Jesus, Ouro. - Ação de combate da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Astec-CGMT
2020

Fundação Nacional do ìndio - FUNAI
Diretoria de Proeção Territorial - DPT
Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial - CGMT

Ponta da Serra

Anexo 20. Lista Tis COViD-19 (2063311)

Anaro

Barata Livramento
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Bom Jesus

Ouro

233

233

233

233

233

05/05/2020

05/05/2020

05/05/2020

05/05/2020

05/05/2020

Fiscalização

Fiscalização

Fiscalização

Fiscalização

Fiscalização

Roraima (Boa Vista)

Apoio à permanência de Barreiras Sanitárias, realizadas pelos indígenas na
região Leste e implementar barreiras na Terra Indígena (TI) Yanomami, com a
finalidade de controlar o tráfego de pessoas nas terras indígenas Yanomami,
Raposa Serra do Sol, São Marcos, Cajueiro, Pium, Araçá, Boqueirão, Serra da
Moça, Santa Inês, Ananás, Aningal, Mangueira, Truaru, Ramundão, Sucuba,
Tabaslacada, Canauaní, Malacacheta, Trombetas-Mapuera, Wai-Wai, Jacamim,
Moscow, Manoá-Pium, Jabuti, Anta, Ponta da Serra, Anaro, Barata/Livramento,
Bom Jesus, Ouro. - Ação de combate da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Roraima (Boa Vista)

Apoio à permanência de Barreiras Sanitárias, realizadas pelos indígenas na
região Leste e implementar barreiras na Terra Indígena (TI) Yanomami, com a
finalidade de controlar o tráfego de pessoas nas terras indígenas Yanomami,
Raposa Serra do Sol, São Marcos, Cajueiro, Pium, Araçá, Boqueirão, Serra da
Moça, Santa Inês, Ananás, Aningal, Mangueira, Truaru, Ramundão, Sucuba,
Tabaslacada, Canauaní, Malacacheta, Trombetas-Mapuera, Wai-Wai, Jacamim,
Moscow, Manoá-Pium, Jabuti, Anta, Ponta da Serra, Anaro, Barata/Livramento,
Bom Jesus, Ouro. - Ação de combate da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Roraima (Boa Vista)

Apoio à permanência de Barreiras Sanitárias, realizadas pelos indígenas na
região Leste e implementar barreiras na Terra Indígena (TI) Yanomami, com a
finalidade de controlar o tráfego de pessoas nas terras indígenas Yanomami,
Raposa Serra do Sol, São Marcos, Cajueiro, Pium, Araçá, Boqueirão, Serra da
Moça, Santa Inês, Ananás, Aningal, Mangueira, Truaru, Ramundão, Sucuba,
Tabaslacada, Canauaní, Malacacheta, Trombetas-Mapuera, Wai-Wai, Jacamim,
Moscow, Manoá-Pium, Jabuti, Anta, Ponta da Serra, Anaro, Barata/Livramento,
Bom Jesus, Ouro. - Ação de combate da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Roraima (Boa Vista)

Apoio à permanência de Barreiras Sanitárias, realizadas pelos indígenas na
região Leste e implementar barreiras na Terra Indígena (TI) Yanomami, com a
finalidade de controlar o tráfego de pessoas nas terras indígenas Yanomami,
Raposa Serra do Sol, São Marcos, Cajueiro, Pium, Araçá, Boqueirão, Serra da
Moça, Santa Inês, Ananás, Aningal, Mangueira, Truaru, Ramundão, Sucuba,
Tabaslacada, Canauaní, Malacacheta, Trombetas-Mapuera, Wai-Wai, Jacamim,
Moscow, Manoá-Pium, Jabuti, Anta, Ponta da Serra, Anaro, Barata/Livramento,
Bom Jesus, Ouro. - Ação de combate da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Roraima (Boa Vista)

Apoio à permanência de Barreiras Sanitárias, realizadas pelos indígenas na
região Leste e implementar barreiras na Terra Indígena (TI) Yanomami, com a
finalidade de controlar o tráfego de pessoas nas terras indígenas Yanomami,
Raposa Serra do Sol, São Marcos, Cajueiro, Pium, Araçá, Boqueirão, Serra da
Moça, Santa Inês, Ananás, Aningal, Mangueira, Truaru, Ramundão, Sucuba,
Tabaslacada, Canauaní, Malacacheta, Trombetas-Mapuera, Wai-Wai, Jacamim,
Moscow, Manoá-Pium, Jabuti, Anta, Ponta da Serra, Anaro, Barata/Livramento,
Bom Jesus, Ouro. - Ação de combate da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Astec-CGMT
2020

Fundação Nacional do ìndio - FUNAI
Diretoria de Proeção Territorial - DPT
Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial - CGMT

Yanomami

Anexo 20. Lista Tis COViD-19 (2063311)

Raposa Serra do Sol

São Marcos - RR
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Cajueiro

Pium

234

234

234

234

234

05/05/2020

05/05/2020

05/05/2020

05/05/2020

05/05/2020

Fiscalização

Fiscalização

Fiscalização

Fiscalização

Fiscalização

Roraima (Boa Vista)

Apoio à permanência de Barreiras Sanitárias, realizadas pelos indígenas na
região Leste e implementar barreiras na Terra Indígena (TI) Yanomami, com a
finalidade de controlar o tráfego de pessoas nas terras indígenas Yanomami,
Raposa Serra do Sol, São Marcos, Cajueiro, Pium, Araçá, Boqueirão, Serra da
Moça, Santa Inês, Ananás, Aningal, Mangueira, Truaru, Ramundão, Sucuba,
Tabaslacada, Canauaní, Malacacheta, Trombetas-Mapuera, Wai-Wai, Jacamim,
Moscow, Manoá-Pium, Jabuti, Anta, Ponta da Serra, Anaro, Barata/Livramento,
Bom Jesus, Ouro. - Ação de combate da Pandemia de COVID-19. - Material
Permanente.

Investimento

COVID-19

Roraima (Boa Vista)

Apoio à permanência de Barreiras Sanitárias, realizadas pelos indígenas na
região Leste e implementar barreiras na Terra Indígena (TI) Yanomami, com a
finalidade de controlar o tráfego de pessoas nas terras indígenas Yanomami,
Raposa Serra do Sol, São Marcos, Cajueiro, Pium, Araçá, Boqueirão, Serra da
Moça, Santa Inês, Ananás, Aningal, Mangueira, Truaru, Ramundão, Sucuba,
Tabaslacada, Canauaní, Malacacheta, Trombetas-Mapuera, Wai-Wai, Jacamim,
Moscow, Manoá-Pium, Jabuti, Anta, Ponta da Serra, Anaro, Barata/Livramento,
Bom Jesus, Ouro. - Ação de combate da Pandemia de COVID-19. - Material
Permanente.

Investimento

COVID-19

Roraima (Boa Vista)

Apoio à permanência de Barreiras Sanitárias, realizadas pelos indígenas na
região Leste e implementar barreiras na Terra Indígena (TI) Yanomami, com a
finalidade de controlar o tráfego de pessoas nas terras indígenas Yanomami,
Raposa Serra do Sol, São Marcos, Cajueiro, Pium, Araçá, Boqueirão, Serra da
Moça, Santa Inês, Ananás, Aningal, Mangueira, Truaru, Ramundão, Sucuba,
Tabaslacada, Canauaní, Malacacheta, Trombetas-Mapuera, Wai-Wai, Jacamim,
Moscow, Manoá-Pium, Jabuti, Anta, Ponta da Serra, Anaro, Barata/Livramento,
Bom Jesus, Ouro. - Ação de combate da Pandemia de COVID-19. - Material
Permanente.

Investimento

COVID-19

Roraima (Boa Vista)

Apoio à permanência de Barreiras Sanitárias, realizadas pelos indígenas na
região Leste e implementar barreiras na Terra Indígena (TI) Yanomami, com a
finalidade de controlar o tráfego de pessoas nas terras indígenas Yanomami,
Raposa Serra do Sol, São Marcos, Cajueiro, Pium, Araçá, Boqueirão, Serra da
Moça, Santa Inês, Ananás, Aningal, Mangueira, Truaru, Ramundão, Sucuba,
Tabaslacada, Canauaní, Malacacheta, Trombetas-Mapuera, Wai-Wai, Jacamim,
Moscow, Manoá-Pium, Jabuti, Anta, Ponta da Serra, Anaro, Barata/Livramento,
Bom Jesus, Ouro. - Ação de combate da Pandemia de COVID-19. - Material
Permanente.

Investimento

COVID-19

Roraima (Boa Vista)

Apoio à permanência de Barreiras Sanitárias, realizadas pelos indígenas na
região Leste e implementar barreiras na Terra Indígena (TI) Yanomami, com a
finalidade de controlar o tráfego de pessoas nas terras indígenas Yanomami,
Raposa Serra do Sol, São Marcos, Cajueiro, Pium, Araçá, Boqueirão, Serra da
Moça, Santa Inês, Ananás, Aningal, Mangueira, Truaru, Ramundão, Sucuba,
Tabaslacada, Canauaní, Malacacheta, Trombetas-Mapuera, Wai-Wai, Jacamim,
Moscow, Manoá-Pium, Jabuti, Anta, Ponta da Serra, Anaro, Barata/Livramento,
Bom Jesus, Ouro. - Ação de combate da Pandemia de COVID-19. - Material
Permanente.

Investimento

COVID-19

Astec-CGMT
2020

R$

16.700,00

Fundação Nacional do ìndio - FUNAI
Diretoria de Proeção Territorial - DPT
Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial - CGMT

Araçá

Anexo 20. Lista Tis COViD-19 (2063311)

Boqueirão

Serra da Moça
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Santa Inez

Ananás

234

234

234

234

234

05/05/2020

05/05/2020

05/05/2020

05/05/2020

05/05/2020

Fiscalização

Fiscalização

Fiscalização

Fiscalização

Fiscalização

Roraima (Boa Vista)

Apoio à permanência de Barreiras Sanitárias, realizadas pelos indígenas na
região Leste e implementar barreiras na Terra Indígena (TI) Yanomami, com a
finalidade de controlar o tráfego de pessoas nas terras indígenas Yanomami,
Raposa Serra do Sol, São Marcos, Cajueiro, Pium, Araçá, Boqueirão, Serra da
Moça, Santa Inês, Ananás, Aningal, Mangueira, Truaru, Ramundão, Sucuba,
Tabaslacada, Canauaní, Malacacheta, Trombetas-Mapuera, Wai-Wai, Jacamim,
Moscow, Manoá-Pium, Jabuti, Anta, Ponta da Serra, Anaro, Barata/Livramento,
Bom Jesus, Ouro. - Ação de combate da Pandemia de COVID-19. - Material
Permanente.

Investimento

COVID-19

Roraima (Boa Vista)

Apoio à permanência de Barreiras Sanitárias, realizadas pelos indígenas na
região Leste e implementar barreiras na Terra Indígena (TI) Yanomami, com a
finalidade de controlar o tráfego de pessoas nas terras indígenas Yanomami,
Raposa Serra do Sol, São Marcos, Cajueiro, Pium, Araçá, Boqueirão, Serra da
Moça, Santa Inês, Ananás, Aningal, Mangueira, Truaru, Ramundão, Sucuba,
Tabaslacada, Canauaní, Malacacheta, Trombetas-Mapuera, Wai-Wai, Jacamim,
Moscow, Manoá-Pium, Jabuti, Anta, Ponta da Serra, Anaro, Barata/Livramento,
Bom Jesus, Ouro. - Ação de combate da Pandemia de COVID-19. - Material
Permanente.

Investimento

COVID-19

Roraima (Boa Vista)

Apoio à permanência de Barreiras Sanitárias, realizadas pelos indígenas na
região Leste e implementar barreiras na Terra Indígena (TI) Yanomami, com a
finalidade de controlar o tráfego de pessoas nas terras indígenas Yanomami,
Raposa Serra do Sol, São Marcos, Cajueiro, Pium, Araçá, Boqueirão, Serra da
Moça, Santa Inês, Ananás, Aningal, Mangueira, Truaru, Ramundão, Sucuba,
Tabaslacada, Canauaní, Malacacheta, Trombetas-Mapuera, Wai-Wai, Jacamim,
Moscow, Manoá-Pium, Jabuti, Anta, Ponta da Serra, Anaro, Barata/Livramento,
Bom Jesus, Ouro. - Ação de combate da Pandemia de COVID-19. - Material
Permanente.

Investimento

COVID-19

Roraima (Boa Vista)

Apoio à permanência de Barreiras Sanitárias, realizadas pelos indígenas na
região Leste e implementar barreiras na Terra Indígena (TI) Yanomami, com a
finalidade de controlar o tráfego de pessoas nas terras indígenas Yanomami,
Raposa Serra do Sol, São Marcos, Cajueiro, Pium, Araçá, Boqueirão, Serra da
Moça, Santa Inês, Ananás, Aningal, Mangueira, Truaru, Ramundão, Sucuba,
Tabaslacada, Canauaní, Malacacheta, Trombetas-Mapuera, Wai-Wai, Jacamim,
Moscow, Manoá-Pium, Jabuti, Anta, Ponta da Serra, Anaro, Barata/Livramento,
Bom Jesus, Ouro. - Ação de combate da Pandemia de COVID-19. - Material
Permanente.

Investimento

COVID-19

Roraima (Boa Vista)

Apoio à permanência de Barreiras Sanitárias, realizadas pelos indígenas na
região Leste e implementar barreiras na Terra Indígena (TI) Yanomami, com a
finalidade de controlar o tráfego de pessoas nas terras indígenas Yanomami,
Raposa Serra do Sol, São Marcos, Cajueiro, Pium, Araçá, Boqueirão, Serra da
Moça, Santa Inês, Ananás, Aningal, Mangueira, Truaru, Ramundão, Sucuba,
Tabaslacada, Canauaní, Malacacheta, Trombetas-Mapuera, Wai-Wai, Jacamim,
Moscow, Manoá-Pium, Jabuti, Anta, Ponta da Serra, Anaro, Barata/Livramento,
Bom Jesus, Ouro. - Ação de combate da Pandemia de COVID-19. - Material
Permanente.

Investimento

COVID-19

Astec-CGMT
2020

Fundação Nacional do ìndio - FUNAI
Diretoria de Proeção Territorial - DPT
Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial - CGMT

Aningal

Anexo 20. Lista Tis COViD-19 (2063311)

Mangueira

Truaru
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Raimundão

Sucuba

234

234

234

234

234

05/05/2020

05/05/2020

05/05/2020

05/05/2020

05/05/2020

Fiscalização

Fiscalização

Fiscalização

Fiscalização

Fiscalização

Roraima (Boa Vista)

Apoio à permanência de Barreiras Sanitárias, realizadas pelos indígenas na
região Leste e implementar barreiras na Terra Indígena (TI) Yanomami, com a
finalidade de controlar o tráfego de pessoas nas terras indígenas Yanomami,
Raposa Serra do Sol, São Marcos, Cajueiro, Pium, Araçá, Boqueirão, Serra da
Moça, Santa Inês, Ananás, Aningal, Mangueira, Truaru, Ramundão, Sucuba,
Tabaslacada, Canauaní, Malacacheta, Trombetas-Mapuera, Wai-Wai, Jacamim,
Moscow, Manoá-Pium, Jabuti, Anta, Ponta da Serra, Anaro, Barata/Livramento,
Bom Jesus, Ouro. - Ação de combate da Pandemia de COVID-19. - Material
Permanente.

Investimento

COVID-19

Roraima (Boa Vista)

Apoio à permanência de Barreiras Sanitárias, realizadas pelos indígenas na
região Leste e implementar barreiras na Terra Indígena (TI) Yanomami, com a
finalidade de controlar o tráfego de pessoas nas terras indígenas Yanomami,
Raposa Serra do Sol, São Marcos, Cajueiro, Pium, Araçá, Boqueirão, Serra da
Moça, Santa Inês, Ananás, Aningal, Mangueira, Truaru, Ramundão, Sucuba,
Tabaslacada, Canauaní, Malacacheta, Trombetas-Mapuera, Wai-Wai, Jacamim,
Moscow, Manoá-Pium, Jabuti, Anta, Ponta da Serra, Anaro, Barata/Livramento,
Bom Jesus, Ouro. - Ação de combate da Pandemia de COVID-19. - Material
Permanente.

Investimento

COVID-19

Roraima (Boa Vista)

Apoio à permanência de Barreiras Sanitárias, realizadas pelos indígenas na
região Leste e implementar barreiras na Terra Indígena (TI) Yanomami, com a
finalidade de controlar o tráfego de pessoas nas terras indígenas Yanomami,
Raposa Serra do Sol, São Marcos, Cajueiro, Pium, Araçá, Boqueirão, Serra da
Moça, Santa Inês, Ananás, Aningal, Mangueira, Truaru, Ramundão, Sucuba,
Tabaslacada, Canauaní, Malacacheta, Trombetas-Mapuera, Wai-Wai, Jacamim,
Moscow, Manoá-Pium, Jabuti, Anta, Ponta da Serra, Anaro, Barata/Livramento,
Bom Jesus, Ouro. - Ação de combate da Pandemia de COVID-19. - Material
Permanente.

Investimento

COVID-19

Roraima (Boa Vista)

Apoio à permanência de Barreiras Sanitárias, realizadas pelos indígenas na
região Leste e implementar barreiras na Terra Indígena (TI) Yanomami, com a
finalidade de controlar o tráfego de pessoas nas terras indígenas Yanomami,
Raposa Serra do Sol, São Marcos, Cajueiro, Pium, Araçá, Boqueirão, Serra da
Moça, Santa Inês, Ananás, Aningal, Mangueira, Truaru, Ramundão, Sucuba,
Tabaslacada, Canauaní, Malacacheta, Trombetas-Mapuera, Wai-Wai, Jacamim,
Moscow, Manoá-Pium, Jabuti, Anta, Ponta da Serra, Anaro, Barata/Livramento,
Bom Jesus, Ouro. - Ação de combate da Pandemia de COVID-19. - Material
Permanente.

Investimento

COVID-19

Roraima (Boa Vista)

Apoio à permanência de Barreiras Sanitárias, realizadas pelos indígenas na
região Leste e implementar barreiras na Terra Indígena (TI) Yanomami, com a
finalidade de controlar o tráfego de pessoas nas terras indígenas Yanomami,
Raposa Serra do Sol, São Marcos, Cajueiro, Pium, Araçá, Boqueirão, Serra da
Moça, Santa Inês, Ananás, Aningal, Mangueira, Truaru, Ramundão, Sucuba,
Tabaslacada, Canauaní, Malacacheta, Trombetas-Mapuera, Wai-Wai, Jacamim,
Moscow, Manoá-Pium, Jabuti, Anta, Ponta da Serra, Anaro, Barata/Livramento,
Bom Jesus, Ouro. - Ação de combate da Pandemia de COVID-19. - Material
Permanente.

Investimento

COVID-19

Astec-CGMT
2020

Fundação Nacional do ìndio - FUNAI
Diretoria de Proeção Territorial - DPT
Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial - CGMT

Tabalascada

Anexo 20. Lista Tis COViD-19 (2063311)

Canauanim

Malacacheta

SEI 00692.002048/2020-63 / pg. 246

Trombetas/Mapuera

WaiWái

234

234

234

234

234

05/05/2020

05/05/2020

05/05/2020

05/05/2020

05/05/2020

Fiscalização

Fiscalização

Fiscalização

Fiscalização

Fiscalização

Roraima (Boa Vista)

Apoio à permanência de Barreiras Sanitárias, realizadas pelos indígenas na
região Leste e implementar barreiras na Terra Indígena (TI) Yanomami, com a
finalidade de controlar o tráfego de pessoas nas terras indígenas Yanomami,
Raposa Serra do Sol, São Marcos, Cajueiro, Pium, Araçá, Boqueirão, Serra da
Moça, Santa Inês, Ananás, Aningal, Mangueira, Truaru, Ramundão, Sucuba,
Tabaslacada, Canauaní, Malacacheta, Trombetas-Mapuera, Wai-Wai, Jacamim,
Moscow, Manoá-Pium, Jabuti, Anta, Ponta da Serra, Anaro, Barata/Livramento,
Bom Jesus, Ouro. - Ação de combate da Pandemia de COVID-19. - Material
Permanente.

Investimento

COVID-19

Roraima (Boa Vista)

Apoio à permanência de Barreiras Sanitárias, realizadas pelos indígenas na
região Leste e implementar barreiras na Terra Indígena (TI) Yanomami, com a
finalidade de controlar o tráfego de pessoas nas terras indígenas Yanomami,
Raposa Serra do Sol, São Marcos, Cajueiro, Pium, Araçá, Boqueirão, Serra da
Moça, Santa Inês, Ananás, Aningal, Mangueira, Truaru, Ramundão, Sucuba,
Tabaslacada, Canauaní, Malacacheta, Trombetas-Mapuera, Wai-Wai, Jacamim,
Moscow, Manoá-Pium, Jabuti, Anta, Ponta da Serra, Anaro, Barata/Livramento,
Bom Jesus, Ouro. - Ação de combate da Pandemia de COVID-19. - Material
Permanente.

Investimento

COVID-19

Roraima (Boa Vista)

Apoio à permanência de Barreiras Sanitárias, realizadas pelos indígenas na
região Leste e implementar barreiras na Terra Indígena (TI) Yanomami, com a
finalidade de controlar o tráfego de pessoas nas terras indígenas Yanomami,
Raposa Serra do Sol, São Marcos, Cajueiro, Pium, Araçá, Boqueirão, Serra da
Moça, Santa Inês, Ananás, Aningal, Mangueira, Truaru, Ramundão, Sucuba,
Tabaslacada, Canauaní, Malacacheta, Trombetas-Mapuera, Wai-Wai, Jacamim,
Moscow, Manoá-Pium, Jabuti, Anta, Ponta da Serra, Anaro, Barata/Livramento,
Bom Jesus, Ouro. - Ação de combate da Pandemia de COVID-19. - Material
Permanente.

Investimento

COVID-19

Roraima (Boa Vista)

Apoio à permanência de Barreiras Sanitárias, realizadas pelos indígenas na
região Leste e implementar barreiras na Terra Indígena (TI) Yanomami, com a
finalidade de controlar o tráfego de pessoas nas terras indígenas Yanomami,
Raposa Serra do Sol, São Marcos, Cajueiro, Pium, Araçá, Boqueirão, Serra da
Moça, Santa Inês, Ananás, Aningal, Mangueira, Truaru, Ramundão, Sucuba,
Tabaslacada, Canauaní, Malacacheta, Trombetas-Mapuera, Wai-Wai, Jacamim,
Moscow, Manoá-Pium, Jabuti, Anta, Ponta da Serra, Anaro, Barata/Livramento,
Bom Jesus, Ouro. - Ação de combate da Pandemia de COVID-19. - Material
Permanente.

Investimento

COVID-19

Roraima (Boa Vista)

Apoio à permanência de Barreiras Sanitárias, realizadas pelos indígenas na
região Leste e implementar barreiras na Terra Indígena (TI) Yanomami, com a
finalidade de controlar o tráfego de pessoas nas terras indígenas Yanomami,
Raposa Serra do Sol, São Marcos, Cajueiro, Pium, Araçá, Boqueirão, Serra da
Moça, Santa Inês, Ananás, Aningal, Mangueira, Truaru, Ramundão, Sucuba,
Tabaslacada, Canauaní, Malacacheta, Trombetas-Mapuera, Wai-Wai, Jacamim,
Moscow, Manoá-Pium, Jabuti, Anta, Ponta da Serra, Anaro, Barata/Livramento,
Bom Jesus, Ouro. - Ação de combate da Pandemia de COVID-19. - Material
Permanente.

Investimento

COVID-19

Astec-CGMT
2020

Fundação Nacional do ìndio - FUNAI
Diretoria de Proeção Territorial - DPT
Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial - CGMT

Jacamim

Anexo 20. Lista Tis COViD-19 (2063311)

-

Manoa/Pium
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Jabuti

Anta

234

234

234

234

234

05/05/2020

05/05/2020

05/05/2020

05/05/2020

05/05/2020

Fiscalização

Fiscalização

Fiscalização

Fiscalização

Fiscalização

Roraima (Boa Vista)

Apoio à permanência de Barreiras Sanitárias, realizadas pelos indígenas na
região Leste e implementar barreiras na Terra Indígena (TI) Yanomami, com a
finalidade de controlar o tráfego de pessoas nas terras indígenas Yanomami,
Raposa Serra do Sol, São Marcos, Cajueiro, Pium, Araçá, Boqueirão, Serra da
Moça, Santa Inês, Ananás, Aningal, Mangueira, Truaru, Ramundão, Sucuba,
Tabaslacada, Canauaní, Malacacheta, Trombetas-Mapuera, Wai-Wai, Jacamim,
Moscow, Manoá-Pium, Jabuti, Anta, Ponta da Serra, Anaro, Barata/Livramento,
Bom Jesus, Ouro. - Ação de combate da Pandemia de COVID-19. - Material
Permanente.

Investimento

COVID-19

Roraima (Boa Vista)

Apoio à permanência de Barreiras Sanitárias, realizadas pelos indígenas na
região Leste e implementar barreiras na Terra Indígena (TI) Yanomami, com a
finalidade de controlar o tráfego de pessoas nas terras indígenas Yanomami,
Raposa Serra do Sol, São Marcos, Cajueiro, Pium, Araçá, Boqueirão, Serra da
Moça, Santa Inês, Ananás, Aningal, Mangueira, Truaru, Ramundão, Sucuba,
Tabaslacada, Canauaní, Malacacheta, Trombetas-Mapuera, Wai-Wai, Jacamim,
Moscow, Manoá-Pium, Jabuti, Anta, Ponta da Serra, Anaro, Barata/Livramento,
Bom Jesus, Ouro. - Ação de combate da Pandemia de COVID-19. - Material
Permanente.

Investimento

COVID-19

Roraima (Boa Vista)

Apoio à permanência de Barreiras Sanitárias, realizadas pelos indígenas na
região Leste e implementar barreiras na Terra Indígena (TI) Yanomami, com a
finalidade de controlar o tráfego de pessoas nas terras indígenas Yanomami,
Raposa Serra do Sol, São Marcos, Cajueiro, Pium, Araçá, Boqueirão, Serra da
Moça, Santa Inês, Ananás, Aningal, Mangueira, Truaru, Ramundão, Sucuba,
Tabaslacada, Canauaní, Malacacheta, Trombetas-Mapuera, Wai-Wai, Jacamim,
Moscow, Manoá-Pium, Jabuti, Anta, Ponta da Serra, Anaro, Barata/Livramento,
Bom Jesus, Ouro. - Ação de combate da Pandemia de COVID-19. - Material
Permanente.

Investimento

COVID-19

Roraima (Boa Vista)

Apoio à permanência de Barreiras Sanitárias, realizadas pelos indígenas na
região Leste e implementar barreiras na Terra Indígena (TI) Yanomami, com a
finalidade de controlar o tráfego de pessoas nas terras indígenas Yanomami,
Raposa Serra do Sol, São Marcos, Cajueiro, Pium, Araçá, Boqueirão, Serra da
Moça, Santa Inês, Ananás, Aningal, Mangueira, Truaru, Ramundão, Sucuba,
Tabaslacada, Canauaní, Malacacheta, Trombetas-Mapuera, Wai-Wai, Jacamim,
Moscow, Manoá-Pium, Jabuti, Anta, Ponta da Serra, Anaro, Barata/Livramento,
Bom Jesus, Ouro. - Ação de combate da Pandemia de COVID-19. - Material
Permanente.

Investimento

COVID-19

Roraima (Boa Vista)

Apoio à permanência de Barreiras Sanitárias, realizadas pelos indígenas na
região Leste e implementar barreiras na Terra Indígena (TI) Yanomami, com a
finalidade de controlar o tráfego de pessoas nas terras indígenas Yanomami,
Raposa Serra do Sol, São Marcos, Cajueiro, Pium, Araçá, Boqueirão, Serra da
Moça, Santa Inês, Ananás, Aningal, Mangueira, Truaru, Ramundão, Sucuba,
Tabaslacada, Canauaní, Malacacheta, Trombetas-Mapuera, Wai-Wai, Jacamim,
Moscow, Manoá-Pium, Jabuti, Anta, Ponta da Serra, Anaro, Barata/Livramento,
Bom Jesus, Ouro. - Ação de combate da Pandemia de COVID-19. - Material
Permanente.

Investimento

COVID-19

Astec-CGMT
2020

Fundação Nacional do ìndio - FUNAI
Diretoria de Proeção Territorial - DPT
Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial - CGMT

Ponta da Serra

Anexo 20. Lista Tis COViD-19 (2063311)

Anaro

Barata Livramento
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Bom Jesus

Ouro

234

234

234

234

234

05/05/2020

05/05/2020

05/05/2020

05/05/2020

05/05/2020

Fiscalização

Fiscalização

Fiscalização

Fiscalização

Fiscalização

Roraima (Boa Vista)

Apoio à permanência de Barreiras Sanitárias, realizadas pelos indígenas na
região Leste e implementar barreiras na Terra Indígena (TI) Yanomami, com a
finalidade de controlar o tráfego de pessoas nas terras indígenas Yanomami,
Raposa Serra do Sol, São Marcos, Cajueiro, Pium, Araçá, Boqueirão, Serra da
Moça, Santa Inês, Ananás, Aningal, Mangueira, Truaru, Ramundão, Sucuba,
Tabaslacada, Canauaní, Malacacheta, Trombetas-Mapuera, Wai-Wai, Jacamim,
Moscow, Manoá-Pium, Jabuti, Anta, Ponta da Serra, Anaro, Barata/Livramento,
Bom Jesus, Ouro. - Ação de combate da Pandemia de COVID-19. - Material
Permanente.

Investimento

COVID-19

Roraima (Boa Vista)

Apoio à permanência de Barreiras Sanitárias, realizadas pelos indígenas na
região Leste e implementar barreiras na Terra Indígena (TI) Yanomami, com a
finalidade de controlar o tráfego de pessoas nas terras indígenas Yanomami,
Raposa Serra do Sol, São Marcos, Cajueiro, Pium, Araçá, Boqueirão, Serra da
Moça, Santa Inês, Ananás, Aningal, Mangueira, Truaru, Ramundão, Sucuba,
Tabaslacada, Canauaní, Malacacheta, Trombetas-Mapuera, Wai-Wai, Jacamim,
Moscow, Manoá-Pium, Jabuti, Anta, Ponta da Serra, Anaro, Barata/Livramento,
Bom Jesus, Ouro. - Ação de combate da Pandemia de COVID-19. - Material
Permanente.

Investimento

COVID-19

Roraima (Boa Vista)

Apoio à permanência de Barreiras Sanitárias, realizadas pelos indígenas na
região Leste e implementar barreiras na Terra Indígena (TI) Yanomami, com a
finalidade de controlar o tráfego de pessoas nas terras indígenas Yanomami,
Raposa Serra do Sol, São Marcos, Cajueiro, Pium, Araçá, Boqueirão, Serra da
Moça, Santa Inês, Ananás, Aningal, Mangueira, Truaru, Ramundão, Sucuba,
Tabaslacada, Canauaní, Malacacheta, Trombetas-Mapuera, Wai-Wai, Jacamim,
Moscow, Manoá-Pium, Jabuti, Anta, Ponta da Serra, Anaro, Barata/Livramento,
Bom Jesus, Ouro. - Ação de combate da Pandemia de COVID-19. - Material
Permanente.

Investimento

COVID-19

Roraima (Boa Vista)

Apoio à permanência de Barreiras Sanitárias, realizadas pelos indígenas na
região Leste e implementar barreiras na Terra Indígena (TI) Yanomami, com a
finalidade de controlar o tráfego de pessoas nas terras indígenas Yanomami,
Raposa Serra do Sol, São Marcos, Cajueiro, Pium, Araçá, Boqueirão, Serra da
Moça, Santa Inês, Ananás, Aningal, Mangueira, Truaru, Ramundão, Sucuba,
Tabaslacada, Canauaní, Malacacheta, Trombetas-Mapuera, Wai-Wai, Jacamim,
Moscow, Manoá-Pium, Jabuti, Anta, Ponta da Serra, Anaro, Barata/Livramento,
Bom Jesus, Ouro. - Ação de combate da Pandemia de COVID-19. - Material
Permanente.

Investimento

COVID-19

Roraima (Boa Vista)

Apoio à permanência de Barreiras Sanitárias, realizadas pelos indígenas na
região Leste e implementar barreiras na Terra Indígena (TI) Yanomami, com a
finalidade de controlar o tráfego de pessoas nas terras indígenas Yanomami,
Raposa Serra do Sol, São Marcos, Cajueiro, Pium, Araçá, Boqueirão, Serra da
Moça, Santa Inês, Ananás, Aningal, Mangueira, Truaru, Ramundão, Sucuba,
Tabaslacada, Canauaní, Malacacheta, Trombetas-Mapuera, Wai-Wai, Jacamim,
Moscow, Manoá-Pium, Jabuti, Anta, Ponta da Serra, Anaro, Barata/Livramento,
Bom Jesus, Ouro. - Ação de combate da Pandemia de COVID-19. - Material
Permanente.

Investimento

COVID-19

Astec-CGMT
2020

Fundação Nacional do ìndio - FUNAI
Diretoria de Proeção Territorial - DPT
Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial - CGMT

Anexo 20. Lista Tis COViD-19 (2063311)

São Marcos - MT

235

06/05/2020

Prevenção

Xavante

Sangradouro/Volta Grande

235

06/05/2020

Prevenção

Xavante

Parabubure

235

06/05/2020

Prevenção

Xavante

Marechal Rondon

235

06/05/2020

Prevenção

Xavante

Ubawawe

235

06/05/2020

Prevenção

Xavante

SEI 00692.002048/2020-63 / pg. 249

Ibirama lã Klano

Ibirama lã Klano

Kraolandia

236

237

240

06/05/2020

06/05/2020

06/05/2020

Prevenção

Prevenção

Fiscalização

Ação de prevenção e monitoramento territorial, com apoio do Batalhão de
Polícia Militar (BPM), a fim de montar 4 (quatro) barreiras sanitárias em acessos
principais das São Marcos, Sangradouro/Volta Grande, Parabubure, Marechal R$
Rondon e Ubawawe, para higienização e controle de acesso. - Ação de
Contenção da Pandemia de COVID-19.
Ação de prevenção e monitoramento territorial, com apoio do Batalhão de
Polícia Militar (BPM), a fim de montar 4 (quatro) barreiras sanitárias em acessos
principais das São Marcos, Sangradouro/Volta Grande, Parabubure, Marechal
Rondon e Ubawawe, para higienização e controle de acesso. - Ação de
Contenção da Pandemia de COVID-19.
Ação de prevenção e monitoramento territorial, com apoio do Batalhão de
Polícia Militar (BPM), a fim de montar 4 (quatro) barreiras sanitárias em acessos
principais das São Marcos, Sangradouro/Volta Grande, Parabubure, Marechal
Rondon e Ubawawe, para higienização e controle de acesso. - Ação de
Contenção da Pandemia de COVID-19.
Ação de prevenção e monitoramento territorial, com apoio do Batalhão de
Polícia Militar (BPM), a fim de montar 4 (quatro) barreiras sanitárias em acessos
principais das São Marcos, Sangradouro/Volta Grande, Parabubure, Marechal
Rondon e Ubawawe, para higienização e controle de acesso. - Ação de
Contenção da Pandemia de COVID-19.
Ação de prevenção e monitoramento territorial, com apoio do Batalhão de
Polícia Militar (BPM), a fim de montar 4 (quatro) barreiras sanitárias em acessos
principais das São Marcos, Sangradouro/Volta Grande, Parabubure, Marechal
Rondon e Ubawawe, para higienização e controle de acesso. - Ação de
Contenção da Pandemia de COVID-19.

72.355,50

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

Litoral Sul

Ação de prevenção com o objetivo de potencializar a eficiência sanitária
territorial das barreiras já implantadas pelos indígenas, enquanto medida de
prevenção da chegada do coronavírus e da patologia correspondente (COVID19), ao interior da Terra Indígena Ibirama-Laklãnõ, bem como minimizar as
chances de contágio dos indígenas que empreendem tais barreiras. - Ação de
Contenção da Pandemia de COVID-19. Pagamento de auxílio conforme Portaria
nº 320/PRES-Funai, de 27 de março de 2013.

R$

34.765,00

Custeio

COVID-19

Litoral Sul

Aquisição de 5 (cinco) bases de filtro, 10 (dez) pulverizadores 20l, 5 (cinco)
mesas de plástico e 25 (vinte e cinco) cadeiras de plástico, com o objetivo de
apoiar a ação de prevenção com o objetivo de potencializar a eficiência sanitária
territorial das barreiras já implantadas pelos indígenas, enquanto medida de
R$
prevenção da chegada do coronavírus e da patologia correspondente (COVID19), ao interior da Terra Indígena Ibirama-Laklãnõ, bem como minimizar as
chances de contágio dos indígenas que empreendem tais barreiras. - Ação de
Contenção da Pandemia de COVID-19. - Material Permanente.

4.650,00

Custeio

COVID-19

Apoio à manutenção da guarita de acesso à Terra Indígena Kraolândia, que fica
localizada na estrada de acesso às aldeias vindo do município de Itacajá (TO),
que tem como objetivo de proteger o território da entrada de madeireiros,
caçadores e posseiros, principalmente neste momento, onde a guarita assumiu
um papel decisivo para o controle da transmissão comunitária do COVID-19,
sendo o ponto de controle físico e sanitário. Atividade 2.

7.612,50

Custeio

COVID-19

Araguaia Tocantins

Astec-CGMT
2020

R$

Fundação Nacional do ìndio - FUNAI
Diretoria de Proeção Territorial - DPT
Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial - CGMT

Anexo 20. Lista Tis COViD-19 (2063311)

Xerente

242

06/05/2020

Fiscalização

Araguaia Tocantins

Ação de fiscalização e monitoramento territorial, em parceria com o Batalhão de
Polícia Militar Ambiental (BPMA) e Polícia Civil (PC), com o objetivo de realizar
R$
ações de proteção "com vistas à prevenção e ao combate da COVID-19 em
Terras Indígenas (TI)", na TI Xerente. - Atividade 3.

4.768,50

Custeio

COVID-19

Inawebohona

245

06/05/2020

Fiscalização

Araguaia Tocantins

Ação de fiscalização e monitoramento territorial, em parceria com o Batalhão de
Polícia Militar Ambiental (BPMA), com o objetivo de realizar ações de proteção
R$
"com vistas à prevenção e ao combate da COVID-19 em Terras Indígenas (TI)",
na TI Inawebohona. - Atividade 4.

3.564,50

Custeio

COVID-19

48.490,00

Custeio

COVID-19

Tikúna de Feijoal

Évare I
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Évare II

Nova Esperança do Rio Jandiatuba

255

255

255

255

06/05/2020

06/05/2020

06/05/2020

06/05/2020

Fiscalização

Fiscalização

Fiscalização

Fiscalização

Alto Solimões

Ação de fiscalização e monitoramento territorial, com apoio da Polícia Militar
(PM), com o objetivo de inspecionar invasões nas entradas e limites das Terras
Indígenas (TIs) Feijoal, Eware I, Eware II, Esperança do Jandiatuba, Vui-Uata-In,
Betânia, Uati- Paraná, Estrela da Paz, Rio Biá, Kumaru do Lago Ualá, aonde são
recorrentes denúncias de entrada de estrangeiros, caçadores, pescadores,
madeireiros e garimpeiros adentrando as TIs para exploração dos recursos
naturais, além de colocar os indígenas sob risco de contaminação pelo COVID19. - Ação de combate da Pandemia de COVID-19.

Alto Solimões

Ação de fiscalização e monitoramento territorial, com apoio da Polícia Militar
(PM), com o objetivo de inspecionar invasões nas entradas e limites das Terras
Indígenas (TIs) Feijoal, Eware I, Eware II, Esperança do Jandiatuba, Vui-Uata-In,
Betânia, Uati- Paraná, Estrela da Paz, Rio Biá, Kumaru do Lago Ualá, aonde são
recorrentes denúncias de entrada de estrangeiros, caçadores, pescadores,
madeireiros e garimpeiros adentrando as TIs para exploração dos recursos
naturais, além de colocar os indígenas sob risco de contaminação pelo COVID19. - Ação de combate da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Alto Solimões

Ação de fiscalização e monitoramento territorial, com apoio da Polícia Militar
(PM), com o objetivo de inspecionar invasões nas entradas e limites das Terras
Indígenas (TIs) Feijoal, Eware I, Eware II, Esperança do Jandiatuba, Vui-Uata-In,
Betânia, Uati- Paraná, Estrela da Paz, Rio Biá, Kumaru do Lago Ualá, aonde são
recorrentes denúncias de entrada de estrangeiros, caçadores, pescadores,
madeireiros e garimpeiros adentrando as TIs para exploração dos recursos
naturais, além de colocar os indígenas sob risco de contaminação pelo COVID19. - Ação de combate da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Alto Solimões

Ação de fiscalização e monitoramento territorial, com apoio da Polícia Militar
(PM), com o objetivo de inspecionar invasões nas entradas e limites das Terras
Indígenas (TIs) Feijoal, Eware I, Eware II, Esperança do Jandiatuba, Vui-Uata-In,
Betânia, Uati- Paraná, Estrela da Paz, Rio Biá, Kumaru do Lago Ualá, aonde são
recorrentes denúncias de entrada de estrangeiros, caçadores, pescadores,
madeireiros e garimpeiros adentrando as TIs para exploração dos recursos
naturais, além de colocar os indígenas sob risco de contaminação pelo COVID19. - Ação de combate da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Astec-CGMT
2020

R$

Fundação Nacional do ìndio - FUNAI
Diretoria de Proeção Territorial - DPT
Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial - CGMT

Vui-Uata-In

Anexo 20. Lista Tis COViD-19 (2063311)

Betania

Uati-Paraná
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Estrela da Paz

Rio Biá

255

255

255

255

255

06/05/2020

06/05/2020

06/05/2020

06/05/2020

06/05/2020

Fiscalização

Fiscalização

Fiscalização

Fiscalização

Fiscalização

Alto Solimões

Ação de fiscalização e monitoramento territorial, com apoio da Polícia Militar
(PM), com o objetivo de inspecionar invasões nas entradas e limites das Terras
Indígenas (TIs) Feijoal, Eware I, Eware II, Esperança do Jandiatuba, Vui-Uata-In,
Betânia, Uati- Paraná, Estrela da Paz, Rio Biá, Kumaru do Lago Ualá, aonde são
recorrentes denúncias de entrada de estrangeiros, caçadores, pescadores,
madeireiros e garimpeiros adentrando as TIs para exploração dos recursos
naturais, além de colocar os indígenas sob risco de contaminação pelo COVID19. - Ação de combate da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Alto Solimões

Ação de fiscalização e monitoramento territorial, com apoio da Polícia Militar
(PM), com o objetivo de inspecionar invasões nas entradas e limites das Terras
Indígenas (TIs) Feijoal, Eware I, Eware II, Esperança do Jandiatuba, Vui-Uata-In,
Betânia, Uati- Paraná, Estrela da Paz, Rio Biá, Kumaru do Lago Ualá, aonde são
recorrentes denúncias de entrada de estrangeiros, caçadores, pescadores,
madeireiros e garimpeiros adentrando as TIs para exploração dos recursos
naturais, além de colocar os indígenas sob risco de contaminação pelo COVID19. - Ação de combate da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Alto Solimões

Ação de fiscalização e monitoramento territorial, com apoio da Polícia Militar
(PM), com o objetivo de inspecionar invasões nas entradas e limites das Terras
Indígenas (TIs) Feijoal, Eware I, Eware II, Esperança do Jandiatuba, Vui-Uata-In,
Betânia, Uati- Paraná, Estrela da Paz, Rio Biá, Kumaru do Lago Ualá, aonde são
recorrentes denúncias de entrada de estrangeiros, caçadores, pescadores,
madeireiros e garimpeiros adentrando as TIs para exploração dos recursos
naturais, além de colocar os indígenas sob risco de contaminação pelo COVID19. - Ação de combate da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Alto Solimões

Ação de fiscalização e monitoramento territorial, com apoio da Polícia Militar
(PM), com o objetivo de inspecionar invasões nas entradas e limites das Terras
Indígenas (TIs) Feijoal, Eware I, Eware II, Esperança do Jandiatuba, Vui-Uata-In,
Betânia, Uati- Paraná, Estrela da Paz, Rio Biá, Kumaru do Lago Ualá, aonde são
recorrentes denúncias de entrada de estrangeiros, caçadores, pescadores,
madeireiros e garimpeiros adentrando as TIs para exploração dos recursos
naturais, além de colocar os indígenas sob risco de contaminação pelo COVID19. - Ação de combate da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Alto Solimões

Ação de fiscalização e monitoramento territorial, com apoio da Polícia Militar
(PM), com o objetivo de inspecionar invasões nas entradas e limites das Terras
Indígenas (TIs) Feijoal, Eware I, Eware II, Esperança do Jandiatuba, Vui-Uata-In,
Betânia, Uati- Paraná, Estrela da Paz, Rio Biá, Kumaru do Lago Ualá, aonde são
recorrentes denúncias de entrada de estrangeiros, caçadores, pescadores,
madeireiros e garimpeiros adentrando as TIs para exploração dos recursos
naturais, além de colocar os indígenas sob risco de contaminação pelo COVID19. - Ação de combate da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Astec-CGMT
2020

Fundação Nacional do ìndio - FUNAI
Diretoria de Proeção Territorial - DPT
Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial - CGMT

Kumaru do Lago Ualá

Anexo 20. Lista Tis COViD-19 (2063311)

Paumari do Lago Manissuã

Paumari do Lago Paricá
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Paumari do Cuniua

Banawá

255

256

256

256

256

06/05/2020

06/05/2020

06/05/2020

06/05/2020

06/05/2020

Fiscalização

Fiscalização

Fiscalização

Fiscalização

Fiscalização

Alto Solimões

Ação de fiscalização e monitoramento territorial, com apoio da Polícia Militar
(PM), com o objetivo de inspecionar invasões nas entradas e limites das Terras
Indígenas (TIs) Feijoal, Eware I, Eware II, Esperança do Jandiatuba, Vui-Uata-In,
Betânia, Uati- Paraná, Estrela da Paz, Rio Biá, Kumaru do Lago Ualá, aonde são
recorrentes denúncias de entrada de estrangeiros, caçadores, pescadores,
madeireiros e garimpeiros adentrando as TIs para exploração dos recursos
naturais, além de colocar os indígenas sob risco de contaminação pelo COVID19. - Ação de combate da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

Médio Purus

Ação de fiscalização e monitoramento territorial com o objetivo de coibir ilícitos,
assim como impedir a provável proliferação do COVID-19, considerando que nãoindígenas em barcos de pesca provenientes de Manaus e Manacapuru, principais
focos, no estado do Amazonas, do COVID-19, tem se aproveitado do momento
para tentar lograr exito com atividades predatórias dentro e nas proximidaes das R$
Terras Indigenas Paumari do Lago Manissuã, Paumari do Lago Paricá, Paumari do
Rio Cuniuá, Banawa, Deni, Himerimã e Zuruaha. - Ação de combate da Pandemia
de COVID-19. Pagamento de auxílio conforme Portaria nº 320/PRES-Funai, de
27/03/2013

Médio Purus

Ação de fiscalização e monitoramento territorial com o objetivo de coibir ilícitos,
assim como impedir a provável proliferação do COVID-19, considerando que nãoindígenas em barcos de pesca provenientes de Manaus e Manacapuru, principais
focos, no estado do Amazonas, do COVID-19, tem se aproveitado do momento
para tentar lograr exito com atividades predatórias dentro e nas proximidaes das
Terras Indigenas Paumari do Lago Manissuã, Paumari do Lago Paricá, Paumari do
Rio Cuniuá, Banawa, Deni, Himerimã e Zuruaha. - Ação de combate da Pandemia
de COVID-19. Pagamento de auxílio conforme Portaria nº 320/PRES-Funai, de
27/03/2013

Custeio

COVID-19

Médio Purus

Ação de fiscalização e monitoramento territorial com o objetivo de coibir ilícitos,
assim como impedir a provável proliferação do COVID-19, considerando que nãoindígenas em barcos de pesca provenientes de Manaus e Manacapuru, principais
focos, no estado do Amazonas, do COVID-19, tem se aproveitado do momento
para tentar lograr exito com atividades predatórias dentro e nas proximidaes das
Terras Indigenas Paumari do Lago Manissuã, Paumari do Lago Paricá, Paumari do
Rio Cuniuá, Banawa, Deni, Himerimã e Zuruaha. - Ação de combate da Pandemia
de COVID-19. Pagamento de auxílio conforme Portaria nº 320/PRES-Funai, de
27/03/2013

Custeio

COVID-19

Médio Purus

Ação de fiscalização e monitoramento territorial com o objetivo de coibir ilícitos,
assim como impedir a provável proliferação do COVID-19, considerando que nãoindígenas em barcos de pesca provenientes de Manaus e Manacapuru, principais
focos, no estado do Amazonas, do COVID-19, tem se aproveitado do momento
para tentar lograr exito com atividades predatórias dentro e nas proximidaes das
Terras Indigenas Paumari do Lago Manissuã, Paumari do Lago Paricá, Paumari do
Rio Cuniuá, Banawa, Deni, Himerimã e Zuruaha. - Ação de combate da Pandemia
de COVID-19. Pagamento de auxílio conforme Portaria nº 320/PRES-Funai, de
27/03/2013

Custeio

COVID-19

Astec-CGMT
2020

33.686,80

Fundação Nacional do ìndio - FUNAI
Diretoria de Proeção Territorial - DPT
Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial - CGMT

Deni

Anexo 20. Lista Tis COViD-19 (2063311)

Hi Merimã

Zuruahã
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Tikuna de Santo Antonio

256

256

256

257

06/05/2020

06/05/2020

06/05/2020

06/05/2020

Fiscalização

Fiscalização

Fiscalização

Fiscalização

Médio Purus

Ação de fiscalização e monitoramento territorial com o objetivo de coibir ilícitos,
assim como impedir a provável proliferação do COVID-19, considerando que nãoindígenas em barcos de pesca provenientes de Manaus e Manacapuru, principais
focos, no estado do Amazonas, do COVID-19, tem se aproveitado do momento
para tentar lograr exito com atividades predatórias dentro e nas proximidaes das
Terras Indigenas Paumari do Lago Manissuã, Paumari do Lago Paricá, Paumari do
Rio Cuniuá, Banawa, Deni, Himerimã e Zuruaha. - Ação de combate da Pandemia
de COVID-19. Pagamento de auxílio conforme Portaria nº 320/PRES-Funai, de
27/03/2013

Custeio

COVID-19

Médio Purus

Ação de fiscalização e monitoramento territorial com o objetivo de coibir ilícitos,
assim como impedir a provável proliferação do COVID-19, considerando que nãoindígenas em barcos de pesca provenientes de Manaus e Manacapuru, principais
focos, no estado do Amazonas, do COVID-19, tem se aproveitado do momento
para tentar lograr exito com atividades predatórias dentro e nas proximidaes das
Terras Indigenas Paumari do Lago Manissuã, Paumari do Lago Paricá, Paumari do
Rio Cuniuá, Banawa, Deni, Himerimã e Zuruaha. - Ação de combate da Pandemia
de COVID-19. Pagamento de auxílio conforme Portaria nº 320/PRES-Funai, de
27/03/2013

Custeio

COVID-19

Médio Purus

Ação de fiscalização e monitoramento territorial com o objetivo de coibir ilícitos,
assim como impedir a provável proliferação do COVID-19, considerando que nãoindígenas em barcos de pesca provenientes de Manaus e Manacapuru, principais
focos, no estado do Amazonas, do COVID-19, tem se aproveitado do momento
para tentar lograr exito com atividades predatórias dentro e nas proximidaes das
Terras Indigenas Paumari do Lago Manissuã, Paumari do Lago Paricá, Paumari do
Rio Cuniuá, Banawa, Deni, Himerimã e Zuruaha. - Ação de combate da Pandemia
de COVID-19. Pagamento de auxílio conforme Portaria nº 320/PRES-Funai, de
27/03/2013

Custeio

COVID-19

Alto Solimões

Ação de prevenção com o objetivo de apoiar a permanência de Barreiras
Sanitárias, realizadas pelos indígenas, nos limites das Terras Indígenas Umariaçu
(Tabatinga), Santo Antônio (Benjamin Constant) e Barreira da Missão (Tefé) com
intuito de controlar o tráfego terrestre de pessoas estranhas às comunidades
indígenas; Apoiar a realização da vigilância indígena nos limites das Terras
Indígenas Feijoal (Benjamin Constant), Eware I, Eware II e Nova Esperança do Rio R$
Jandiatuba (municípios de Tabatinga e São Paulo de Olivença), Vui-Uata-In
(Amaturá), Betânia (Santo Antônio do Içá), Uati-Paraná (Tonantins), Estrela da
Paz, Rio Biá (Jutaí) e Kumaru do Lago Ualá (Juruá) com objetivo de inibir a
entrada de invasores, cujo acesso se dá exclusivamente fluvial. - Ação de
combate da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Astec-CGMT
2020

64.676,00

Fundação Nacional do ìndio - FUNAI
Diretoria de Proeção Territorial - DPT
Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial - CGMT

Anexo 20. Lista Tis COViD-19 (2063311)

Tikúna de Feijoal

Tukuna Umariaçu
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Évare I

Évare II

257

257

257

257

06/05/2020

06/05/2020

06/05/2020

06/05/2020

Fiscalização

Fiscalização

Fiscalização

Fiscalização

Alto Solimões

Ação de prevenção com o objetivo de apoiar a permanência de Barreiras
Sanitárias, realizadas pelos indígenas, nos limites das Terras Indígenas Umariaçu
(Tabatinga), Santo Antônio (Benjamin Constant) e Barreira da Missão (Tefé) com
intuito de controlar o tráfego terrestre de pessoas estranhas às comunidades
indígenas; Apoiar a realização da vigilância indígena nos limites das Terras
Indígenas Feijoal (Benjamin Constant), Eware I, Eware II e Nova Esperança do Rio
Jandiatuba (municípios de Tabatinga e São Paulo de Olivença), Vui-Uata-In
(Amaturá), Betânia (Santo Antônio do Içá), Uati-Paraná (Tonantins), Estrela da
Paz, Rio Biá (Jutaí) e Kumaru do Lago Ualá (Juruá) com objetivo de inibir a
entrada de invasores, cujo acesso se dá exclusivamente fluvial. - Ação de
combate da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Alto Solimões

Ação de prevenção com o objetivo de apoiar a permanência de Barreiras
Sanitárias, realizadas pelos indígenas, nos limites das Terras Indígenas Umariaçu
(Tabatinga), Santo Antônio (Benjamin Constant) e Barreira da Missão (Tefé) com
intuito de controlar o tráfego terrestre de pessoas estranhas às comunidades
indígenas; Apoiar a realização da vigilância indígena nos limites das Terras
Indígenas Feijoal (Benjamin Constant), Eware I, Eware II e Nova Esperança do Rio
Jandiatuba (municípios de Tabatinga e São Paulo de Olivença), Vui-Uata-In
(Amaturá), Betânia (Santo Antônio do Içá), Uati-Paraná (Tonantins), Estrela da
Paz, Rio Biá (Jutaí) e Kumaru do Lago Ualá (Juruá) com objetivo de inibir a
entrada de invasores, cujo acesso se dá exclusivamente fluvial. - Ação de
combate da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Alto Solimões

Ação de prevenção com o objetivo de apoiar a permanência de Barreiras
Sanitárias, realizadas pelos indígenas, nos limites das Terras Indígenas Umariaçu
(Tabatinga), Santo Antônio (Benjamin Constant) e Barreira da Missão (Tefé) com
intuito de controlar o tráfego terrestre de pessoas estranhas às comunidades
indígenas; Apoiar a realização da vigilância indígena nos limites das Terras
Indígenas Feijoal (Benjamin Constant), Eware I, Eware II e Nova Esperança do Rio
Jandiatuba (municípios de Tabatinga e São Paulo de Olivença), Vui-Uata-In
(Amaturá), Betânia (Santo Antônio do Içá), Uati-Paraná (Tonantins), Estrela da
Paz, Rio Biá (Jutaí) e Kumaru do Lago Ualá (Juruá) com objetivo de inibir a
entrada de invasores, cujo acesso se dá exclusivamente fluvial. - Ação de
combate da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Alto Solimões

Ação de prevenção com o objetivo de apoiar a permanência de Barreiras
Sanitárias, realizadas pelos indígenas, nos limites das Terras Indígenas Umariaçu
(Tabatinga), Santo Antônio (Benjamin Constant) e Barreira da Missão (Tefé) com
intuito de controlar o tráfego terrestre de pessoas estranhas às comunidades
indígenas; Apoiar a realização da vigilância indígena nos limites das Terras
Indígenas Feijoal (Benjamin Constant), Eware I, Eware II e Nova Esperança do Rio
Jandiatuba (municípios de Tabatinga e São Paulo de Olivença), Vui-Uata-In
(Amaturá), Betânia (Santo Antônio do Içá), Uati-Paraná (Tonantins), Estrela da
Paz, Rio Biá (Jutaí) e Kumaru do Lago Ualá (Juruá) com objetivo de inibir a
entrada de invasores, cujo acesso se dá exclusivamente fluvial. - Ação de
combate da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Astec-CGMT
2020

Fundação Nacional do ìndio - FUNAI
Diretoria de Proeção Territorial - DPT
Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial - CGMT

Anexo 20. Lista Tis COViD-19 (2063311)

Nova Esperança do Rio Jandiatuba

Vui-Uata-In
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Betania

Estrela da Paz

257

257

257

257

06/05/2020

06/05/2020

06/05/2020

06/05/2020

Fiscalização

Fiscalização

Fiscalização

Fiscalização

Alto Solimões

Ação de prevenção com o objetivo de apoiar a permanência de Barreiras
Sanitárias, realizadas pelos indígenas, nos limites das Terras Indígenas Umariaçu
(Tabatinga), Santo Antônio (Benjamin Constant) e Barreira da Missão (Tefé) com
intuito de controlar o tráfego terrestre de pessoas estranhas às comunidades
indígenas; Apoiar a realização da vigilância indígena nos limites das Terras
Indígenas Feijoal (Benjamin Constant), Eware I, Eware II e Nova Esperança do Rio
Jandiatuba (municípios de Tabatinga e São Paulo de Olivença), Vui-Uata-In
(Amaturá), Betânia (Santo Antônio do Içá), Uati-Paraná (Tonantins), Estrela da
Paz, Rio Biá (Jutaí) e Kumaru do Lago Ualá (Juruá) com objetivo de inibir a
entrada de invasores, cujo acesso se dá exclusivamente fluvial. - Ação de
combate da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Alto Solimões

Ação de prevenção com o objetivo de apoiar a permanência de Barreiras
Sanitárias, realizadas pelos indígenas, nos limites das Terras Indígenas Umariaçu
(Tabatinga), Santo Antônio (Benjamin Constant) e Barreira da Missão (Tefé) com
intuito de controlar o tráfego terrestre de pessoas estranhas às comunidades
indígenas; Apoiar a realização da vigilância indígena nos limites das Terras
Indígenas Feijoal (Benjamin Constant), Eware I, Eware II e Nova Esperança do Rio
Jandiatuba (municípios de Tabatinga e São Paulo de Olivença), Vui-Uata-In
(Amaturá), Betânia (Santo Antônio do Içá), Uati-Paraná (Tonantins), Estrela da
Paz, Rio Biá (Jutaí) e Kumaru do Lago Ualá (Juruá) com objetivo de inibir a
entrada de invasores, cujo acesso se dá exclusivamente fluvial. - Ação de
combate da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Alto Solimões

Ação de prevenção com o objetivo de apoiar a permanência de Barreiras
Sanitárias, realizadas pelos indígenas, nos limites das Terras Indígenas Umariaçu
(Tabatinga), Santo Antônio (Benjamin Constant) e Barreira da Missão (Tefé) com
intuito de controlar o tráfego terrestre de pessoas estranhas às comunidades
indígenas; Apoiar a realização da vigilância indígena nos limites das Terras
Indígenas Feijoal (Benjamin Constant), Eware I, Eware II e Nova Esperança do Rio
Jandiatuba (municípios de Tabatinga e São Paulo de Olivença), Vui-Uata-In
(Amaturá), Betânia (Santo Antônio do Içá), Uati-Paraná (Tonantins), Estrela da
Paz, Rio Biá (Jutaí) e Kumaru do Lago Ualá (Juruá) com objetivo de inibir a
entrada de invasores, cujo acesso se dá exclusivamente fluvial. - Ação de
combate da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Alto Solimões

Ação de prevenção com o objetivo de apoiar a permanência de Barreiras
Sanitárias, realizadas pelos indígenas, nos limites das Terras Indígenas Umariaçu
(Tabatinga), Santo Antônio (Benjamin Constant) e Barreira da Missão (Tefé) com
intuito de controlar o tráfego terrestre de pessoas estranhas às comunidades
indígenas; Apoiar a realização da vigilância indígena nos limites das Terras
Indígenas Feijoal (Benjamin Constant), Eware I, Eware II e Nova Esperança do Rio
Jandiatuba (municípios de Tabatinga e São Paulo de Olivença), Vui-Uata-In
(Amaturá), Betânia (Santo Antônio do Içá), Uati-Paraná (Tonantins), Estrela da
Paz, Rio Biá (Jutaí) e Kumaru do Lago Ualá (Juruá) com objetivo de inibir a
entrada de invasores, cujo acesso se dá exclusivamente fluvial. - Ação de
combate da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Astec-CGMT
2020

Fundação Nacional do ìndio - FUNAI
Diretoria de Proeção Territorial - DPT
Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial - CGMT

Anexo 20. Lista Tis COViD-19 (2063311)

Barreira da Missão

257

06/05/2020

Fiscalização

Alto Solimões

Ação de prevenção com o objetivo de apoiar a permanência de Barreiras
Sanitárias, realizadas pelos indígenas, nos limites das Terras Indígenas Umariaçu
(Tabatinga), Santo Antônio (Benjamin Constant) e Barreira da Missão (Tefé) com
intuito de controlar o tráfego terrestre de pessoas estranhas às comunidades
indígenas; Apoiar a realização da vigilância indígena nos limites das Terras
Indígenas Feijoal (Benjamin Constant), Eware I, Eware II e Nova Esperança do Rio
Jandiatuba (municípios de Tabatinga e São Paulo de Olivença), Vui-Uata-In
(Amaturá), Betânia (Santo Antônio do Içá), Uati-Paraná (Tonantins), Estrela da
Paz, Rio Biá (Jutaí) e Kumaru do Lago Ualá (Juruá) com objetivo de inibir a
entrada de invasores, cujo acesso se dá exclusivamente fluvial. - Ação de
combate da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19
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Kumaru do Lago Ualá

257

06/05/2020

Fiscalização

Alto Solimões

Ação de prevenção com o objetivo de apoiar a permanência de Barreiras
Sanitárias, realizadas pelos indígenas, nos limites das Terras Indígenas Umariaçu
(Tabatinga), Santo Antônio (Benjamin Constant) e Barreira da Missão (Tefé) com
intuito de controlar o tráfego terrestre de pessoas estranhas às comunidades
indígenas; Apoiar a realização da vigilância indígena nos limites das Terras
Indígenas Feijoal (Benjamin Constant), Eware I, Eware II e Nova Esperança do Rio
Jandiatuba (municípios de Tabatinga e São Paulo de Olivença), Vui-Uata-In
(Amaturá), Betânia (Santo Antônio do Içá), Uati-Paraná (Tonantins), Estrela da
Paz, Rio Biá (Jutaí) e Kumaru do Lago Ualá (Juruá) com objetivo de inibir a
entrada de invasores, cujo acesso se dá exclusivamente fluvial. - Ação de
combate da Pandemia de COVID-19.

Kadiwéu

259

08/05/2020

Prevenção

Campo Grande

Complementação de recursos visando a manutenção de veículo da Coordenação
Regional de Campo Grande, em apoio às ações de prevenção e Contenção da
R$
Pandemia de COVID-19.

11.956,00

Custeio

COVID-19

Roraima (Boa Vista)

Ação de fiscalização e monitoramento territorial, em parceria com Ibama, Polícia
Federal (PF), Força Nacional de Segurança Pública (FNSP), com o objetivo de
inibir o ilícito do garimpo, ou outros ilícitos que porventura possam estar sendo
R$
cometidos, feito por pessoas que se encontram no interior da Terra Indígena
Yanomami sem autorização. (Calhas dos rios Mucajaí e Couto de Magalhãe).Ação de Contenção da Pandemia de COVID-19.

10.000,00

Custeio

COVID-19

Roraima (Boa Vista)

Ação de fiscalização e monitoramento territorial, em parceria com Ibama Polícia
Federal (PF), Força Nacional de Segurança Pública (FNSP), com o objetivo de
inibir o ilícito do garimpo, ou outros ilícitos que porventura possam estar sendo
R$
cometidos, feito por pessoas que se encontram no interior da Terra Indígena
Yanomami sem autorização (calhas dos rios Catrimani e Apiaú). - Ação de
Contenção da Pandemia de COVID-19.

13.000,00

Custeio

COVID-19

Roraima (Boa Vista)

Ação de fiscalização e monitoramento territorial, em parceria com Ibama Polícia
Federal (PF), Força Nacional de Segurança Pública (FNSP), com o objetivo de
inibir o ilícito do garimpo, ou outros ilícitos que porventura possam estar sendo
R$
cometidos, feito por pessoas que se encontram no interior da Terra Indígena
Yanomami sem autorização. - (calhas do rio Uraricuera).- Ação de Contenção da
Pandemia de COVID-19.

15.000,00

Custeio

COVID-19

Yanomami

Yanomami

Yanomami

262

263

264

08/05/2020

08/05/2020

08/05/2020

Fiscalização

Fiscalização

Fiscalização

Astec-CGMT
2020

Fundação Nacional do ìndio - FUNAI
Diretoria de Proeção Territorial - DPT
Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial - CGMT

Coata-Laranjal

267

08/05/2020

Fiscalização

Manaus

Anexo 20. Lista Tis COViD-19 (2063311)

Tremembé da Barra do Mundaú

268

11/05/2020

Prevenção

Nordeste 2

Tenharim Marmelos

269

11/05/2020

Fiscalização

Madeira

Diahui

269

11/05/2020

Fiscalização

Madeira

SEI 00692.002048/2020-63 / pg. 257

Tenharim Marmelos

Diahui

Morro Alto

270

270

278

11/05/2020

11/05/2020

12/05/2020

Fiscalização

Fiscalização

Prevenção

Ação de fiscalização e monitoramento territorial, em parceria com a Polícia
Militar (PM) e SESAI, como o objetivo de averiguar in loco denúncia da presença
de barco de pesca que supostamente estaria em atividade no Alto Canumã,
dentro da Terra Indígena (TI) Kwatá/Laranjal; bem como realizar deslocamento
junto com a equipe, um técnico do Polo Base de Nova Olinda/DSEI Manaus, para R$
fazer esclarecimentos e orientações a todas as aldeias da referida TI sobre as
medidas preventivas para contenção do Novo Coronavirus 19. - Ação de
combate da Pandemia de COVID- 19. Pagamento de auxílio conforme Portaria nº
320/PRES-Funai, de 27/03/2013.
Ação de prevenção e monitoramento territorial, em parceria com a Polícia
Militar (PM) e SESAI, com a finalidade de prevenir e evitar a disseminação do
R$
novo coronavírus na Terra Indígena Teremembé da Barra do Mundaú. - Ação de
combate da Pandemia de COVID-19.
Ação de fiscalização e monitoramento territorial visando a instalação de duas
barreiras sanitárias, uma no KM 150 da BR-230 dentro da Terra Indígena (TI)
Tenharim Marmelos, e outra no KM 95 da mesma rodovia dentro da TI. Jiahui,
R$
para monitorar a entrada e saída de pessoas e motoristas e orientar os indígenas
e não indígenas na prevenção do contágio do Covid-19. - Ação de combate da
Pandemia de COVID-19.
Ação de fiscalização e monitoramento territorial visando a instalação de duas
barreiras sanitárias, uma no KM 150 da BR-230 dentro da Terra Indígena (TI)
Tenharim Marmelos, e outra no KM 95 da mesma rodovia dentro da TI. Jiahui,
para monitorar a entrada e saída de pessoas e motoristas e orientar os indígenas
e não indígenas na prevenção do contágio do Covid-19. - Ação de combate da
Pandemia de COVID-19.

Madeira

Aquisição de 2 (dois) motores geradores de energia e 1 (um) fogão que serão
utilizados nas instalações das 2 (duas) barreiras sanitárias no KM 150 da BR-230,
dentro da Terra Indígena (TI) Tenharim Marmelos, e outra no KM 95 da mesma
R$
rodovia dentro da TI. Jiahui, para monitorar a entrada e saída de pessoas e
motoristas e orientar os indígenas e não indígenas na prevenção do contágio do
Covid-19. - Ação de combate da Pandemia de COVID-19. - Material Permanente.

Madeira

Aquisição de 2 (dois) motores geradores de energia e 1 (um) fogão que serão
utilizados nas instalações das 2 (duas) barreiras sanitárias no KM 150 da BR-230,
dentro da Terra Indígena (TI) Tenharim Marmelos, e outra no KM 95 da mesma
rodovia dentro da TI. Jiahui, para monitorar a entrada e saída de pessoas e
motoristas e orientar os indígenas e não indígenas na prevenção do contágio do
Covid-19. - Ação de combate da Pandemia de COVID-19. - Material Permanente.

Litoral Sul

Ação de prevenção e monitoramento Territorial, em parceria com a SESAI, com
o objetivo de realizar a implantação de barreiras sanitárias a fim de apoiar o
isolamento sanitário das 10 Aldeias localizadas no interior das Terras Indígenas
(TIs) Morro Alto, Pindoty, Piraí e Tarumã, enquanto medida de prevenção à
entrada do coronavírus no interior das comunidades Guarani da Região;
Implantar de 10 portões e placas de identificação do Ministério da Justiça
visando coibir o acesso ao interior das aldeias localizadas nas referidas TIs;
realizar monitoramento dos acessos às aldeias simultaneamente com as
atividades de instalação dos 10 portões e placas de identificação das Terras
Indígenas. Ação de Contenção da Pandemia de COVID- 19.

Astec-CGMT
2020

R$

12.042,75

Custeio

COVID-19

6.407,98

Custeio

COVID-19

124.963,50

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

Investimento

COVID-19

Investimento

COVID-19

Custeio

COVID-19

6.442,70

30.843,00

Fundação Nacional do ìndio - FUNAI
Diretoria de Proeção Territorial - DPT
Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial - CGMT

Pindoty

Anexo 20. Lista Tis COViD-19 (2063311)

Pirai

Tarumã

278

278

278

12/05/2020

12/05/2020

12/05/2020

Prevenção

Prevenção

Prevenção
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Litoral Sul

Ação de prevenção e monitoramento Territorial, em parceria com a SESAI, com
o objetivo de realizar a implantação de barreiras sanitárias a fim de apoiar o
isolamento sanitário das 10 Aldeias localizadas no interior das Terras Indígenas
(TIs) Morro Alto, Pindoty, Piraí e Tarumã, enquanto medida de prevenção à
entrada do coronavírus no interior das comunidades Guarani da Região;
Implantar de 10 portões e placas de identificação do Ministério da Justiça
visando coibir o acesso ao interior das aldeias localizadas nas referidas TIs;
realizar monitoramento dos acessos às aldeias simultaneamente com as
atividades de instalação dos 10 portões e placas de identificação das Terras
Indígenas. Ação de Contenção da Pandemia de COVID- 19.

Custeio

COVID-19

Litoral Sul

Ação de prevenção e monitoramento Territorial, em parceria com a SESAI, com
o objetivo de realizar a implantação de barreiras sanitárias a fim de apoiar o
isolamento sanitário das 10 Aldeias localizadas no interior das Terras Indígenas
(TIs) Morro Alto, Pindoty, Piraí e Tarumã, enquanto medida de prevenção à
entrada do coronavírus no interior das comunidades Guarani da Região;
Implantar de 10 portões e placas de identificação do Ministério da Justiça
visando coibir o acesso ao interior das aldeias localizadas nas referidas TIs;
realizar monitoramento dos acessos às aldeias simultaneamente com as
atividades de instalação dos 10 portões e placas de identificação das Terras
Indígenas. Ação de Contenção da Pandemia de COVID- 19.

Custeio

COVID-19

Litoral Sul

Ação de prevenção e monitoramento Territorial, em parceria com a SESAI, com
o objetivo de realizar a implantação de barreiras sanitárias a fim de apoiar o
isolamento sanitário das 10 Aldeias localizadas no interior das Terras Indígenas
(TIs) Morro Alto, Pindoty, Piraí e Tarumã, enquanto medida de prevenção à
entrada do coronavírus no interior das comunidades Guarani da Região;
Implantar de 10 portões e placas de identificação do Ministério da Justiça
visando coibir o acesso ao interior das aldeias localizadas nas referidas TIs;
realizar monitoramento dos acessos às aldeias simultaneamente com as
atividades de instalação dos 10 portões e placas de identificação das Terras
Indígenas. Ação de Contenção da Pandemia de COVID- 19.

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

Amaral/Tekoá Kuriy

286

12/05/2020

Prevenção

Litoral Sul

Canelinha

286

12/05/2020

Prevenção

Litoral Sul

Mbiguaçu

286

12/05/2020

Prevenção

Litoral Sul

Ação de prevenção e monitoramento territorial visando a instalação dos portões
com o objetivo de auxiliar no isolamento sanitário das 9 aldeias da jurisdição da
CTL Palhoça localizadas no interior das Terras Indígenas Amaral, Canelinha,
R$
Mbiguaçu, Morro dos Cavalos, Morro de Palha. - Ação de Contenção da
Pandemia de COVID-19.
Ação de prevenção e monitoramento territorial visando a instalação dos portões
com o objetivo de auxiliar no isolamento sanitário das 9 aldeias da jurisdição da
CTL Palhoça localizadas no interior das Terras Indígenas Amaral, Canelinha,
Mbiguaçu, Morro dos Cavalos, Morro de Palha. - Ação de Contenção da
Pandemia de COVID-19.
Ação de prevenção e monitoramento territorial visando a instalação dos portões
com o objetivo de auxiliar no isolamento sanitário das 9 aldeias da jurisdição da
CTL Palhoça localizadas no interior das Terras Indígenas Amaral, Canelinha,
Mbiguaçu, Morro dos Cavalos, Morro de Palha. - Ação de Contenção da
Pandemia de COVID-19.

Astec-CGMT
2020

27.873,00

Fundação Nacional do ìndio - FUNAI
Diretoria de Proeção Territorial - DPT
Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial - CGMT
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Morro dos Cavalos

286

12/05/2020

Prevenção

Litoral Sul

Morro da Palha

286

12/05/2020

Prevenção

Litoral Sul

Guató

297

13/05/2020

Prevenção

Campo Grande

Parque do Aripuanã

Serra Morena
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Escondido

Aripuanã

Uru-Eu-Wau-Wau

307

307

307

307

308

14/05/2020

14/05/2020

14/05/2020

14/05/2020

14/05/2020

Prevenção

Prevenção

Prevenção

Prevenção

Prevenção

Ação de prevenção e monitoramento territorial visando a instalação dos portões
com o objetivo de auxiliar no isolamento sanitário das 9 aldeias da jurisdição da
CTL Palhoça localizadas no interior das Terras Indígenas Amaral, Canelinha,
Mbiguaçu, Morro dos Cavalos, Morro de Palha. - Ação de Contenção da
Pandemia de COVID-19.
Ação de prevenção e monitoramento territorial visando a instalação dos portões
com o objetivo de auxiliar no isolamento sanitário das 9 aldeias da jurisdição da
CTL Palhoça localizadas no interior das Terras Indígenas Amaral, Canelinha,
Mbiguaçu, Morro dos Cavalos, Morro de Palha. - Ação de Contenção da
Pandemia de COVID-19.
Complementação de recursos em apoio às demandas de monitoramento
territorial no contexto da pandemia de COVID-19. Esse recurso será destinado a
R$
vigilância indígena na Terra Indígena Guató, localizada na Ilha Ínsua. - Ação de
combate da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

18.900,00

Custeio

COVID-19

18.198,24

Custeio

COVID-19

Noroeste do MT

Ação de prevenção e monitoramento territorial com o objetivo de apoiar a
vigilância indígena nas principais vias de acesso às Terras Indígenas Parque do
Aripuanã, Serra Morena, Escondido e Aripuanã, haja vista a vulnerabilidade das
comunidades indígenas ao risco de contaminação pelo Coronavírus, tanto pela
presença de agentes externos infratores ambientais como pela ausência do
estado no sentido de informar e orientar quanto as medidas de prevenção e
combate ao COVID -19. - Ação de Contenção da Pandemia de COVID-19.

Noroeste do MT

Ação de prevenção e monitoramento territorial com o objetivo de apoiar a
vigilância indígena nas principais vias de acesso às Terras Indígenas Parque do
Aripuanã, Serra Morena, Escondido e Aripuanã, haja vista a vulnerabilidade das
comunidades indígenas ao risco de contaminação pelo Coronavírus, tanto pela
presença de agentes externos infratores ambientais como pela ausência do
estado no sentido de informar e orientar quanto as medidas de prevenção e
combate ao COVID -19. - Ação de Contenção da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Noroeste do MT

Ação de prevenção e monitoramento territorial com o objetivo de apoiar a
vigilância indígena nas principais vias de acesso às Terras Indígenas Parque do
Aripuanã, Serra Morena, Escondido e Aripuanã, haja vista a vulnerabilidade das
comunidades indígenas ao risco de contaminação pelo Coronavírus, tanto pela
presença de agentes externos infratores ambientais como pela ausência do
estado no sentido de informar e orientar quanto as medidas de prevenção e
combate ao COVID -19. - Ação de Contenção da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Noroeste do MT

Ação de prevenção e monitoramento territorial com o objetivo de apoiar a
vigilância indígena nas principais vias de acesso às Terras Indígenas Parque do
Aripuanã, Serra Morena, Escondido e Aripuanã, haja vista a vulnerabilidade das
comunidades indígenas ao risco de contaminação pelo Coronavírus, tanto pela
presença de agentes externos infratores ambientais como pela ausência do
estado no sentido de informar e orientar quanto as medidas de prevenção e
combate ao COVID -19. - Ação de Contenção da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

Ji-Paraná

R$

Aquisição de materiais de limpeza e hospitalares em apoio às barreiras
sanitárias, realizadas em conjunto com a Polícia Militar do estado de Rondônia e
SESAI, visando a proteção dos povos indígenas da Terra Indígena Uru-Eu-Wau- R$
Wau frente a possibilidade de disseminação do COVID-19. - Ação de Contenção
da Pandemia de COVID-19.

Astec-CGMT
2020

3.216,00

Fundação Nacional do ìndio - FUNAI
Diretoria de Proeção Territorial - DPT
Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial - CGMT

Igarapé Lourdes

309

14/05/2020

Prevenção
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Ji-Paraná

Aquisição de materiais de limpeza e hospitalares em apoio às barreiras
sanitárias, realizadas em conjunto com a Polícia Militar do estado de Rondônia e
SESAI, visando a proteção dos povos indígenas das Terras Indígenas Igarapé
R$
Lourdes e Zoró frente a possibilidade de disseminação do COVID-19. - Ação de
Contenção da Pandemia de COVID-19.
Aquisição de materiais de limpeza e hospitalares em apoio às barreiras
sanitárias, realizadas em conjunto com a Polícia Militar do estado de Rondônia e
SESAI, visando a proteção dos povos indígenas das Terras Indígenas Igarapé
Lourdes e Zoró frente a possibilidade de disseminação do COVID-19. - Ação de
Contenção da Pandemia de COVID-19.

Zoró

309

14/05/2020

Prevenção

Ji-Paraná

Pequizal do Naruvôtu

315

15/05/2020

Prevenção

Xingu

Aquisição de materiais de proteção individual para os servidores na ações de
fiscalização e monitoramento territorial nas Terras Indígenas Parque do Xingu e R$
Pequizal do Naruvôtu, a fim de evitar o contágio e transmissão do COVID-19.

Parque do Xingu

315

15/05/2020

Prevenção

Xingu

Aquisição de materiais de proteção individual para os servidores na ações de
fiscalização e monitoramento territorial nas Terras Indígenas Parque do Xingu e
Pequizal do Naruvôtu, a fim de evitar o contágio e transmissão do COVID-19.

Nonoai/Rio da Várzea
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Nonoai/Rio da Várzea

Lago Aiapua

Itixi Mitari

316

317

319

319

15/05/2020

15/05/2020

18/05/2020

18/05/2020

Prevenção

Prevenção

Fiscalização

Fiscalização

3.216,00

2.146,00

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

Passo Fundo

Ação de prevenção, em parceria com a SESAI e as Prefeituras Municipais de
Liberato Salzano e Rodeio Bonito (RS), com o objetivo de apoiar a instalação de
barreira de monitoramento na estrada de acesso à Terra Indígena Nonoai/Rio da R$
Várzea a fim de monitorar, controlar e restringir a entrada de pessoas externas à
comunidade Kaingang. - Ação de combate da Pandemia de COVID-19.

560,00

Custeio

COVID-19

Passo Fundo

Aquisição de 2 (duas) tendas/gazebo, 1 (uma) mesa de plástico e 3 (três)
cadeiras de plásticos, em apoio à ação de prevenção, em parceria com a SESAI e
as Prefeituras Municipais de Liberato Salzano e Rodeio Bonito (RS), com o
objetivo de apoiar a instalação de barreira de monitoramento na estrada de
R$
acesso à Terra Indígena Nonoai/Rio da Várzea a fim de monitorar, controlar e
restringir a entrada de pessoas externas à comunidade Kaingang. - Ação de
combate da Pandemia de COVID-19. (Material Permanente)

960,00

Custeio

COVID-19

Manaus

Ação de fiscalização e monitoramento territorial, em parceria com a Polícia
Militar (PM) e SESAI, com o objetivo de realizar a instalação de barreira sanitária
para reprimir o acesso de embarcações e ou pessoas estranhas a terras
indígenas para evitar contaminação e ou disseminação do Coronavírus - COVID - R$
19, e ainda, realizar fiscalização e monitoramento com apoio as equipes de
vigilância indígenas nas TIs Itixi Mitari, Itixi Kaninari e Água Fria. - Ação de
prevenção e combate ao COVID-19.

104.868,45

Custeio

COVID-19

Manaus

Ação de fiscalização e monitoramento territorial, em parceria com a Polícia
Militar (PM) e SESAI, com o objetivo de realizar a instalação de barreira sanitária
para reprimir o acesso de embarcações e ou pessoas estranhas a terras
indígenas para evitar contaminação e ou disseminação do Coronavírus - COVID 19, e ainda, realizar fiscalização e monitoramento com apoio as equipes de
vigilância indígenas nas TIs Itixi Mitari, Itixi Kaninari e Água Fria. - Ação de
prevenção e combate ao COVID-19.

Custeio

COVID-19

Astec-CGMT
2020

Fundação Nacional do ìndio - FUNAI
Diretoria de Proeção Territorial - DPT
Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial - CGMT

-
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-

319

319

18/05/2020

18/05/2020

Fiscalização

Fiscalização
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Manaus

Ação de fiscalização e monitoramento territorial, em parceria com a Polícia
Militar (PM) e SESAI, com o objetivo de realizar a instalação de barreira sanitária
para reprimir o acesso de embarcações e ou pessoas estranhas a terras
indígenas para evitar contaminação e ou disseminação do Coronavírus - COVID 19, e ainda, realizar fiscalização e monitoramento com apoio as equipes de
vigilância indígenas nas TIs Itixi Mitari, Itixi Kaninari e Água Fria. - Ação de
prevenção e combate ao COVID-19.

Custeio

COVID-19

Manaus

Ação de fiscalização e monitoramento territorial, em parceria com a Polícia
Militar (PM) e SESAI, com o objetivo de realizar a instalação de barreira sanitária
para reprimir o acesso de embarcações e ou pessoas estranhas a terras
indígenas para evitar contaminação e ou disseminação do Coronavírus - COVID 19, e ainda, realizar fiscalização e monitoramento com apoio as equipes de
vigilância indígenas nas TIs Itixi Mitari, Itixi Kaninari e Água Fria. - Ação de
prevenção e combate ao COVID-19.

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

São Marcos - MT

320

18/05/2020

Prevenção

Xavante

Sangradouro/Volta Grande

320

18/05/2020

Prevenção

Xavante

Parabubure

320

18/05/2020

Prevenção

Xavante

Marechal Rondon

320

18/05/2020

Prevenção

Xavante

Ubawawe

320

18/05/2020

Prevenção

Xavante

Kadiwéu

323

19/05/2020

Prevenção

Campo Grande

Guató

323

19/05/2020

Prevenção

Campo Grande

Ofayé-Xavante

323

19/05/2020

Prevenção

Campo Grande

Aquisição de material complementar a fim de apoiar a estruturação de 4
(quatro) barreiras sanitárias nos principais acessos das Terras Indígenas (TIs) São
Marcos, Sangradouro/Volta Grande, Parabubure, Marechal Rondon e Ubawawe;
R$
bem como realizar, com apoio da Polícia Militar (PM-MT), rondas de controle de
circulação de pessoas não-indígenas nas referidas TIs. - Ação de prevenção e
combate ao COVID-19.
Aquisição de material complementar a fim de apoiar a estruturação de 4
(quatro) barreiras sanitárias nos principais acessos das Terras Indígenas (TIs) São
Marcos, Sangradouro/Volta Grande, Parabubure, Marechal Rondon e Ubawawe;
bem como realizar, com apoio da Polícia Militar (PM-MT), rondas de controle de
circulação de pessoas não-indígenas nas referidas TIs. - Ação de prevenção e
combate ao COVID-19.
Aquisição de material complementar a fim de apoiar a estruturação de 4
(quatro) barreiras sanitárias nos principais acessos das Terras Indígenas (TIs) São
Marcos, Sangradouro/Volta Grande, Parabubure, Marechal Rondon e Ubawawe;
bem como realizar, com apoio da Polícia Militar (PM-MT), rondas de controle de
circulação de pessoas não-indígenas nas referidas TIs. - Ação de prevenção e
combate ao COVID-19.
Aquisição de material complementar a fim de apoiar a estruturação de 4
(quatro) barreiras sanitárias nos principais acessos das Terras Indígenas (TIs) São
Marcos, Sangradouro/Volta Grande, Parabubure, Marechal Rondon e Ubawawe;
bem como realizar, com apoio da Polícia Militar (PM-MT), rondas de controle de
circulação de pessoas não-indígenas nas referidas TIs. - Ação de prevenção e
combate ao COVID-19.
Aquisição de material complementar a fim de apoiar a estruturação de 4
(quatro) barreiras sanitárias nos principais acessos das Terras Indígenas (TIs) São
Marcos, Sangradouro/Volta Grande, Parabubure, Marechal Rondon e Ubawawe;
bem como realizar, com apoio da Polícia Militar (PM-MT), rondas de controle de
circulação de pessoas não-indígenas nas referidas TIs. - Ação de prevenção e
combate ao COVID-19.
Aquisição de material para montagem emergencial de cestas básicas em apoio
R$
às ações de prevenção e combate da Pandemia de COVID-19.
Aquisição de material para montagem emergencial de cestas básicas em apoio
às ações de prevenção e combate da Pandemia de COVID-19.
Aquisição de material para montagem emergencial de cestas básicas em apoio
às ações de prevenção e combate da Pandemia de COVID-19.

Astec-CGMT
2020

100.242,21

254,50

Fundação Nacional do ìndio - FUNAI
Diretoria de Proeção Territorial - DPT
Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial - CGMT
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Nioaque

323

19/05/2020

Prevenção

Campo Grande

Lalima

323

19/05/2020

Prevenção

Campo Grande

Pilad Rebuá

323

19/05/2020

Prevenção

Campo Grande

Cachoeirinha

323

19/05/2020

Prevenção

Campo Grande

Buriti

323

19/05/2020

Prevenção

Campo Grande

Potiguara

Potiguara de Monte-Mor

Jacaré de São Domingos
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Massacara

Barra Velha do Monte Pascoal

339

339

339

341

342

22/05/2020

22/05/2020

22/05/2020

25/05/2020

25/05/2020

Fiscalização

Fiscalização

Fiscalização

Prevenção

Prevenção

Aquisição de material para montagem emergencial de cestas básicas em apoio
às ações de prevenção e combate da Pandemia de COVID-19.
Aquisição de material para montagem emergencial de cestas básicas em apoio
às ações de prevenção e combate da Pandemia de COVID-19.
Aquisição de material para montagem emergencial de cestas básicas em apoio
às ações de prevenção e combate da Pandemia de COVID-19.
Aquisição de material para montagem emergencial de cestas básicas em apoio
às ações de prevenção e combate da Pandemia de COVID-19.
Aquisição de material para montagem emergencial de cestas básicas em apoio
às ações de prevenção e combate da Pandemia de COVID-19.

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

João Pessoa

Ação de fiscalização e monitoramento territorial, em parceria com a comunidade
indígena, com o objetivo de inibir o eventual ingresso não autorizado de
pessoas, que têm o intuito de cometer as diversas ilegalidades, além do combate
R$
à disseminação do novo Coronavírus entre os indígenas, nas Terras Indígenas
Potiguara, Potiguara de Monte-Mor e Jacaré de São Domingos. - Ação de
prevenção e combate ao COVID-19.

João Pessoa

Ação de fiscalização e monitoramento territorial, em parceria com a comunidade
indígena, com o objetivo de inibir o eventual ingresso não autorizado de
pessoas, que têm o intuito de cometer as diversas ilegalidades, além do combate
à disseminação do novo Coronavírus entre os indígenas, nas Terras Indígenas
Potiguara, Potiguara de Monte-Mor e Jacaré de São Domingos. - Ação de
prevenção e combate ao COVID-19.

Custeio

COVID-19

João Pessoa

Ação de fiscalização e monitoramento territorial, em parceria com a comunidade
indígena, com o objetivo de inibir o eventual ingresso não autorizado de
pessoas, que têm o intuito de cometer as diversas ilegalidades, além do combate
à disseminação do novo Coronavírus entre os indígenas, nas Terras Indígenas
Potiguara, Potiguara de Monte-Mor e Jacaré de São Domingos. - Ação de
prevenção e combate ao COVID-19.

Custeio

COVID-19

Baixo São Francisco

Ação de prevenção e monitoramento territorial com o objetivo de qualificar
locomoção nas entradas das aldeias da Terra Indígena Massacara, realizar
trabalho informativo sobre as recomendações do Ministério da Saúde e os
procedimentos de higiene e cuidados na prevenção, visando o controle da
propagação do novo coronavirus ( COVID 19).

Sul da Bahia

40.614,70

R$

13.610,00

Custeio

COVID-19

Ação de prevenção e monitoramento territorial com o objetivo de apoiar o
isolamento social das 16 Aldeias localizadas no interior das Terras Indígenas (TIs)
Barra Velha do Monte Pascoal, Águas Belas e Comexatibá, enquanto medida de
prevenção à entrada do coronavírus no interior das comunidades Pataxó e
Pataxó Hãhãhãe; Fiscalizar os limites das referidas TIs e informar sobre a
R$
restrição de entrada de não indigenas; e implantar 32 banners informativos
visando coibir o acesso ao interior das aldeias por não indígenas. - Atividade 01.
Ação de prevenção e combate ao COVID-19.
Período de execução: 01/06/2020 a 30/06/2020

27.730,00

Custeio

COVID-19

Astec-CGMT
2020

Fundação Nacional do ìndio - FUNAI
Diretoria de Proeção Territorial - DPT
Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial - CGMT

Águas Belas
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Comexatibá

Tupinambá de Olivença
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Tupinambá de Olivença

Caramuru/Paraguassu

342

342

343

344

345

25/05/2020

25/05/2020

25/05/2020

25/05/2020

25/05/2020

Prevenção

Prevenção

Prevenção

Prevenção

Prevenção

Sul da Bahia

Ação de prevenção e monitoramento territorial com o objetivo de apoiar o
isolamento social das 16 Aldeias localizadas no interior das Terras Indígenas (TIs)
Barra Velha do Monte Pascoal, Águas Belas e Comexatibá, enquanto medida de
prevenção à entrada do coronavírus no interior das comunidades Pataxó e
Pataxó Hãhãhãe; Fiscalizar os limites das referidas TIs e informar sobre a
restrição de entrada de não indigenas; e implantar 32 banners informativos
visando coibir o acesso ao interior das aldeias por não indígenas. - Atividade 01.
Ação de prevenção e combate ao COVID-19.
Período de execução: 01/06/2020 a 30/06/2020

Custeio

COVID-19

Sul da Bahia

Ação de prevenção e monitoramento territorial com o objetivo de apoiar o
isolamento social das 16 Aldeias localizadas no interior das Terras Indígenas (TIs)
Barra Velha do Monte Pascoal, Águas Belas e Comexatibá, enquanto medida de
prevenção à entrada do coronavírus no interior das comunidades Pataxó e
Pataxó Hãhãhãe; Fiscalizar os limites das referidas TIs e informar sobre a
restrição de entrada de não indigenas; e implantar 32 banners informativos
visando coibir o acesso ao interior das aldeias por não indígenas. - Atividade 01.
Ação de prevenção e combate ao COVID-19.
Período de execução: 01/06/2020 a 30/06/2020

Custeio

COVID-19

Sul da Bahia

Ação de prevenção com o objetivo de realizar o monitoramento territorial na
Terra Indígena (TI) Tupinambá de Olivença ( Região de Ilhéus/BA, Buerarema/BA
e Una/BA) visando controlar o fluxo de entrada de não-indígenas na região da TI. R$
- Atividade 02. - Ação de prevenção e combate ao COVID-19.
Período de execução: 01/06/2020 a 30/06/2020

6.963,00

Custeio

COVID-19

Sul da Bahia

Ação de prevenção com o objetivo a entrega de materiais de EPI's, destinados à
proteção das pessoas envolvidas no controle das barreiras sanitárias instaladas
na Aldeia Serra do Padeiro, nos limites da Terra Indígena Tupinambá de Olivença. R$
- Atividade 03. - Ação de combate e prevenção ao COVID-19.
Período de execução: 01/06/2020 a 30/06/200

10.915,00

Custeio

COVID-19

Sul da Bahia

Ação de prevenção, em parceria com a comunidade indígena, objetivando a
entrega de materiais de EPI's, destinados à proteção das pessoas envolvidas no
controle das barreiras sanitárias instaladas nas aldeias Água Vermelha, Serra da
Vaca, Bahetá 1, 2, e 3, Panelão e Corgo do Cedro, nos limites da T.I, assim como
acompanhamento e monitoramento junto à comunidade indígena pelos técnicos
da equipe de saúde da SESAI, que atuam nas respectivas barreiras sanitárias no
R$
controle de circulação de pessoas não indígenas nas entradas de acesso à T.I
Caramuru Catarina Paraguaçu. Também serão realizado trabalho informativo
sobre as recomendações do Ministério da Saúde e os procedimentos de higiene
e cuidados na prevenção, visando o controle da propagação do Coronavirus
(COVID-19) - Atividade 04. - Ação de combate e prevenção ao COVID-19.
Período de execução: 01/06/2020 a 30/06/200

33.263,00

Custeio

COVID-19

Astec-CGMT
2020

Fundação Nacional do ìndio - FUNAI
Diretoria de Proeção Territorial - DPT
Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial - CGMT

Anexo 20. Lista Tis COViD-19 (2063311)

Comexatibá

Barra Velha do Monte Pascoal

SEI 00692.002048/2020-63 / pg. 264

Barra Velha

346

346

346

25/05/2020

25/05/2020

25/05/2020

Prevenção

Prevenção

Prevenção

Sul da Bahia

Ação de prevenção, em parceria com a comunidade indígena, objetivando a
entrega de materiais de EPI's, destinados à proteção das pessoas envolvidas no
controle da barreira sanitária instalada na Aldeia Barra Velha. Articular com a
PM/BA reforço de vigilância nesta barreira, especialmente às segundas e
quintas, quando se intensifica o fluxo de comerciantes. Realizar, nas Terras
Indígenas Comexatibá, Barra Velha, Barra Velha do Monte Pascoal, Tupinambá
de Belmonte, Tupinambá de Olivença, Águas Belas, Caramuru Catarina
Paraguassu, Imbiriba, Aldeia Velha, Coroa Vermelha e Mata Medonha,
monitoramento territorial preventivo, analítico e informativo, reforçando as
recomendações do Ministério da Saúde e os procedimentos de higiene e
cuidados na prevenção, visando o controle da propagação do Coronavirus
(COVID-19) - Atividade 05. - Ação de combate e prevenção ao COVID-19.
Período de execução: 20/05/2020 a 15/06/200

Custeio

COVID-19

Sul da Bahia

Ação de prevenção, em parceria com a comunidade indígena, objetivando a
entrega de materiais de EPI's, destinados à proteção das pessoas envolvidas no
controle da barreira sanitária instalada na Aldeia Barra Velha. Articular com a
PM/BA reforço de vigilância nesta barreira, especialmente às segundas e
quintas, quando se intensifica o fluxo de comerciantes. Realizar, nas Terras
Indígenas Comexatibá, Barra Velha, Barra Velha do Monte Pascoal, Tupinambá
de Belmonte, Tupinambá de Olivença, Águas Belas, Caramuru Catarina
Paraguassu, Imbiriba, Aldeia Velha, Coroa Vermelha e Mata Medonha,
monitoramento territorial preventivo, analítico e informativo, reforçando as
recomendações do Ministério da Saúde e os procedimentos de higiene e
cuidados na prevenção, visando o controle da propagação do Coronavirus
(COVID-19) - Atividade 05. - Ação de combate e prevenção ao COVID-19.
Período de execução: 20/05/2020 a 15/06/200

Custeio

COVID-19

Sul da Bahia

Ação de prevenção, em parceria com a comunidade indígena, objetivando a
entrega de materiais de EPI's, destinados à proteção das pessoas envolvidas no
controle da barreira sanitária instalada na Aldeia Barra Velha. Articular com a
PM/BA reforço de vigilância nesta barreira, especialmente às segundas e
quintas, quando se intensifica o fluxo de comerciantes. Realizar, nas Terras
Indígenas Comexatibá, Barra Velha, Barra Velha do Monte Pascoal, Tupinambá
de Belmonte, Tupinambá de Olivença, Águas Belas, Caramuru Catarina
Paraguassu, Imbiriba, Aldeia Velha, Coroa Vermelha e Mata Medonha,
monitoramento territorial preventivo, analítico e informativo, reforçando as
recomendações do Ministério da Saúde e os procedimentos de higiene e
cuidados na prevenção, visando o controle da propagação do Coronavirus
(COVID-19) - Atividade 05. - Ação de combate e prevenção ao COVID-19.
Período de execução: 20/05/2020 a 15/06/200

Custeio

COVID-19

Astec-CGMT
2020

R$

13.053,00

Fundação Nacional do ìndio - FUNAI
Diretoria de Proeção Territorial - DPT
Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial - CGMT

Anexo 20. Lista Tis COViD-19 (2063311)

Tupinambá de Olivença

Tupinambá de Belmonte

SEI 00692.002048/2020-63 / pg. 265

Águas Belas

346

346

346

25/05/2020

25/05/2020

25/05/2020

Prevenção

Prevenção

Prevenção

Sul da Bahia

Ação de prevenção, em parceria com a comunidade indígena, objetivando a
entrega de materiais de EPI's, destinados à proteção das pessoas envolvidas no
controle da barreira sanitária instalada na Aldeia Barra Velha. Articular com a
PM/BA reforço de vigilância nesta barreira, especialmente às segundas e
quintas, quando se intensifica o fluxo de comerciantes. Realizar, nas Terras
Indígenas Comexatibá, Barra Velha, Barra Velha do Monte Pascoal, Tupinambá
de Belmonte, Tupinambá de Olivença, Águas Belas, Caramuru Catarina
Paraguassu, Imbiriba, Aldeia Velha, Coroa Vermelha e Mata Medonha,
monitoramento territorial preventivo, analítico e informativo, reforçando as
recomendações do Ministério da Saúde e os procedimentos de higiene e
cuidados na prevenção, visando o controle da propagação do Coronavirus
(COVID-19) - Atividade 05. - Ação de combate e prevenção ao COVID-19.
Período de execução: 20/05/2020 a 15/06/200

Custeio

COVID-19

Sul da Bahia

Ação de prevenção, em parceria com a comunidade indígena, objetivando a
entrega de materiais de EPI's, destinados à proteção das pessoas envolvidas no
controle da barreira sanitária instalada na Aldeia Barra Velha. Articular com a
PM/BA reforço de vigilância nesta barreira, especialmente às segundas e
quintas, quando se intensifica o fluxo de comerciantes. Realizar, nas Terras
Indígenas Comexatibá, Barra Velha, Barra Velha do Monte Pascoal, Tupinambá
de Belmonte, Tupinambá de Olivença, Águas Belas, Caramuru Catarina
Paraguassu, Imbiriba, Aldeia Velha, Coroa Vermelha e Mata Medonha,
monitoramento territorial preventivo, analítico e informativo, reforçando as
recomendações do Ministério da Saúde e os procedimentos de higiene e
cuidados na prevenção, visando o controle da propagação do Coronavirus
(COVID-19) - Atividade 05. - Ação de combate e prevenção ao COVID-19.
Período de execução: 20/05/2020 a 15/06/200

Custeio

COVID-19

Sul da Bahia

Ação de prevenção, em parceria com a comunidade indígena, objetivando a
entrega de materiais de EPI's, destinados à proteção das pessoas envolvidas no
controle da barreira sanitária instalada na Aldeia Barra Velha. Articular com a
PM/BA reforço de vigilância nesta barreira, especialmente às segundas e
quintas, quando se intensifica o fluxo de comerciantes. Realizar, nas Terras
Indígenas Comexatibá, Barra Velha, Barra Velha do Monte Pascoal, Tupinambá
de Belmonte, Tupinambá de Olivença, Águas Belas, Caramuru Catarina
Paraguassu, Imbiriba, Aldeia Velha, Coroa Vermelha e Mata Medonha,
monitoramento territorial preventivo, analítico e informativo, reforçando as
recomendações do Ministério da Saúde e os procedimentos de higiene e
cuidados na prevenção, visando o controle da propagação do Coronavirus
(COVID-19) - Atividade 05. - Ação de combate e prevenção ao COVID-19.
Período de execução: 20/05/2020 a 15/06/200

Custeio

COVID-19

Astec-CGMT
2020

Fundação Nacional do ìndio - FUNAI
Diretoria de Proeção Territorial - DPT
Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial - CGMT
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Caramuru/Paraguassu

Imbiriba
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Aldeia Velha

346

346

346

25/05/2020

25/05/2020

25/05/2020

Prevenção

Prevenção

Prevenção

Sul da Bahia

Ação de prevenção, em parceria com a comunidade indígena, objetivando a
entrega de materiais de EPI's, destinados à proteção das pessoas envolvidas no
controle da barreira sanitária instalada na Aldeia Barra Velha. Articular com a
PM/BA reforço de vigilância nesta barreira, especialmente às segundas e
quintas, quando se intensifica o fluxo de comerciantes. Realizar, nas Terras
Indígenas Comexatibá, Barra Velha, Barra Velha do Monte Pascoal, Tupinambá
de Belmonte, Tupinambá de Olivença, Águas Belas, Caramuru Catarina
Paraguassu, Imbiriba, Aldeia Velha, Coroa Vermelha e Mata Medonha,
monitoramento territorial preventivo, analítico e informativo, reforçando as
recomendações do Ministério da Saúde e os procedimentos de higiene e
cuidados na prevenção, visando o controle da propagação do Coronavirus
(COVID-19) - Atividade 05. - Ação de combate e prevenção ao COVID-19.
Período de execução: 20/05/2020 a 15/06/200

Custeio

COVID-19

Sul da Bahia

Ação de prevenção, em parceria com a comunidade indígena, objetivando a
entrega de materiais de EPI's, destinados à proteção das pessoas envolvidas no
controle da barreira sanitária instalada na Aldeia Barra Velha. Articular com a
PM/BA reforço de vigilância nesta barreira, especialmente às segundas e
quintas, quando se intensifica o fluxo de comerciantes. Realizar, nas Terras
Indígenas Comexatibá, Barra Velha, Barra Velha do Monte Pascoal, Tupinambá
de Belmonte, Tupinambá de Olivença, Águas Belas, Caramuru Catarina
Paraguassu, Imbiriba, Aldeia Velha, Coroa Vermelha e Mata Medonha,
monitoramento territorial preventivo, analítico e informativo, reforçando as
recomendações do Ministério da Saúde e os procedimentos de higiene e
cuidados na prevenção, visando o controle da propagação do Coronavirus
(COVID-19) - Atividade 05. - Ação de combate e prevenção ao COVID-19.
Período de execução: 20/05/2020 a 15/06/200

Custeio

COVID-19

Sul da Bahia

Ação de prevenção, em parceria com a comunidade indígena, objetivando a
entrega de materiais de EPI's, destinados à proteção das pessoas envolvidas no
controle da barreira sanitária instalada na Aldeia Barra Velha. Articular com a
PM/BA reforço de vigilância nesta barreira, especialmente às segundas e
quintas, quando se intensifica o fluxo de comerciantes. Realizar, nas Terras
Indígenas Comexatibá, Barra Velha, Barra Velha do Monte Pascoal, Tupinambá
de Belmonte, Tupinambá de Olivença, Águas Belas, Caramuru Catarina
Paraguassu, Imbiriba, Aldeia Velha, Coroa Vermelha e Mata Medonha,
monitoramento territorial preventivo, analítico e informativo, reforçando as
recomendações do Ministério da Saúde e os procedimentos de higiene e
cuidados na prevenção, visando o controle da propagação do Coronavirus
(COVID-19) - Atividade 05. - Ação de combate e prevenção ao COVID-19.
Período de execução: 20/05/2020 a 15/06/200

Custeio

COVID-19

Astec-CGMT
2020

Fundação Nacional do ìndio - FUNAI
Diretoria de Proeção Territorial - DPT
Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial - CGMT
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Coroa Vermelha

Mata Medonha
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Comexatibá

346

346

347

25/05/2020

25/05/2020

25/05/2020

Prevenção

Prevenção

Prevenção

Sul da Bahia

Ação de prevenção, em parceria com a comunidade indígena, objetivando a
entrega de materiais de EPI's, destinados à proteção das pessoas envolvidas no
controle da barreira sanitária instalada na Aldeia Barra Velha. Articular com a
PM/BA reforço de vigilância nesta barreira, especialmente às segundas e
quintas, quando se intensifica o fluxo de comerciantes. Realizar, nas Terras
Indígenas Comexatibá, Barra Velha, Barra Velha do Monte Pascoal, Tupinambá
de Belmonte, Tupinambá de Olivença, Águas Belas, Caramuru Catarina
Paraguassu, Imbiriba, Aldeia Velha, Coroa Vermelha e Mata Medonha,
monitoramento territorial preventivo, analítico e informativo, reforçando as
recomendações do Ministério da Saúde e os procedimentos de higiene e
cuidados na prevenção, visando o controle da propagação do Coronavirus
(COVID-19) - Atividade 05. - Ação de combate e prevenção ao COVID-19.
Período de execução: 20/05/2020 a 15/06/200

Custeio

COVID-19

Sul da Bahia

Ação de prevenção, em parceria com a comunidade indígena, objetivando a
entrega de materiais de EPI's, destinados à proteção das pessoas envolvidas no
controle da barreira sanitária instalada na Aldeia Barra Velha. Articular com a
PM/BA reforço de vigilância nesta barreira, especialmente às segundas e
quintas, quando se intensifica o fluxo de comerciantes. Realizar, nas Terras
Indígenas Comexatibá, Barra Velha, Barra Velha do Monte Pascoal, Tupinambá
de Belmonte, Tupinambá de Olivença, Águas Belas, Caramuru Catarina
Paraguassu, Imbiriba, Aldeia Velha, Coroa Vermelha e Mata Medonha,
monitoramento territorial preventivo, analítico e informativo, reforçando as
recomendações do Ministério da Saúde e os procedimentos de higiene e
cuidados na prevenção, visando o controle da propagação do Coronavirus
(COVID-19) - Atividade 05. - Ação de combate e prevenção ao COVID-19.
Período de execução: 20/05/2020 a 15/06/200

Custeio

COVID-19

Sul da Bahia

Ação de prevenção, em parceria com a comunidade indígena, Batalhão de
Polícia Militar (BPMA) e SESAI, objetivando a entrega de materiais de EPI's,
destinados à proteção das pessoas envolvidas no controle das barreiras
sanitárias instaladas na entrada da Vila de Cumuruxatiba e na entrada da Aldeia
Tibá. Articular com a Prefeitura de Prado, SESAI e PM/BA reforço de vigilância
nestas barreiras, especialmente às segundas, quintas e sextas, quando se
intensifica o fluxo de comerciantes e visitantes/turistas na região; Realizar
R$
monitoramento territorial preventivo, analítico e informativo, reforçando as
recomendações do Ministério da Saúde e os procedimentos de higiene e
cuidados na prevenção, visando o controle da propagação do Coronavirus (covid19) nas aldeias da Terra Indígena Comexatibá - Atividade 06. - Ação de combate
e prevenção ao COVID-19.
Período de execução: 15/05/2020 a 18/06/200

11.298,00

Custeio

COVID-19

2.478,00

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

Kadiwéu

348

26/05/2020

Prevenção

Campo Grande

Guató

348

26/05/2020

Prevenção

Campo Grande

Complementação de recursos em apoio às demandas de monitoramento
territorial no contexto da pandemia de COVID-19. Esse recurso será destinado a
vigilância indígena nas Terras Indígenas Guató, Kadiwéu, Guató, Ofayé-Xavante, R$
Nioaque, Lalima, Pilad-Rebuá, Cochoeirinha e Buriti. - Ação de combate da
Pandemia de COVID-19.
Complementação de recursos em apoio às demandas de monitoramento
territorial no contexto da pandemia de COVID-19. Esse recurso será destinado a
vigilância indígena nas Terras Indígenas Guató, Kadiwéu, Guató, Ofayé-Xavante,
Nioaque, Lalima, Pilad-Rebuá, Cochoeirinha e Buriti. - Ação de combate da
Pandemia de COVID-19.

Astec-CGMT
2020

Fundação Nacional do ìndio - FUNAI
Diretoria de Proeção Territorial - DPT
Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial - CGMT

Anexo 20. Lista Tis COViD-19 (2063311)

Ofayé-Xavante

348

26/05/2020

Prevenção

Campo Grande

Nioaque

348

26/05/2020

Prevenção

Campo Grande

Lalima

348

26/05/2020

Prevenção

Campo Grande

Pilad Rebuá

348

26/05/2020

Prevenção

Campo Grande

Cachoeirinha

348

26/05/2020

Prevenção

Campo Grande

Buriti

348

26/05/2020

Prevenção

Campo Grande

SEI 00692.002048/2020-63 / pg. 268

São Marcos - MT

Sangradouro/Volta Grande

351

351

27/05/2020

27/05/2020

Prevenção

Prevenção

Complementação de recursos em apoio às demandas de monitoramento
territorial no contexto da pandemia de COVID-19. Esse recurso será destinado a
vigilância indígena nas Terras Indígenas Guató, Kadiwéu, Guató, Ofayé-Xavante,
Nioaque, Lalima, Pilad-Rebuá, Cochoeirinha e Buriti. - Ação de combate da
Pandemia de COVID-19.
Complementação de recursos em apoio às demandas de monitoramento
territorial no contexto da pandemia de COVID-19. Esse recurso será destinado a
vigilância indígena nas Terras Indígenas Guató, Kadiwéu, Guató, Ofayé-Xavante,
Nioaque, Lalima, Pilad-Rebuá, Cochoeirinha e Buriti. - Ação de combate da
Pandemia de COVID-19.
Complementação de recursos em apoio às demandas de monitoramento
territorial no contexto da pandemia de COVID-19. Esse recurso será destinado a
vigilância indígena nas Terras Indígenas Guató, Kadiwéu, Guató, Ofayé-Xavante,
Nioaque, Lalima, Pilad-Rebuá, Cochoeirinha e Buriti. - Ação de combate da
Pandemia de COVID-19.
Complementação de recursos em apoio às demandas de monitoramento
territorial no contexto da pandemia de COVID-19. Esse recurso será destinado a
vigilância indígena nas Terras Indígenas Guató, Kadiwéu, Guató, Ofayé-Xavante,
Nioaque, Lalima, Pilad-Rebuá, Cochoeirinha e Buriti. - Ação de combate da
Pandemia de COVID-19.
Complementação de recursos em apoio às demandas de monitoramento
territorial no contexto da pandemia de COVID-19. Esse recurso será destinado a
vigilância indígena nas Terras Indígenas Guató, Kadiwéu, Guató, Ofayé-Xavante,
Nioaque, Lalima, Pilad-Rebuá, Cochoeirinha e Buriti. - Ação de combate da
Pandemia de COVID-19.
Complementação de recursos em apoio às demandas de monitoramento
territorial no contexto da pandemia de COVID-19. Esse recurso será destinado a
vigilância indígena nas Terras Indígenas Guató, Kadiwéu, Guató, Ofayé-Xavante,
Nioaque, Lalima, Pilad-Rebuá, Cochoeirinha e Buriti. - Ação de combate da
Pandemia de COVID-19.

Xavante

Ação de prevenção e monitoramento territorial com o objetivo de realizar a
instalação de placas de sinalização e orientações sanitárias, de controle de fluxo
e barreiras físicas (cancelas ou porteiras) em pontos estratégicos no interior das
Terras Indígenas São Marcos, Sangradouro/Volta Grande, Parabubure, Marechal R$
Rondon, Ubawawe e Chão Preto, em atenção ao contexto de pandemia de
COVID-19. - Ação de prevenção e combate ao COVID-19.
Período de execução: 01/05/2020 a 15/12/2020.

Xavante

Ação de prevenção e monitoramento territorial com o objetivo de realizar a
instalação de placas de sinalização e orientações sanitárias, de controle de fluxo
e barreiras físicas (cancelas ou porteiras) em pontos estratégicos no interior das
Terras Indígenas São Marcos, Sangradouro/Volta Grande, Parabubure, Marechal
Rondon, Ubawawe e Chão Preto, em atenção ao contexto de pandemia de
COVID-19. - Ação de prevenção e combate ao COVID-19.
Período de execução: 01/05/2020 a 15/12/2020.

Astec-CGMT
2020

83.194,75

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

Fundação Nacional do ìndio - FUNAI
Diretoria de Proeção Territorial - DPT
Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial - CGMT

Marechal Rondon

Anexo 20. Lista Tis COViD-19 (2063311)

Ubawawe

Chão Preto
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São Marcos - MT

Sangradouro/Volta Grande

351

351

351

352

352

27/05/2020

27/05/2020

27/05/2020

27/05/2020

27/05/2020

Prevenção

Prevenção

Prevenção

Prevenção

Prevenção

Xavante

Ação de prevenção e monitoramento territorial com o objetivo de realizar a
instalação de placas de sinalização e orientações sanitárias, de controle de fluxo
e barreiras físicas (cancelas ou porteiras) em pontos estratégicos no interior das
Terras Indígenas São Marcos, Sangradouro/Volta Grande, Parabubure, Marechal
Rondon, Ubawawe e Chão Preto, em atenção ao contexto de pandemia de
COVID-19. - Ação de prevenção e combate ao COVID-19.
Período de execução: 01/05/2020 a 15/12/2020.

Custeio

COVID-19

Xavante

Ação de prevenção e monitoramento territorial com o objetivo de realizar a
instalação de placas de sinalização e orientações sanitárias, de controle de fluxo
e barreiras físicas (cancelas ou porteiras) em pontos estratégicos no interior das
Terras Indígenas São Marcos, Sangradouro/Volta Grande, Parabubure, Marechal
Rondon, Ubawawe e Chão Preto, em atenção ao contexto de pandemia de
COVID-19. - Ação de prevenção e combate ao COVID-19.
Período de execução: 01/05/2020 a 15/12/2020.

Custeio

COVID-19

Xavante

Ação de prevenção e monitoramento territorial com o objetivo de realizar a
instalação de placas de sinalização e orientações sanitárias, de controle de fluxo
e barreiras físicas (cancelas ou porteiras) em pontos estratégicos no interior das
Terras Indígenas São Marcos, Sangradouro/Volta Grande, Parabubure, Marechal
Rondon, Ubawawe e Chão Preto, em atenção ao contexto de pandemia de
COVID-19. - Ação de prevenção e combate ao COVID-19.
Período de execução: 01/05/2020 a 15/12/2020.

Custeio

COVID-19

Xavante

Aquisição de 2 (dois) perfuradores de solo, 2 (duas) brocas, 2 (dois) extensores
para perfurador de solo e 2 (duas) furadeiras de impacto à bateria, a fim de
apoiar à ação de prevenção e monitoramento territorial com o objetivo de
realizar a instalação de placas de sinalização e orientações sanitárias, de controle
de fluxo e barreiras físicas (cancelas ou porteiras) em pontos estratégicos no
R$
interior das Terras Indígenas São Marcos, Sangradouro/Volta Grande,
Parabubure, Marechal Rondon, Ubawawe e Chão Preto, em atenção ao contexto
de pandemia de COVID-19. - Ação de prevenção e combate ao COVID-19 (Material Permanente).
Período de execução: 01/05/2020 a 15/12/2020.

Investimento

COVID-19

Xavante

Aquisição de 2 (dois) perfuradores de solo, 2 (duas) brocas, 2 (dois) extensores
para perfurador de solo e 2 (duas) furadeiras de impacto à bateria, a fim de
apoiar à ação de prevenção e monitoramento territorial com o objetivo de
realizar a instalação de placas de sinalização e orientações sanitárias, de controle
de fluxo e barreiras físicas (cancelas ou porteiras) em pontos estratégicos no
interior das Terras Indígenas São Marcos, Sangradouro/Volta Grande,
Parabubure, Marechal Rondon, Ubawawe e Chão Preto, em atenção ao contexto
de pandemia de COVID-19. - Ação de prevenção e combate ao COVID-19 (Material Permanente).
Período de execução: 01/05/2020 a 15/12/2020.

Investimento

COVID-19

Astec-CGMT
2020

15.000,00

Fundação Nacional do ìndio - FUNAI
Diretoria de Proeção Territorial - DPT
Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial - CGMT

Marechal Rondon

Anexo 20. Lista Tis COViD-19 (2063311)

Ubawawe

Chão Preto
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Japuira

Parque do Araguaia

352

352

352

353

355

27/05/2020

27/05/2020

27/05/2020

28/05/2020

29/05/2020

Prevenção

Prevenção

Prevenção

Prevenção

Fiscalização

Xavante

Aquisição de 2 (dois) perfuradores de solo, 2 (duas) brocas, 2 (dois) extensores
para perfurador de solo e 2 (duas) furadeiras de impacto à bateria, a fim de
apoiar à ação de prevenção e monitoramento territorial com o objetivo de
realizar a instalação de placas de sinalização e orientações sanitárias, de controle
de fluxo e barreiras físicas (cancelas ou porteiras) em pontos estratégicos no
interior das Terras Indígenas São Marcos, Sangradouro/Volta Grande,
Parabubure, Marechal Rondon, Ubawawe e Chão Preto, em atenção ao contexto
de pandemia de COVID-19. - Ação de prevenção e combate ao COVID-19 (Material Permanente).
Período de execução: 01/05/2020 a 15/12/2020.

Investimento

COVID-19

Xavante

Aquisição de 2 (dois) perfuradores de solo, 2 (duas) brocas, 2 (dois) extensores
para perfurador de solo e 2 (duas) furadeiras de impacto à bateria, a fim de
apoiar à ação de prevenção e monitoramento territorial com o objetivo de
realizar a instalação de placas de sinalização e orientações sanitárias, de controle
de fluxo e barreiras físicas (cancelas ou porteiras) em pontos estratégicos no
interior das Terras Indígenas São Marcos, Sangradouro/Volta Grande,
Parabubure, Marechal Rondon, Ubawawe e Chão Preto, em atenção ao contexto
de pandemia de COVID-19. - Ação de prevenção e combate ao COVID-19 (Material Permanente).
Período de execução: 01/05/2020 a 15/12/2020.

Investimento

COVID-19

Xavante

Aquisição de 2 (dois) perfuradores de solo, 2 (duas) brocas, 2 (dois) extensores
para perfurador de solo e 2 (duas) furadeiras de impacto à bateria, a fim de
apoiar à ação de prevenção e monitoramento territorial com o objetivo de
realizar a instalação de placas de sinalização e orientações sanitárias, de controle
de fluxo e barreiras físicas (cancelas ou porteiras) em pontos estratégicos no
interior das Terras Indígenas São Marcos, Sangradouro/Volta Grande,
Parabubure, Marechal Rondon, Ubawawe e Chão Preto, em atenção ao contexto
de pandemia de COVID-19. - Ação de prevenção e combate ao COVID-19 (Material Permanente).
Período de execução: 01/05/2020 a 15/12/2020.

Investimento

COVID-19

Noroeste do MT

Araguaia Tocantins

Ação de prevenção e monitoramento territorial, em parceria com o Ibama, com
o objetivo combater a presença de pescadores e caçadores ilegais na região dos
Rios Arinos, Sangue e Juruena, limites da Terra Indígena Japuíra. - Ação de
R$
Contenção da Pandemia de COVID-19.
Pagamento de auxílio conforme Portaria nº 320/PRES-Funai, de 27 de março de
2013.

6.147,00

Custeio

COVID-19

Aquisição de combustível e custeio de diárias para 2 (dois) servidores com a
finalidade de participarem de ação de fiscalização, em parceria com o Batalhão
de Polícia Militar Ambiental (BPMA-TO), com o objetivo de verificar e retirar
nãoindígenas que adentraram para caça e pesca nos lagos. Amenizando assim
preocupação das lideranças indígenas Javaé e Krahô Kanela com a expansão da
epidemia COVID - 19. Ação de Prevenção e Combate ao COVID-19.

1.332,00

Custeio

COVID-19

Astec-CGMT
2020

R$

Fundação Nacional do ìndio - FUNAI
Diretoria de Proeção Territorial - DPT
Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial - CGMT

Parque do Xingu

Anexo 20. Lista Tis COViD-19 (2063311)

Pequizal do Naruvôtu

Recreio/São Félix
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Guapenu

356

356

359

359

29/05/2020

29/05/2020

01/06/2020

01/06/2020

Prevenção

Prevenção

Fiscalização

Fiscalização

Xingu

Ação de prevenção e monitoramento territorial, em parceria com o Exército
Brasileiro, Batalhão de Polícia Militar (BPM), Batalhão de Polícia Militar
Ambiental (BPMA) e Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI/SESAI), visando a
instalação de quatro (04) barreiras sanitárias para monitorar a entrada e saída
de pessoas e veículos nos acessos às Terras Indígenas (TIs) Parque do Xingu e
Pequizal do Naruvôtu. - Ação de prevenção e combate ao COVID-19.

Xingu

Ação de prevenção e monitoramento territorial, em parceria com o Exército
Brasileiro, Batalhão de Polícia Militar (BPM), Batalhão de Polícia Militar
Ambiental (BPMA) e Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI/SESAI), visando a
instalação de quatro (04) barreiras sanitárias para monitorar a entrada e saída
de pessoas e veículos nos acessos às Terras Indígenas (TIs) Parque do Xingu e
Pequizal do Naruvôtu. - Ação de prevenção e combate ao COVID-19.

R$

Manaus

Ação de fiscalização de monitoramento territorial, em parceria com o
DSEI/SESAI, com o objetivo de: 1) implantar uma Barreira Sanitária na estrada de
Autazes com um ou mais técnicos capacitados do DSEI Manaus, a fim de realizar
o monitoramento dos transeuntes através da aferição da temperatura, um dos
principais sintomas da infecção, bem como dos demais procedimentos
profiláticos que determinam e embasam as decisões tomadas pelos agentes da
barreira. 2) Retirar os indígenas da linha de frente do monitoramento da estrada, R$
para evitar em primeiro momento o contado com o trânsito da rodovia,
salvaguardando que os indígenas tenham contacto com pessoas, possivelmente
infectadas com coronavírus 19, e possam disseminar em suas aldeias e convidar
a Prefeitura Municipal de Autazes, para colocar pessoal a disposição da Barreira
Sanitária, com o fim de borrifar com solução higienizante as cargas destinadas a
cidade de Autazes. - Ação de prevenção e combate ao COVID-19.

Manaus

Ação de fiscalização de monitoramento territorial, em parceria com o
DSEI/SESAI, com o objetivo de: 1) implantar uma Barreira Sanitária na estrada de
Autazes com um ou mais técnicos capacitados do DSEI Manaus, a fim de realizar
o monitoramento dos transeuntes através da aferição da temperatura, um dos
principais sintomas da infecção, bem como dos demais procedimentos
profiláticos que determinam e embasam as decisões tomadas pelos agentes da
barreira. 2) Retirar os indígenas da linha de frente do monitoramento da estrada,
para evitar em primeiro momento o contado com o trânsito da rodovia,
salvaguardando que os indígenas tenham contacto com pessoas, possivelmente
infectadas com coronavírus 19, e possam disseminar em suas aldeias e convidar
a Prefeitura Municipal de Autazes, para colocar pessoal a disposição da Barreira
Sanitária, com o fim de borrifar com solução higienizante as cargas destinadas a
cidade de Autazes. - Ação de prevenção e combate ao COVID-19.

Astec-CGMT
2020

120.395,16

44.036,22

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

Fundação Nacional do ìndio - FUNAI
Diretoria de Proeção Territorial - DPT
Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial - CGMT

Anexo 20. Lista Tis COViD-19 (2063311)

-

-
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Murutinga/Tracaja

359

359

359

01/06/2020

01/06/2020

01/06/2020

Fiscalização

Fiscalização

Fiscalização

Manaus

Ação de fiscalização de monitoramento territorial, em parceria com o
DSEI/SESAI, com o objetivo de: 1) implantar uma Barreira Sanitária na estrada de
Autazes com um ou mais técnicos capacitados do DSEI Manaus, a fim de realizar
o monitoramento dos transeuntes através da aferição da temperatura, um dos
principais sintomas da infecção, bem como dos demais procedimentos
profiláticos que determinam e embasam as decisões tomadas pelos agentes da
barreira. 2) Retirar os indígenas da linha de frente do monitoramento da estrada,
para evitar em primeiro momento o contado com o trânsito da rodovia,
salvaguardando que os indígenas tenham contacto com pessoas, possivelmente
infectadas com coronavírus 19, e possam disseminar em suas aldeias e convidar
a Prefeitura Municipal de Autazes, para colocar pessoal a disposição da Barreira
Sanitária, com o fim de borrifar com solução higienizante as cargas destinadas a
cidade de Autazes. - Ação de prevenção e combate ao COVID-19.

Custeio

COVID-19

Manaus

Ação de fiscalização de monitoramento territorial, em parceria com o
DSEI/SESAI, com o objetivo de: 1) implantar uma Barreira Sanitária na estrada de
Autazes com um ou mais técnicos capacitados do DSEI Manaus, a fim de realizar
o monitoramento dos transeuntes através da aferição da temperatura, um dos
principais sintomas da infecção, bem como dos demais procedimentos
profiláticos que determinam e embasam as decisões tomadas pelos agentes da
barreira. 2) Retirar os indígenas da linha de frente do monitoramento da estrada,
para evitar em primeiro momento o contado com o trânsito da rodovia,
salvaguardando que os indígenas tenham contacto com pessoas, possivelmente
infectadas com coronavírus 19, e possam disseminar em suas aldeias e convidar
a Prefeitura Municipal de Autazes, para colocar pessoal a disposição da Barreira
Sanitária, com o fim de borrifar com solução higienizante as cargas destinadas a
cidade de Autazes. - Ação de prevenção e combate ao COVID-19.

Custeio

COVID-19

Manaus

Ação de fiscalização de monitoramento territorial, em parceria com o
DSEI/SESAI, com o objetivo de: 1) implantar uma Barreira Sanitária na estrada de
Autazes com um ou mais técnicos capacitados do DSEI Manaus, a fim de realizar
o monitoramento dos transeuntes através da aferição da temperatura, um dos
principais sintomas da infecção, bem como dos demais procedimentos
profiláticos que determinam e embasam as decisões tomadas pelos agentes da
barreira. 2) Retirar os indígenas da linha de frente do monitoramento da estrada,
para evitar em primeiro momento o contado com o trânsito da rodovia,
salvaguardando que os indígenas tenham contacto com pessoas, possivelmente
infectadas com coronavírus 19, e possam disseminar em suas aldeias e convidar
a Prefeitura Municipal de Autazes, para colocar pessoal a disposição da Barreira
Sanitária, com o fim de borrifar com solução higienizante as cargas destinadas a
cidade de Autazes. - Ação de prevenção e combate ao COVID-19.

Custeio

COVID-19

Astec-CGMT
2020

Fundação Nacional do ìndio - FUNAI
Diretoria de Proeção Territorial - DPT
Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial - CGMT

Anexo 20. Lista Tis COViD-19 (2063311)

-

-
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Patauá

359

359

359

01/06/2020

01/06/2020

01/06/2020

Fiscalização

Fiscalização

Fiscalização

Manaus

Ação de fiscalização de monitoramento territorial, em parceria com o
DSEI/SESAI, com o objetivo de: 1) implantar uma Barreira Sanitária na estrada de
Autazes com um ou mais técnicos capacitados do DSEI Manaus, a fim de realizar
o monitoramento dos transeuntes através da aferição da temperatura, um dos
principais sintomas da infecção, bem como dos demais procedimentos
profiláticos que determinam e embasam as decisões tomadas pelos agentes da
barreira. 2) Retirar os indígenas da linha de frente do monitoramento da estrada,
para evitar em primeiro momento o contado com o trânsito da rodovia,
salvaguardando que os indígenas tenham contacto com pessoas, possivelmente
infectadas com coronavírus 19, e possam disseminar em suas aldeias e convidar
a Prefeitura Municipal de Autazes, para colocar pessoal a disposição da Barreira
Sanitária, com o fim de borrifar com solução higienizante as cargas destinadas a
cidade de Autazes. - Ação de prevenção e combate ao COVID-19.

Custeio

COVID-19

Manaus

Ação de fiscalização de monitoramento territorial, em parceria com o
DSEI/SESAI, com o objetivo de: 1) implantar uma Barreira Sanitária na estrada de
Autazes com um ou mais técnicos capacitados do DSEI Manaus, a fim de realizar
o monitoramento dos transeuntes através da aferição da temperatura, um dos
principais sintomas da infecção, bem como dos demais procedimentos
profiláticos que determinam e embasam as decisões tomadas pelos agentes da
barreira. 2) Retirar os indígenas da linha de frente do monitoramento da estrada,
para evitar em primeiro momento o contado com o trânsito da rodovia,
salvaguardando que os indígenas tenham contacto com pessoas, possivelmente
infectadas com coronavírus 19, e possam disseminar em suas aldeias e convidar
a Prefeitura Municipal de Autazes, para colocar pessoal a disposição da Barreira
Sanitária, com o fim de borrifar com solução higienizante as cargas destinadas a
cidade de Autazes. - Ação de prevenção e combate ao COVID-19.

Custeio

COVID-19

Manaus

Ação de fiscalização de monitoramento territorial, em parceria com o
DSEI/SESAI, com o objetivo de: 1) implantar uma Barreira Sanitária na estrada de
Autazes com um ou mais técnicos capacitados do DSEI Manaus, a fim de realizar
o monitoramento dos transeuntes através da aferição da temperatura, um dos
principais sintomas da infecção, bem como dos demais procedimentos
profiláticos que determinam e embasam as decisões tomadas pelos agentes da
barreira. 2) Retirar os indígenas da linha de frente do monitoramento da estrada,
para evitar em primeiro momento o contado com o trânsito da rodovia,
salvaguardando que os indígenas tenham contacto com pessoas, possivelmente
infectadas com coronavírus 19, e possam disseminar em suas aldeias e convidar
a Prefeitura Municipal de Autazes, para colocar pessoal a disposição da Barreira
Sanitária, com o fim de borrifar com solução higienizante as cargas destinadas a
cidade de Autazes. - Ação de prevenção e combate ao COVID-19.

Custeio

COVID-19

Astec-CGMT
2020

Fundação Nacional do ìndio - FUNAI
Diretoria de Proeção Territorial - DPT
Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial - CGMT

Anexo 20. Lista Tis COViD-19 (2063311)
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Maraiwatsede

Pimentel Barbosa

Areões

359

359

360

360

360

01/06/2020

01/06/2020

01/06/2020

01/06/2020

01/06/2020

Fiscalização

Fiscalização

Fiscalização

Fiscalização

Fiscalização

Manaus

Ação de fiscalização de monitoramento territorial, em parceria com o
DSEI/SESAI, com o objetivo de: 1) implantar uma Barreira Sanitária na estrada de
Autazes com um ou mais técnicos capacitados do DSEI Manaus, a fim de realizar
o monitoramento dos transeuntes através da aferição da temperatura, um dos
principais sintomas da infecção, bem como dos demais procedimentos
profiláticos que determinam e embasam as decisões tomadas pelos agentes da
barreira. 2) Retirar os indígenas da linha de frente do monitoramento da estrada,
para evitar em primeiro momento o contado com o trânsito da rodovia,
salvaguardando que os indígenas tenham contacto com pessoas, possivelmente
infectadas com coronavírus 19, e possam disseminar em suas aldeias e convidar
a Prefeitura Municipal de Autazes, para colocar pessoal a disposição da Barreira
Sanitária, com o fim de borrifar com solução higienizante as cargas destinadas a
cidade de Autazes. - Ação de prevenção e combate ao COVID-19.

Custeio

COVID-19

Manaus

Ação de fiscalização de monitoramento territorial, em parceria com o
DSEI/SESAI, com o objetivo de: 1) implantar uma Barreira Sanitária na estrada de
Autazes com um ou mais técnicos capacitados do DSEI Manaus, a fim de realizar
o monitoramento dos transeuntes através da aferição da temperatura, um dos
principais sintomas da infecção, bem como dos demais procedimentos
profiláticos que determinam e embasam as decisões tomadas pelos agentes da
barreira. 2) Retirar os indígenas da linha de frente do monitoramento da estrada,
para evitar em primeiro momento o contado com o trânsito da rodovia,
salvaguardando que os indígenas tenham contacto com pessoas, possivelmente
infectadas com coronavírus 19, e possam disseminar em suas aldeias e convidar
a Prefeitura Municipal de Autazes, para colocar pessoal a disposição da Barreira
Sanitária, com o fim de borrifar com solução higienizante as cargas destinadas a
cidade de Autazes. - Ação de prevenção e combate ao COVID-19.

Custeio

COVID-19

Ribeirão Cascalheira

Ação de fiscalização e monitoramento territorial, em parceria com o
Departamento de Polícia Federal (DPF), Batalhão de Polícia Militar (BPM) e
DSEI/SESAI, com o objetivo de realizar rondas de controle de circulação de
pessoas não-indígenas nas terras indígenas Marãiwatsédé, Pimentel Barbosa e
Areões. - Ação de Prevenção e combate ao COVID-19.
Período de execução: 01/06 a 12/06/2020

Custeio

COVID-19

Ribeirão Cascalheira

Ação de fiscalização e monitoramento territorial, em parceria com o
Departamento de Polícia Federal (DPF), Batalhão de Polícia Militar (BPM) e
DSEI/SESAI, com o objetivo de realizar rondas de controle de circulação de
pessoas não-indígenas nas terras indígenas Marãiwatsédé, Pimentel Barbosa e
Areões. - Ação de Prevenção e combate ao COVID-19.
Período de execução: 01/06 a 12/06/2020

Custeio

COVID-19

Ribeirão Cascalheira

Ação de fiscalização e monitoramento territorial, em parceria com o
Departamento de Polícia Federal (DPF), Batalhão de Polícia Militar (BPM) e
DSEI/SESAI, com o objetivo de realizar rondas de controle de circulação de
pessoas não-indígenas nas terras indígenas Marãiwatsédé, Pimentel Barbosa e
Areões. - Ação de Prevenção e combate ao COVID-19.
Período de execução: 01/06 a 12/06/2020

Custeio

COVID-19

Astec-CGMT
2020

R$

27.894,00

Fundação Nacional do ìndio - FUNAI
Diretoria de Proeção Territorial - DPT
Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial - CGMT

Anexo 20. Lista Tis COViD-19 (2063311)

Panambizinho

363

02/06/2020

Fiscalização

Dourados

Sucuriy

363

02/06/2020

Fiscalização

Dourados

Jarara

363

02/06/2020

Fiscalização

Dourados

Andirá-Marau

364

02/06/2020

Prevenção

Manaus
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Tenharim Marmelos

366

03/06/2020

Fiscalização

Madeira

Diahui

366

03/06/2020

Fiscalização

Madeira

Balaio

367

04/06/2020

Fiscalização

Rio Negro

Yanomami

367

04/06/2020

Fiscalização

Rio Negro

Manutenção de veículo com o objetivo de assegurar que a Coordenação
Regional de Dourados tenha condições logísticas mínimas de desenvolver ações
R$
de combate prevenção à pandemia do COVID-19 - Ação de prevenção e combate
ao COVID- 19.
Manutenção de veículo com o objetivo de assegurar que a Coordenação
Regional de Dourados tenha condições logísticas mínimas de desenvolver ações
de combate prevenção à pandemia do COVID-19 - Ação de prevenção e combate
ao COVID- 19.
Manutenção de veículo com o objetivo de assegurar que a Coordenação
Regional de Dourados tenha condições logísticas mínimas de desenvolver ações
de combate prevenção à pandemia do COVID-19 - Ação de prevenção e combate
ao COVID- 19.
Ação de prevenção e monitoramento territorial, em parceria DSEI/SESAI,
Vigilância Sanitária, Batalhão de Polícia Militar (BPM) e Guarda Municipal do
Município de Barreirinha (AM), com o objetivo de realizar a instalação de
barreira sanitária para na entrada da Terra Indígena (TI) Andirá-Marau a fim de
prevenir a propagação da pandemia causada pelo novo Coronavírus na referida
TI. - Ação de prevenção e combate ao COVID-19.

R$

Ação de fiscalização e monitoramento territorial, em parceria o Batalhão de
Polícia Militar (BPM) e DSEI/SESAI, com o objetivo de manter a operação das
barreiras sanitárias no KM 150 da BR-230 dentro da Terra Indígena (TI) Tenharim
Marmelos e outra no KM 85 da mesma rodovia dentro da TI Jiahui para
R$
monitorar a entrada e saída de pessoas e motoristas e orientar os indígenas e
não indígenas na prevenção do contágio do Covid-19. - Ação de Prevenção e
Combate ao COVID-19.
Ação de fiscalização e monitoramento territorial, em parceria o Batalhão de
Polícia Militar (BPM) e DSEI/SESAI, com o objetivo de manter a operação das
barreiras sanitárias no KM 150 da BR-230 dentro da Terra Indígena (TI) Tenharim
Marmelos e outra no KM 85 da mesma rodovia dentro da TI Jiahui para
monitorar a entrada e saída de pessoas e motoristas e orientar os indígenas e
não indígenas na prevenção do contágio do Covid-19. - Ação de Prevenção e
Combate ao COVID-19.
Ação de fiscalização e monitoramento territorial, em parceria com o Exército
Brasileiro, com o objetivo de apoiar barreira sanitária a fim coibir o ingresso de
pessoas não autorizadas nas Terras Indígenas (TIs) Balaio e Yanomai, bem como
fazer valer o Decreto municipal que proíbe o deslocamento dos indígenas para a R$
cidade no período de pandemia. Atividade 01. - Ação de Prevenção e Combate
ao COVID-19.
Período de execução: 12/06 a 21/06/2020
Ação de fiscalização e monitoramento territorial, em parceria com o Exército
Brasileiro, com o objetivo de apoiar barreira sanitária a fim coibir o ingresso de
pessoas não autorizadas nas Terras Indígenas (TIs) Balaio e Yanomai, bem como
fazer valer o Decreto municipal que proíbe o deslocamento dos indígenas para a
cidade no período de pandemia. Atividade 01. - Ação de Prevenção e Combate
ao COVID-19.
Período de execução: 12/06 a 21/06/2020

Astec-CGMT
2020

10.000,00

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

32.790,80

Custeio

COVID-19

40.002,00

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

1.150,50

Fundação Nacional do ìndio - FUNAI
Diretoria de Proeção Territorial - DPT
Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial - CGMT

Krikati

Anexo 20. Lista Tis COViD-19 (2063311)

Caru

Arariboia
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Rio Pindaré

Kayapó

Menkragnoti

369

369

369

369

370

370

04/06/2020

04/06/2020

04/06/2020

04/06/2020

04/06/2020

04/06/2020

Fiscalização

Fiscalização

Fiscalização

Fiscalização

Prevenção

Prevenção

Maranhão

Ação de fiscalização e monitoramento territorial, em parceria o Batalhão de
Polícia Militar Ambiental (BMPA) e DSEI/SESAI, com o objetivo de instalar de 04
(quatro) barreiras sanitárias em pontos estratégicos nas entradas das Terras
Indígenas Krikati, Caru, Araribóia e Rio Pindaré, visando reforçar a vigilância nas
R$
portas de entrada das TI's, bem como orientar as pessoas que moram no
entorno das referidas TI's, e que trafegam as rodovias e rios próximos, quanto a
importância de uso dos EPI's. - Ação de Prevenção e Combate ao COVID-19.
Período de execução: 09/06 a 27/06/2020

Custeio

COVID-19

Maranhão

Ação de fiscalização e monitoramento territorial, em parceria o Batalhão de
Polícia Militar Ambiental (BMPA) e DSEI/SESAI, com o objetivo de instalar de 04
(quatro) barreiras sanitárias em pontos estratégicos nas entradas das Terras
Indígenas Krikati, Caru, Araribóia e Rio Pindaré, visando reforçar a vigilância nas
portas de entrada das TI's, bem como orientar as pessoas que moram no
entorno das referidas TI's, e que trafegam as rodovias e rios próximos, quanto a
importância de uso dos EPI's. - Ação de Prevenção e Combate ao COVID-19.
Período de execução: 09/06 a 27/06/2020

Custeio

COVID-19

Maranhão

Ação de fiscalização e monitoramento territorial, em parceria o Batalhão de
Polícia Militar Ambiental (BMPA) e DSEI/SESAI, com o objetivo de instalar de 04
(quatro) barreiras sanitárias em pontos estratégicos nas entradas das Terras
Indígenas Krikati, Caru, Araribóia e Rio Pindaré, visando reforçar a vigilância nas
portas de entrada das TI's, bem como orientar as pessoas que moram no
entorno das referidas TI's, e que trafegam as rodovias e rios próximos, quanto a
importância de uso dos EPI's. - Ação de Prevenção e Combate ao COVID-19.
Período de execução: 09/06 a 27/06/2020

Custeio

COVID-19

Maranhão

Ação de fiscalização e monitoramento territorial, em parceria o Batalhão de
Polícia Militar Ambiental (BMPA) e DSEI/SESAI, com o objetivo de instalar de 04
(quatro) barreiras sanitárias em pontos estratégicos nas entradas das Terras
Indígenas Krikati, Caru, Araribóia e Rio Pindaré, visando reforçar a vigilância nas
portas de entrada das TI's, bem como orientar as pessoas que moram no
entorno das referidas TI's, e que trafegam as rodovias e rios próximos, quanto a
importância de uso dos EPI's. - Ação de Prevenção e Combate ao COVID-19.
Período de execução: 09/06 a 27/06/2020

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

Kayapó Sul do Pará

Ação de prevenção e monitoramento territorial com objetivo de instalar base de
controle fluvial a fim de coibir a presença de pescadores não indígenas e a
ocorrência de pesca ilegal e predatória no interior das Terras Indígenas (TIs)
R$
Menkragnoti e Kayapó, visando sensibilizar as comunidades Kayapó quanto à
importância de interdição do acesso às TIs, visando resguardar a saúde da
população indígena no contexto da pandemia do Coronavírus.

Kayapó Sul do Pará

Ação de prevenção e monitoramento territorial com objetivo de instalar base de
controle fluvial a fim de coibir a presença de pescadores não indígenas e a
ocorrência de pesca ilegal e predatória no interior das Terras Indígenas (TIs)
Menkragnoti e Kayapó, visando sensibilizar as comunidades Kayapó quanto à
importância de interdição do acesso às TIs, visando resguardar a saúde da
população indígena no contexto da pandemia do Coronavírus.

Astec-CGMT
2020

85.716,70

52.108,40

Fundação Nacional do ìndio - FUNAI
Diretoria de Proeção Territorial - DPT
Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial - CGMT

Ibirama Lã Klano

372

05/06/2020

Prevenção

Litoral Sul

Anexo 20. Lista Tis COViD-19 (2063311)
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Kwazá do Rio São Pedro

374

08/06/2020

Prevenção

Cacoal

Roosevelt

374

08/06/2020

Prevenção

Cacoal

Parque do Aripuanã

374

08/06/2020

Prevenção

Cacoal

Vale do Javari

380

10/06/2020

Informação

Vale do Javari

Vale do Javari

382

12/06/2020

Prevenção

Vale do Javari

Urubu Branco

383

12/06/2020

Fiscalização

Araguaia Tocantins

Vale do Javari

384

15/06/2020

Informação

Vale do Javari

Ação de prevenção e monitoramento territorial, em conjunto com a comunidade
indígena, Batalhão de Polícia Militar (BPMA) e SESAI, com o objetivo de
potencializar a eficiência sanitária territorial das barreiras já implantadas pelos
indígenas, enquanto medida de prevenção da chegada do coronavírus e da
R$
patologia correspondente (COVID-19), a fim de minimizar as chances de contágio
dos indígenas que empreendem tais barreiras ao interior da Terra Indígena
Ibirama- Laklãnõ.
Período de execução: junho e julho de 2020
Ação de prevenção visando a realização de monitoramento territorial com o
objetivo de verificar se o isolamento social está sendo praticado nas Terras
Indígenas Kwazá do Rio São Pedro, Roosevelt e Parque do Aripuanã. - Ação de
Prevenção e Combate ao COVID-19.
Período de execução: 08/06/2020 a 10/06/2020.
Ação de prevenção visando a realização de monitoramento territorial com o
objetivo de verificar se o isolamento social está sendo praticado nas Terras
Indígenas Kwazá do Rio São Pedro, Roosevelt e Parque do Aripuanã. - Ação de
Prevenção e Combate ao COVID-19.
Período de execução: 08/06/2020 a 10/06/2020.
Ação de prevenção visando a realização de monitoramento territorial com o
objetivo de verificar se o isolamento social está sendo praticado nas Terras
Indígenas Kwazá do Rio São Pedro, Roosevelt e Parque do Aripuanã. - Ação de
Prevenção e Combate ao COVID-19.
Período de execução: 08/06/2020 a 10/06/2020.
Custeio de diárias para o servidor Leandro Ribeiro Amaral, inscrito sob o CPF nº
337.134.048-10, matrícula Siape 3012168, lotado na Coordenação Regional do
Vale do Javari (CR-VJ) com o objetivo de chefiar os trabalhos de Proteção
Territorial realizados pela Base de Proteção Etnoambiental Curuçá, unidade da
FUNAI instalada na Terra Indígena Vale do Javari, bem como, substituir o
colaborador eventual a fim de garantir a presença mínima de ao menos 1
servidor na unidade na Bape Curuçá. - Ação de prevenção e Combate ao COVID19.
Ação de prevenção e monitoramento territorial com o objetivo de implantar
barreiras sanitárias na Terra Indígena Vale do Javari. - Ação de Prevenção e
Combate ao COVID-19.
Complementação de recursos à SPO nº 238/DPT (2132077), em apoio à ação de
fiscalização e monitoramento territorial, em parceria com a Polícia Civil (PC),
com o objetivo de inibir ilícitos na parte norte da Terra Indígena (TI) Urubu
Branco, região ocupada atualmente por invasores e onde frequentemente há
retirada ilegal de madeira.
Custeio de diárias visando a prorrogação do colaborador eventual Carlos
Henrique Nantes, inscrito sob o CPF nº 481.384.016 -72, com a finalidade de
prosseguir atuando como orientador e facilitador dos trabalhos realizados pelos
colaboradores indígenas que compõem as equipes da Base de Proteção
Etnoambiental Curuçá, na Terra Indígena Vale do Javari. - Ação de prevenção e
Combate ao COVID-19.

Astec-CGMT
2020

R$

49.479,00

Custeio

COVID-19

885,00

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

R$

5.310,00

Custeio

COVID-19

R$

41.937,90

Custeio

COVID-19

R$

885,00

Custeio

COVID-19

R$

2.655,00

Custeio

COVID-19

Fundação Nacional do ìndio - FUNAI
Diretoria de Proeção Territorial - DPT
Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial - CGMT

Xikrin do Rio Catete
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Tenharim Marmelos

Diahui

Tenharim Marmelos
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Diahui

Parque do Araguaia

390

393

393

394

394

396

15/06/2020

17/06/2020

17/06/2020

17/06/2020

17/06/2020

18/06/2020

Prevenção

Fiscalização

Fiscalização

Fiscalização

Fiscalização

Prevenção

Baixo Tocantins

Ação de prevenção e monitoramento territorial, em parceria com o Exército
Brasileiro, com o objetivo de implantar e estruturar duas barreiras de controles
de acesso, para evitar a entrada de pessoas não autorizadas na Terra Indígena
(TI) Xikrin do Cateté, a fim de coibir a propagação da COVID-19 nas aldeias
localizadas na referida TI. - Ação de Prevenção Combate ao COVID-19.
Período de execução: 09/06/2020 a 25/06/2020

R$

31.941,00

Custeio

COVID-19

Madeira

Ação de fiscalização e monitoramento territorial, em parceria com Polícia
Rodoviária Federal (PRF), Batalhão de Polícia Militar (BPM), Batalhão de Polícia
Milita Ambiental (BPMA), Exército Brasileiro e SESAI, a fim de dar continuidades
R$
na ação de 02 barreiras sanitárias: uma na Terra Indígena Marmelos e outra
próxima nos limites da Terra Indígena Jiahui na Rodovia Transamazônica, BR 230.
- Ação de Prevenção e Combate ao COVID-19.
Período de Execução: 15/05/2020 a 13/06/2020

117.651,00

Custeio

COVID-19

Madeira

Ação de fiscalização e monitoramento territorial, em parceria com Polícia
Rodoviária Federal (PRF), Batalhão de Polícia Militar (BPM), Batalhão de Polícia
Milita Ambiental (BPMA), Exército Brasileiro e SESAI, a fim de dar continuidades
na ação de 02 barreiras sanitárias: uma na Terra Indígena Marmelos e outra
próxima nos limites da Terra Indígena Jiahui na Rodovia Transamazônica, BR 230.
- Ação de Prevenção e Combate ao COVID-19.
Período de Execução: 15/05/2020 a 13/06/2020

Custeio

COVID-19

Madeira

Aquisição de 14 (quatorze) camas de campanha e 1 (um) fogão a fim de apoiar a
ação de fiscalização e monitoramento territorial, em parceria com Polícia
Rodoviária Federal (PRF), Batalhão de Polícia Militar (BPM), Batalhão de Polícia
Milita Ambiental (BPMA), Exército Brasileiro e SESAI, a fim de dar continuidades
R$
na ação de 02 barreiras sanitárias: uma na Terra Indígena Marmelos e outra
próxima nos limites da Terra Indígena Jiahui na Rodovia Transamazônica, BR 230.
- Ação de Prevenção e Combate ao COVID-19. - MATERIAL PERMANENTE.
Período de Execução: 15/05/2020 a 13/06/2020

Investimento

COVID-19

Madeira

Aquisição de 14 (quatorze) camas de campanha e 1 (um) fogão a fim de apoiar a
ação de fiscalização e monitoramento territorial, em parceria com Polícia
Rodoviária Federal (PRF), Batalhão de Polícia Militar (BPM), Batalhão de Polícia
Milita Ambiental (BPMA), Exército Brasileiro e SESAI, a fim de dar continuidades
na ação de 02 barreiras sanitárias: uma na Terra Indígena Marmelos e outra
próxima nos limites da Terra Indígena Jiahui na Rodovia Transamazônica, BR 230.
- Ação de Prevenção e Combate ao COVID-19. - MATERIAL PERMANENTE.
Período de Execução: 15/05/2020 a 13/06/2020

Investimento

COVID-19

Custeio

COVID-19

Araguaia Tocantins

Ação de prevenção e monitoramento territorial, em parceria com DSEI/SESAI,
com a finalidade de apoiar as barreiras feitas pelos indígenas com vistas à
prevenção e ao combate da Covid-19 nas Terras Indígenas Parque do Araguaia e R$
São Domingos, fornecendo produtos de limpeza e higiene. - Ação de Prevenção
e Combate ao COVID-19. CTL São Felix do Araguaia.

Astec-CGMT
2020

6.760,00

13.002,00

Fundação Nacional do ìndio - FUNAI
Diretoria de Proeção Territorial - DPT
Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial - CGMT

São Domingos - MT

396

18/06/2020

Prevenção

Araguaia Tocantins

Anexo 20. Lista Tis COViD-19 (2063311)

Urubu Branco

397

18/06/2020

Fiscalização

Araguaia Tocantins

Kraolandia

398

18/06/2020

Prevenção

Araguaia Tocantins

Avá-canoeiro

Andirá-Marau

399

402

18/06/2020

18/06/2020

Fiscalização

Prevenção

Ação de prevenção e monitoramento territorial, em parceria com DSEI/SESAI,
com a finalidade de apoiar as barreiras feitas pelos indígenas com vistas à
prevenção e ao combate da Covid-19 nas Terras Indígenas Parque do Araguaia e
São Domingos, fornecendo produtos de limpeza e higiene. - Ação de Prevenção
e Combate ao COVID-19. CTL São Felix do Araguaia.
Ação de fiscalização e monitoramento territorial, em parceria com DSEI/SESAI,
com a finalidade de apoiar as barreiras feitas na Terra Indígena Urubu Branco
fornecendo produtos de limpeza e higiene. - Ação de Prevenção e Combate ao
COVID-19. CTL Confresa.
Ação de fiscalização e monitoramento territorial, em parceria com DSEI/SESAI,
com a finalidade de apoiar a implementação de barreiras sanitárias fixas na
Terra Indígena Kraolandia. - Ação de Prevenção e Combate ao COVID-19. CTLs
Carolina e Itacajá.

Custeio

COVID-19
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R$

7.885,50

Custeio

COVID-19

R$

25.000,00

Custeio

COVID-19

Araguaia Tocantins

Ação de fiscalização e monitoramento territorial, em parceria com DSEI/SESAI,
com a finalidade de realizar ações de fiscalização em locais específicos, com
R$
vistas à prevenção e ao combate da COVID-19 na Terra Indígena Avá Canoeiro. Ação de Prevenção e Combate ao COVID-19. CTL Minaçu.

800,00

Custeio

COVID-19

Manaus

Ação de prevenção e monitoramento territorial com a finalidade de dar
continuidade às atividades da barreira sanitária que foi instalada pelo DSEI
Parintins no rio Marau na entrada da Terra Indígena Andirá-Marau para realizar
R$
monitoramento de acesso às comunidades indígenas na TI Andirá Marau, pelos
afluentes dos rios Marau, Manjuru e Urupadi, a fim de impedir a expansão da
epidemia COVID - 19. - Ação de Prevenção e Combate ao COVID-19.

67.557,00

Custeio

COVID-19

37.162,70

Custeio

COVID-19

31.447,35

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

Coata-Laranjal

421

02/07/2020

Fiscalização

Manaus

Coata-Laranjal

422

02/07/2020

Fiscalização

Manaus

Cunhã-Sapucaia

422

02/07/2020

Fiscalização

Manaus

Arary

422

02/07/2020

Fiscalização

Manaus

Ação de fiscalização, em parceria com a SESAI, Batalhão de Polícia Militar
Ambiental (BPMA) e Marinha do Brasil, visando a implantação de barreira
sanitária e o monitoramento territorial dos acesso fluviais à Terra Indígena CoatáR$
Laranjal. Ação de prevenção e combate ao COVID-19. - Atividade 01. Pagamento de
auxílio conforme Portaria nº 320/PRES-Funai, de 27 de março de 2013.
Ação de fiscalização, em parceria com a SESAI, Batalhão de Polícia Militar
Ambiental (BPMA) e Marinha do Brasil, a fim de averiguar denúncia de possíveis
crimes ambientais nos rios das Terras Indígenas Coatá-Laranjal, Cunhã Sapucaia,
R$
Arari, Setemã, e Kawa . - Ação de prevenção e combate ao COVID-19. - Atividade
02. Pagamento de auxílio conforme Portaria nº 320/PRES-Funai, de 27 de março
de 2013.
Ação de fiscalização, em parceria com a SESAI, Batalhão de Polícia Militar
Ambiental (BPMA) e Marinha do Brasil, a fim de averiguar denúncia de possíveis
crimes ambientais nos rios das Terras Indígenas Coatá-Laranjal, Cunhã Sapucaia,
Arari, Setemã, e Kawa . - Ação de prevenção e combate ao COVID-19. - Atividade
02. Pagamento de auxílio conforme Portaria nº 320/PRES-Funai, de 27 de março
de 2013.
Ação de fiscalização, em parceria com a SESAI, Batalhão de Polícia Militar
Ambiental (BPMA) e Marinha do Brasil, a fim de averiguar denúncia de possíveis
crimes ambientais nos rios das Terras Indígenas Coatá-Laranjal, Cunhã Sapucaia,
Arari, Setemã, e Kawa . - Ação de prevenção e combate ao COVID-19. - Atividade
02. Pagamento de auxílio conforme Portaria nº 320/PRES-Funai, de 27 de março
de 2013.

Astec-CGMT
2020

Fundação Nacional do ìndio - FUNAI
Diretoria de Proeção Territorial - DPT
Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial - CGMT

Anexo 20. Lista Tis COViD-19 (2063311)

Setemã

422

02/07/2020

Fiscalização

Manaus

-

422

02/07/2020

Fiscalização

Manaus

Merure

431

03/07/2020

Prevenção

Cuiabá

Tereza Cristina
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Tadarimana

Jarudore

Andirá-Marau

436

436

436

446

07/07/2020

07/07/2020

07/07/2020

10/07/2020

Prevenção

Prevenção

Prevenção

Fiscalização

Ação de fiscalização, em parceria com a SESAI, Batalhão de Polícia Militar
Ambiental (BPMA) e Marinha do Brasil, a fim de averiguar denúncia de possíveis
crimes ambientais nos rios das Terras Indígenas Coatá-Laranjal, Cunhã Sapucaia,
Arari, Setemã, e Kawa . - Ação de prevenção e combate ao COVID-19. - Atividade
02. Pagamento de auxílio conforme Portaria nº 320/PRES-Funai, de 27 de março
de 2013.
Ação de fiscalização, em parceria com a SESAI, Batalhão de Polícia Militar
Ambiental (BPMA) e Marinha do Brasil, a fim de averiguar denúncia de possíveis
crimes ambientais nos rios das Terras Indígenas Coatá-Laranjal, Cunhã Sapucaia,
Arari, Setemã, e Kawa . - Ação de prevenção e combate ao COVID-19. - Atividade
02. Pagamento de auxílio conforme Portaria nº 320/PRES-Funai, de 27 de março
de 2013.
Ação de prevenção e monitoramento territorial, em parceria com o Batalhão de
Polícia Militar do Mato Grosso (BPM-MT), com o objetivo de realizar barreiras
sanitárias a fim de impedir ou controlar a entrada e pessoas não indígenas na
R$
Terra Indígena (TI) Merure, com o intuito de prevenir a disseminação do
coronavírus na comunidade indígena da referida TI. - Atividade 12. - Ação de
Prevenção e Combate ao COVID-19.

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

25.255,00

Custeio

COVID-19

25.255,00

Custeio

COVID-19

Cuiabá

Ação de prevenção e monitoramento territorial, em parceria com o Batalhão de
Polícia Militar do Mato Grosso (BPM-MT), com o objetivo de realizar barreiras
sanitárias a fim de impedir ou controlar a entrada de pessoas não indígenas nas
R$
Terras Indígenas Teresa Cristina, Tadarimana e Jarudore contribuindo para a não
disseminação do coronavírus nas referidas TIs. - Atividade 13. - Ação de
Prevenção e Combate ao COVID-19.

Cuiabá

Ação de prevenção e monitoramento territorial, em parceria com o Batalhão de
Polícia Militar do Mato Grosso (BPM-MT), com o objetivo de realizar barreiras
sanitárias a fim de impedir ou controlar a entrada de pessoas não indígenas nas
Terras Indígenas Teresa Cristina, Tadarimana e Jarudore contribuindo para a não
disseminação do coronavírus nas referidas TIs. - Atividade 13. - Ação de
Prevenção e Combate ao COVID-19.

Custeio

COVID-19

Cuiabá

Ação de prevenção e monitoramento territorial, em parceria com o Batalhão de
Polícia Militar do Mato Grosso (BPM-MT), com o objetivo de realizar barreiras
sanitárias a fim de impedir ou controlar a entrada de pessoas não indígenas nas
Terras Indígenas Teresa Cristina, Tadarimana e Jarudore contribuindo para a não
disseminação do coronavírus nas referidas TIs. - Atividade 13. - Ação de
Prevenção e Combate ao COVID-19.

Custeio

COVID-19

Manaus

Ação de fiscalização monitoramento territorial, em parceria com o Batalhão de
Polícia Militar do Estado do Amazonas (BPM/AM) e da Prefeitura Municipal de
Barreirinha/AM, com o objetivo de estabelecer barreiras sanitárias para
contenção da disseminação do novo coronavírus nos limites da Terra Indígena
(TI) Andirá- Marau,localizada nos estados do Amazonas e Pará. - Ação de
Prevenção e Combate ao COVID-19.

Custeio

COVID-19

Astec-CGMT
2020

R$

18.132,30

Fundação Nacional do ìndio - FUNAI
Diretoria de Proeção Territorial - DPT
Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial - CGMT

Tenharim Marmelos (Gleba B)
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Diahui

452

452

17/07/2020

17/07/2020

Fiscalização

Fiscalização

Madeira

Ação de fiscalização e monitoramento territorial com o objetivo de dar
continuidade nas ações concernentes às 02 barreiras sanitárias, nos limites das
Terras Indígenas (TIs) Marmelos (Gleba A) e Jiahui na Rodovia Transamazônica,
BR 230, em parceria com o Departamento de Polícia Federal (DPF), Batalhão de
Polícia Militar (BPM), Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), Exército
Brasileiro e SESAI. - Ação de Prevenção e Combate ao COVID-19.

Madeira

Ação de fiscalização e monitoramento territorial com o objetivo de dar
continuidade nas ações concernentes às 02 barreiras sanitárias, nos limites das
Terras Indígenas (TIs) Marmelos (Gleba A) e Jiahui na Rodovia Transamazônica,
BR 230, em parceria com o Departamento de Polícia Federal (DPF), Batalhão de
Polícia Militar (BPM), Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), Exército
Brasileiro e SESAI. - Ação de Prevenção e Combate ao COVID-19.
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São Marcos - MT

469

27/07/2020

Prevenção

Xavante

Sangradouro/Volta Grande

469

27/07/2020

Prevenção

Xavante

Parabubure

469

27/07/2020

Prevenção

Xavante

Marechal Rondon

469

27/07/2020

Prevenção

Xavante

Ubawawe

469

27/07/2020

Prevenção

Xavante

Nove de Janeiro

470

28/07/2020

Fiscalização

Madeira

R$

Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza a fim de apoiar o
funcionamento das 04 barreiras, pelo período de 12 semanas, nos principais
acessoas às Terras Indígenas São Marcos, Sangradouro/Volta Grande,
R$
Parabubure, Marechal Rondon e Ubawawe . - Ação de Prevenção e Combate ao
COVID-19.
Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza a fim de apoiar o
funcionamento das 04 barreiras, pelo período de 12 semanas, nos principais
acessoas às Terras Indígenas São Marcos, Sangradouro/Volta Grande,
Parabubure, Marechal Rondon e Ubawawe . - Ação de Prevenção e Combate ao
COVID-19.
Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza a fim de apoiar o
funcionamento das 04 barreiras, pelo período de 12 semanas, nos principais
acessoas às Terras Indígenas São Marcos, Sangradouro/Volta Grande,
Parabubure, Marechal Rondon e Ubawawe . - Ação de Prevenção e Combate ao
COVID-19.
Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza a fim de apoiar o
funcionamento das 04 barreiras, pelo período de 12 semanas, nos principais
acessoas às Terras Indígenas São Marcos, Sangradouro/Volta Grande,
Parabubure, Marechal Rondon e Ubawawe . - Ação de Prevenção e Combate ao
COVID-19.
Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza a fim de apoiar o
funcionamento das 04 barreiras, pelo período de 12 semanas, nos principais
acessoas às Terras Indígenas São Marcos, Sangradouro/Volta Grande,
Parabubure, Marechal Rondon e Ubawawe . - Ação de Prevenção e Combate ao
COVID-19.
Ação de fiscalização e monitoramento territorial, em parceria com o Batalhão de
Polícia Militar e DSEI/SESAI, visando a instalação de 02 (duas) barreiras
sanitárias: uma na T.I. Nove de Janeiro, Aldeia Pupunha, BR-230
(Transamazônica) KM 07 e outra na T.I. Ipixuna, Aldeia Canavial para monitorar a R$
entrada e saída de pessoas e motoristas e orientar os indígenas e não indígenas
na prevenção do contágio do Covid-19. Ação de Prevenção e Combate ao COVID19.

Astec-CGMT
2020

117.391,00

113.400,00

96.208,75

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

Fundação Nacional do ìndio - FUNAI
Diretoria de Proeção Territorial - DPT
Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial - CGMT

Ipixuna

Anexo 20. Lista Tis COViD-19 (2063311)

Nove de Janeiro

Ipixuna

470

471

471

28/07/2020

28/07/2020

28/07/2020

Fiscalização

Fiscalização

Fiscalização

Madeira

Ação de fiscalização e monitoramento territorial, em parceria com o Batalhão de
Polícia Militar e DSEI/SESAI, visando a instalação de 02 (duas) barreiras
sanitárias: uma na T.I. Nove de Janeiro, Aldeia Pupunha, BR-230
(Transamazônica) KM 07 e outra na T.I. Ipixuna, Aldeia Canavial para monitorar a
entrada e saída de pessoas e motoristas e orientar os indígenas e não indígenas
na prevenção do contágio do Covid-19. Ação de Prevenção e Combate ao COVID19.

Madeira

Aquisição de 02 (dois) fogões e 02 (dois) refrigeradores tipo freezer a serem
utilizados na ação de fiscalização e monitoramento territorial, em parceria com o
Batalhão de Polícia Militar e DSEI/SESAI, visando a instalação de 02 (duas)
barreiras sanitárias: uma na T.I. Nove de Janeiro, Aldeia Pupunha, BR-230
(Transamazônica) KM 07 e outra na T.I. Ipixuna, Aldeia Canavial para monitorar a R$
entrada e saída de pessoas e motoristas e orientar os indígenas e não indígenas
na prevenção do contágio do Covid-19. Ação de Prevenção e Combate ao COVID19. (MATERIAL
PERMANENTE).

Madeira

Aquisição de 02 (dois) fogões e 02 (dois) refrigeradores tipo freezer a serem
utilizados na ação de fiscalização e monitoramento territorial, em parceria com o
Batalhão de Polícia Militar e DSEI/SESAI, visando a instalação de 02 (duas)
barreiras sanitárias: uma na T.I. Nove de Janeiro, Aldeia Pupunha, BR-230
(Transamazônica) KM 07 e outra na T.I. Ipixuna, Aldeia Canavial para monitorar a
entrada e saída de pessoas e motoristas e orientar os indígenas e não indígenas
na prevenção do contágio do Covid-19. Ação de Prevenção e Combate ao COVID19. (MATERIAL
PERMANENTE).
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Potiguara de Monte-Mor

472

30/07/2020

Fiscalização

João Pessoa

Jacaré de São Domingos

472

30/07/2020

Fiscalização

João Pessoa

Potiguara de Monte-Mor

473

30/07/2020

Fiscalização

João Pessoa

Aquisição de luminárias a fim de apoiar as ações de fiscalização e
monitoramento territorial, em parceria com a comunidade indígena, com o
objetivo de inibir o eventual ingresso não autorizado de pessoas, que têm o
intuito de cometer as diversas ilegalidades, além do combate à disseminação do R$
novo Coronavírus entre os indígenas, nas Terras Indígenas Potiguara, Potiguara
de Monte-Mor e Jacaré de São Domingos. - Ação de prevenção e combate ao
COVID-19.
Aquisição de luminárias a fim de apoiar as ações de fiscalização e
monitoramento territorial, em parceria com a comunidade indígena, com o
objetivo de inibir o eventual ingresso não autorizado de pessoas, que têm o
intuito de cometer as diversas ilegalidades, além do combate à disseminação do
novo Coronavírus entre os indígenas, nas Terras Indígenas Potiguara, Potiguara
de Monte-Mor e Jacaré de São Domingos. - Ação de prevenção e combate ao
COVID-19.
Aquisição de lonas a fim de apoiar as ações de fiscalização e monitoramento
territorial, em parceria com a comunidade indígena, com o objetivo de inibir o
eventual ingresso não autorizado de pessoas, que têm o intuito de cometer as
diversas ilegalidades, além do combate à disseminação do novo Coronavírus
R$
entre os indígenas, nas Terras Indígenas Potiguara, Potiguara de Monte-Mor e
Jacaré de São Domingos. - Ação de prevenção e combate ao COVID-19. Material Permanente.

Astec-CGMT
2020

4.520,00

472,00

18.000,00

Custeio

COVID-19

Investimento

COVID-19

Investimento

COVID-19

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

Investimento

COVID-19

Fundação Nacional do ìndio - FUNAI
Diretoria de Proeção Territorial - DPT
Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial - CGMT

Jacaré de São Domingos

Anexo 20. Lista Tis COViD-19 (2063311)

Apiaka/Kayabi

Apiaká do Pontal e Isolados

Terena Gleba Iriri

Panará
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Capoto/Jarina

473

475

475

475

475

475

30/07/2020

30/07/2020

30/07/2020

30/07/2020

30/07/2020

30/07/2020

Fiscalização

Prevenção

Prevenção

Prevenção

Prevenção

Prevenção

João Pessoa

Aquisição de lonas a fim de apoiar as ações de fiscalização e monitoramento
territorial, em parceria com a comunidade indígena, com o objetivo de inibir o
eventual ingresso não autorizado de pessoas, que têm o intuito de cometer as
diversas ilegalidades, além do combate à disseminação do novo Coronavírus
entre os indígenas, nas Terras Indígenas Potiguara, Potiguara de Monte-Mor e
Jacaré de São Domingos. - Ação de prevenção e combate ao COVID-19. Material Permanente.

Investimento

COVID-19

Custeio

COVID-19

Norte do MT

Ação de prevenção e monitoramento territorial com o objetivo de instalar placas
indicativas nas entradas das terras indígenas Kayabi, Pontal dos Apiakás e
Isoldados, Terena Gleba Iriri, Panará e Capoto/Jarina, para informar e alertar
R$
sobre o ingresso em terras indígenas, conscientizando sobre os riscos da
pandemia do COVID-19. Ação de Prevenção e Combate ao COVID-19.

Norte do MT

Ação de prevenção e monitoramento territorial com o objetivo de instalar placas
indicativas nas entradas das terras indígenas Kayabi, Pontal dos Apiakás e
Isoldados, Terena Gleba Iriri, Panará e Capoto/Jarina, para informar e alertar
sobre o ingresso em terras indígenas, conscientizando sobre os riscos da
pandemia do COVID-19. Ação de Prevenção e Combate ao COVID-19.

Custeio

COVID-19

Norte do MT

Ação de prevenção e monitoramento territorial com o objetivo de instalar placas
indicativas nas entradas das terras indígenas Kayabi, Pontal dos Apiakás e
Isoldados, Terena Gleba Iriri, Panará e Capoto/Jarina, para informar e alertar
sobre o ingresso em terras indígenas, conscientizando sobre os riscos da
pandemia do COVID-19. Ação de Prevenção e Combate ao COVID-19.

Custeio

COVID-19

Norte do MT

Ação de prevenção e monitoramento territorial com o objetivo de instalar placas
indicativas nas entradas das terras indígenas Kayabi, Pontal dos Apiakás e
Isoldados, Terena Gleba Iriri, Panará e Capoto/Jarina, para informar e alertar
sobre o ingresso em terras indígenas, conscientizando sobre os riscos da
pandemia do COVID-19. Ação de Prevenção e Combate ao COVID-19.

Custeio

COVID-19

Norte do MT

Ação de prevenção e monitoramento territorial com o objetivo de instalar placas
indicativas nas entradas das terras indígenas Kayabi, Pontal dos Apiakás e
Isoldados, Terena Gleba Iriri, Panará e Capoto/Jarina, para informar e alertar
sobre o ingresso em terras indígenas, conscientizando sobre os riscos da
pandemia do COVID-19. Ação de Prevenção e Combate ao COVID-19.

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

Sete de Setembro

479

03/08/2020

Fiscalização

Cacoal

Roosevelt

479

03/08/2020

Fiscalização

Cacoal

Parque do Aripuanã

479

03/08/2020

Fiscalização

Cacoal

Ação de fiscalização e monitoramento territorial a fim de averiguar invasões de
limites, evitar ou mitigar o fluxo de pessoas estranhas às comunidades indígenas
das Terras Indígenas Sete de Setembro, Roosevelt, Parque do Aripuanã, Rio
R$
Mequéns, Kwazá do Rio São Pedro. - Ação de Prevenção e Combate ao COVID19.
Ação de fiscalização e monitoramento territorial a fim de averiguar invasões de
limites, evitar ou mitigar o fluxo de pessoas estranhas às comunidades indígenas
das Terras Indígenas Sete de Setembro, Roosevelt, Parque do Aripuanã, Rio
Mequéns, Kwazá do Rio São Pedro. - Ação de Prevenção e Combate ao COVID19.
Ação de fiscalização e monitoramento territorial a fim de averiguar invasões de
limites, evitar ou mitigar o fluxo de pessoas estranhas às comunidades indígenas
das Terras Indígenas Sete de Setembro, Roosevelt, Parque do Aripuanã, Rio
Mequéns, Kwazá do Rio São Pedro. - Ação de Prevenção e Combate ao COVID19.

Astec-CGMT
2020

16.298,55

20.178,00

Fundação Nacional do ìndio - FUNAI
Diretoria de Proeção Territorial - DPT
Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial - CGMT

Anexo 20. Lista Tis COViD-19 (2063311)

Rio Mequens

479

03/08/2020

Fiscalização

Cacoal

Kwazá do Rio São Pedro

479

03/08/2020

Fiscalização

Cacoal

Pirahã

Torá
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Sepoti

Lago Capanã

483

483

483

483

04/08/2020

04/08/2020

04/08/2020

04/08/2020

Fiscalização

Fiscalização

Fiscalização

Fiscalização

Ação de fiscalização e monitoramento territorial a fim de averiguar invasões de
limites, evitar ou mitigar o fluxo de pessoas estranhas às comunidades indígenas
das Terras Indígenas Sete de Setembro, Roosevelt, Parque do Aripuanã, Rio
Mequéns, Kwazá do Rio São Pedro. - Ação de Prevenção e Combate ao COVID19.
Ação de fiscalização e monitoramento territorial a fim de averiguar invasões de
limites, evitar ou mitigar o fluxo de pessoas estranhas às comunidades indígenas
das Terras Indígenas Sete de Setembro, Roosevelt, Parque do Aripuanã, Rio
Mequéns, Kwazá do Rio São Pedro. - Ação de Prevenção e Combate ao COVID19.

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

Madeira

Ação de fiscalização e monitoramento territorial, em parceria com a Polícia
Militar (PM) e DSEI/SESAI, com o objetivo de realizar a implantação de 02 (duas)
barreiras sanitárias, uma na boca do Rio Marmelos (que antecede a Terra
Indígena (TI) Pirahã) na TI Torá/Apurinã, que também terá incursões periódicas
R$
até a aldeia Baixo Grande e Rio Maici, e outra na TI Lago Capanã, onde está
localizada as aldeias Palmeira e Guariba II, com a finalidade de controlar a
circulação de pessoas não indígenas nas referidas regiões. Ação de Prevenção e
Combate ao COVID-19.

Madeira

Ação de fiscalização e monitoramento territorial, em parceria com a Polícia
Militar (PM) e DSEI/SESAI, com o objetivo de realizar a implantação de 02 (duas)
barreiras sanitárias, uma na boca do Rio Marmelos (que antecede a Terra
Indígena (TI) Pirahã) na TI Torá/Apurinã, que também terá incursões periódicas
até a aldeia Baixo Grande e Rio Maici, e outra na TI Lago Capanã, onde está
localizada as aldeias Palmeira e Guariba II, com a finalidade de controlar a
circulação de pessoas não indígenas nas referidas regiões. Ação de Prevenção e
Combate ao COVID-19.

Custeio

COVID-19

Madeira

Ação de fiscalização e monitoramento territorial, em parceria com a Polícia
Militar (PM) e DSEI/SESAI, com o objetivo de realizar a implantação de 02 (duas)
barreiras sanitárias, uma na boca do Rio Marmelos (que antecede a Terra
Indígena (TI) Pirahã) na TI Torá/Apurinã, que também terá incursões periódicas
até a aldeia Baixo Grande e Rio Maici, e outra na TI Lago Capanã, onde está
localizada as aldeias Palmeira e Guariba II, com a finalidade de controlar a
circulação de pessoas não indígenas nas referidas regiões. Ação de Prevenção e
Combate ao COVID-19.

Custeio

COVID-19

Madeira

Ação de fiscalização e monitoramento territorial, em parceria com a Polícia
Militar (PM) e DSEI/SESAI, com o objetivo de realizar a implantação de 02 (duas)
barreiras sanitárias, uma na boca do Rio Marmelos (que antecede a Terra
Indígena (TI) Pirahã) na TI Torá/Apurinã, que também terá incursões periódicas
até a aldeia Baixo Grande e Rio Maici, e outra na TI Lago Capanã, onde está
localizada as aldeias Palmeira e Guariba II, com a finalidade de controlar a
circulação de pessoas não indígenas nas referidas regiões. Ação de Prevenção e
Combate ao COVID-19.

Custeio

COVID-19

Astec-CGMT
2020

86.771,50

Fundação Nacional do ìndio - FUNAI
Diretoria de Proeção Territorial - DPT
Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial - CGMT

Pirahã

Anexo 20. Lista Tis COViD-19 (2063311)

Torá

Sepoti

SEI 00692.002048/2020-63 / pg. 285

Lago Capanã

Juma

484

484

484

484

485

04/08/2020

04/08/2020

04/08/2020

04/08/2020

04/08/2020

Fiscalização

Fiscalização

Fiscalização

Fiscalização

Fiscalização

Madeira

Aquisição de 02 (dois) fogões e 02 (dois) refrigeradores tipo freezer em apoio à
ação de fiscalização e monitoramento territorial, em parceria com a Polícia
Militar (PM) e DSEI/SESAI, com o objetivo de realizar a implantação de 02 (duas)
barreiras sanitárias, uma na boca do Rio Marmelos (que antecede a Terra
Indígena (TI) Pirahã) na TI Torá/Apurinã, que também terá incursões periódicas R$
até a aldeia Baixo Grande e Rio Maici, e outra na TI Lago Capanã, onde está
localizada as aldeias Palmeira e Guariba II, com a finalidade de controlar a
circulação de pessoas não indígenas nas referidas regiões. Ação de Prevenção e
Combate ao COVID-19. (Material Permanente).

Investimento

COVID-19

Madeira

Aquisição de 02 (dois) fogões e 02 (dois) refrigeradores tipo freezer em apoio à
ação de fiscalização e monitoramento territorial, em parceria com a Polícia
Militar (PM) e DSEI/SESAI, com o objetivo de realizar a implantação de 02 (duas)
barreiras sanitárias, uma na boca do Rio Marmelos (que antecede a Terra
Indígena (TI) Pirahã) na TI Torá/Apurinã, que também terá incursões periódicas
até a aldeia Baixo Grande e Rio Maici, e outra na TI Lago Capanã, onde está
localizada as aldeias Palmeira e Guariba II, com a finalidade de controlar a
circulação de pessoas não indígenas nas referidas regiões. Ação de Prevenção e
Combate ao COVID-19. (Material Permanente).

Investimento

COVID-19

Madeira

Aquisição de 02 (dois) fogões e 02 (dois) refrigeradores tipo freezer em apoio à
ação de fiscalização e monitoramento territorial, em parceria com a Polícia
Militar (PM) e DSEI/SESAI, com o objetivo de realizar a implantação de 02 (duas)
barreiras sanitárias, uma na boca do Rio Marmelos (que antecede a Terra
Indígena (TI) Pirahã) na TI Torá/Apurinã, que também terá incursões periódicas
até a aldeia Baixo Grande e Rio Maici, e outra na TI Lago Capanã, onde está
localizada as aldeias Palmeira e Guariba II, com a finalidade de controlar a
circulação de pessoas não indígenas nas referidas regiões. Ação de Prevenção e
Combate ao COVID-19. (Material Permanente).

Investimento

COVID-19

Madeira

Aquisição de 02 (dois) fogões e 02 (dois) refrigeradores tipo freezer em apoio à
ação de fiscalização e monitoramento territorial, em parceria com a Polícia
Militar (PM) e DSEI/SESAI, com o objetivo de realizar a implantação de 02 (duas)
barreiras sanitárias, uma na boca do Rio Marmelos (que antecede a Terra
Indígena (TI) Pirahã) na TI Torá/Apurinã, que também terá incursões periódicas
até a aldeia Baixo Grande e Rio Maici, e outra na TI Lago Capanã, onde está
localizada as aldeias Palmeira e Guariba II, com a finalidade de controlar a
circulação de pessoas não indígenas nas referidas regiões. Ação de Prevenção e
Combate ao COVID-19. (Material Permanente).

Investimento

COVID-19

Madeira

Ação de fiscalização e monitoramento territorial, em parceria com a Polícia
Militar (PM) e DSEI/SESAI, com o objetivo de realizar a implantação de 01 (um)
barreira sanitária na margem do rio Assuã, na Reserva Biológica Tufari, fora da
Terra Indígena (TI) Juma, com a finalidade de controlar a circulação de pessoas
não indígenas na referida região. Ação de Prevenção e Combate ao COVID-19.

Custeio

COVID-19

Astec-CGMT
2020

R$

4.520,00

55.968,25

Fundação Nacional do ìndio - FUNAI
Diretoria de Proeção Territorial - DPT
Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial - CGMT

Juma

Anexo 20. Lista Tis COViD-19 (2063311)

Inhacorá

Inhacorá

487

494

495

04/08/2020

06/08/2020

06/08/2020

Fiscalização

Prevenção

Prevenção
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Madeira

Aquisição de 01 (um) fogão, 01 (um) motor 7HP com gerador de energia 3,8
KWA e 02 (dois) refrigeradores tipo freezer a serem utilizados na ação de
fiscalização e monitoramento territorial, em parceria com a Polícia Militar (PM) e
DSEI/SESAI, com o objetivo de realizar a implantação de 01 (um) barreira
R$
sanitária na margem do rio Assuã, na Reserva Biológica Tufari, fora da Terra
Indígena (TI) Juma, com a finalidade de controlar a circulação de pessoas não
indígenas na referida região. Ação de Prevenção e Combate ao COVID 19. Ação
de Prevenção e Combate ao
COVID-19. (MATERIAL PERMANENTE).

9.660,00

Investimento

COVID-19

Passo Fundo

Ação de prevenção e monitoramento territorial a fim de apoiar a realização de 3
(três) barreiras de contenção de movimento de pessoas na Terra Indígena (TI)
Inhacorá, com vistas a monitorar, controlar e restringir a entrada de pessoas
R$
externas, em função da pandemia de COVID-19. Ação de Prevenção e Combate
ao COVID-19.

12.570,00

Custeio

COVID-19

Passo Fundo

Aquisição de 2 (dois) medidores de temperatura a distância (infravermelho) a
serem utilizados na ação de prevenção e monitoramento territorial a fim de
apoiar a realização de 3 (três) barreiras de contenção de movimento de pessoas
R$
na Terra Indígena (TI) Inhacorá, com vistas a monitorar, controlar e restringir a
entrada de pessoas externas, em função da pandemia de COVID-19. Ação de
Prevenção e Combate ao COVID-19. (Material Permanente).

900,00

Investimento

COVID-19

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

Guató

503

10/08/2020

Prevenção

Campo Grande

Kadiwéu

503

10/08/2020

Prevenção

Campo Grande

Ofayé-Xavante

503

10/08/2020

Prevenção

Campo Grande

Nioaque

503

10/08/2020

Prevenção

Campo Grande

Lalima

503

10/08/2020

Prevenção

Campo Grande

Pilad Rebuá

503

10/08/2020

Prevenção

Campo Grande

Complementação de recursos em apoio às demandas de monitoramento
territorial no contexto da pandemia de COVID-19. Esse recurso será destinado a
vigilância indígena nas Terras Indígenas Guató, Kadiwéu, Guató, Ofayé-Xavante, R$
Nioaque, Lalima, Pilad-Rebuá, Cochoeirinha e Buriti. Ação de Prevenção e
Combate ao COVID-19.
Complementação de recursos em apoio às demandas de monitoramento
territorial no contexto da pandemia de COVID-19. Esse recurso será destinado a
vigilância indígena nas Terras Indígenas Guató, Kadiwéu, Guató, Ofayé-Xavante,
Nioaque, Lalima, Pilad-Rebuá, Cochoeirinha e Buriti. Ação de Prevenção e
Combate ao COVID-19.
Complementação de recursos em apoio às demandas de monitoramento
territorial no contexto da pandemia de COVID-19. Esse recurso será destinado a
vigilância indígena nas Terras Indígenas Guató, Kadiwéu, Guató, Ofayé-Xavante,
Nioaque, Lalima, Pilad-Rebuá, Cochoeirinha e Buriti. Ação de Prevenção e
Combate ao COVID-19.
Complementação de recursos em apoio às demandas de monitoramento
territorial no contexto da pandemia de COVID-19. Esse recurso será destinado a
vigilância indígena nas Terras Indígenas Guató, Kadiwéu, Guató, Ofayé-Xavante,
Nioaque, Lalima, Pilad-Rebuá, Cochoeirinha e Buriti. Ação de Prevenção e
Combate ao COVID-19.
Complementação de recursos em apoio às demandas de monitoramento
territorial no contexto da pandemia de COVID-19. Esse recurso será destinado a
vigilância indígena nas Terras Indígenas Guató, Kadiwéu, Guató, Ofayé-Xavante,
Nioaque, Lalima, Pilad-Rebuá, Cochoeirinha e Buriti. Ação de Prevenção e
Combate ao COVID-19.
Complementação de recursos em apoio às demandas de monitoramento
territorial no contexto da pandemia de COVID-19. Esse recurso será destinado a
vigilância indígena nas Terras Indígenas Guató, Kadiwéu, Guató, Ofayé-Xavante,
Nioaque, Lalima, Pilad-Rebuá, Cochoeirinha e Buriti. Ação de Prevenção e
Combate ao COVID-19.

Astec-CGMT
2020

9.433,51

Fundação Nacional do ìndio - FUNAI
Diretoria de Proeção Territorial - DPT
Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial - CGMT
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Cachoeirinha

503

10/08/2020

Prevenção

Campo Grande

Buriti

503

10/08/2020

Prevenção

Campo Grande

Complementação de recursos em apoio às demandas de monitoramento
territorial no contexto da pandemia de COVID-19. Esse recurso será destinado a
vigilância indígena nas Terras Indígenas Guató, Kadiwéu, Guató, Ofayé-Xavante,
Nioaque, Lalima, Pilad-Rebuá, Cochoeirinha e Buriti. Ação de Prevenção e
Combate ao COVID-19.
Complementação de recursos em apoio às demandas de monitoramento
territorial no contexto da pandemia de COVID-19. Esse recurso será destinado a
vigilância indígena nas Terras Indígenas Guató, Kadiwéu, Guató, Ofayé-Xavante,
Nioaque, Lalima, Pilad-Rebuá, Cochoeirinha e Buriti. Ação de Prevenção e
Combate ao COVID-19.
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2020

3.350.042,71

Custeio

COVID-19

Custeio

COVID-19

Anexo 21. Planilha de EPIs para as FPEs - ABR2020 (2063312)

Fundação Nacional do Índio - Funai
Diretoria de Proteção Territorial - DPT
Coordenação-Geral de Índios Isolados e de Recente Contato - CGIIRC
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Testes Rápidos encaminhados às Coordenações de Frentes de Proteção Etnoambientais (CFPEs)
EPIs

Efetivo FPE
FPE***
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0,2
0,0
0,1
0,1
0,0
0,2
0,1
0,0
0,3

Teste Rápido
(25cx*20un)
80
20
40
20
40
40
40
20
100

Máscara
(12pct*200un)
800
200
400
200
200
400
400
200
1000

Luva
(29cx*100un)
300
200
300
200
300
300
300
200
300

Óculos de
proteção
6
0
6
3
4
4
6
5
6

Toucas
(22pct*100un)
200
100
200
200
200
200
200
200
300

Avental
(18pct*20un)
67
80
20
20
20
20
20
20
60

4

0,0

20

200

200

0

200

20

7

0,1

80

400

300

6

200

20

500

4.400

2.900

46

2.200

367

(Serv/Colab)

%

FPE - Awá
FPE - Cuminapanema
FPE - Envira
FPE - Guaporé
FPE - Madeira-Purus
FPE - Madeirinha-Juruena
FPE - Médio Xingu
FPE - Uru-Eu-Wau-Wau
FPE - Vale do Javari

20
1
11
6
4
21
14
5
30

FPE - Waimiri Atroari
FPE - Yanomami Ye'kuana
Totais de materiais
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
Informação Técnica nº 13/2020/CFPE - VALE DO JAVARI-FUNAI

Em 05 de agosto de 2020
Ao Senhor
Ricardo Lopes Dias
Coordenador CGIIRC/FUNAI/BSB
Brasilia-DF
Assunto: Providências enfrentamento covid-19.

Considerando a situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) declarada
pelo Ministério da Saúde em decorrência da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), a Funai vem adotando medidas
excepcionais para o controle e prevenção para a não difusão desta doença nos territórios dos povos indígenas do Brasil.
Logo, as equipes da Funai, da Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde e outras agências que atuam
junto aos povos indígenas vêm cumprindo medidas obrigatórias de controle e prevenção sanitária com o cumprimento
de quarentena antes do efetivo desempenho de suas respectivas atribuições nas terras indígenas. Assim, para
enfrentamento COVID-19 a Frente de Proteção Etnaobiental Vale do Javari tomou algumas decisões abaixo relatados.
1.

DECISÕES IMEDIATAS:

1.1.
Providenciou a prorrogação dos servidores e colaboradores que estavam atuando nas BAPEs, garantindo a
permanência de pessoas que não foram expostas ao vírus.
1.2.
Os servidores e colaboradores da Funai que atuam nas Frentes de Proteção Etnoambiental vêm seguindo as
orientações do Ministério da Saúde, repassadas pela Coordenação-Geral de Índios Isolados e de Recente Contato,
cumprindo a quarentena obrigatória em duas etapas:
1.2.1.
isolamento social urbano antes da entrada na Terra Indígena (15 dias que antecede a data do início do
deslocamento);
1.2.2.
quarentena em área indígena (mais 15 dias em local isolado na floresta afastado da Base de Proteção e sem
interação com a equipe que já se encontra em campo) - essa segunda quarentena configura um último limite sanitário e
clínico caso venha a se manifestar sintomas da Covid-19 no indivíduo, sendo estritamente necessária e obrigatória a
adoção das 02 etapas de quarentena sanitária para evitar quaisquer riscos de contaminação, seja nos membros da
equipe ou nos indígenas.
1.3.
Concluiu a construção da BAPE Quixito no Igarapé Figueiredo, dotando de infraestrutura que permite aos
usuários conforto e segurança para atuar na prevenção e combate ilicitos ambiental e proteção aos isolados. A mudança da
sede do BAPE já era planejado pois se concluiu que a localização deste BAPE implantada nas proximidades do igarapé
Pau Branco para proteger o grupo Korubo da Maya (contato 1996) perdeu parte de sua operacionalidade de proteção dos
povos indígenas isolados tendo em vista que a região já não é mais ocupada por eles e suas atividades se resumia apenas
no controle a crimes ambientais. Outra situação que contribuía para inoperância do BAPE era por conta que a margem
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igarapé Esquerdo, requerem uma proteção especial e focada por parte da FPE-VJ, sendo a estratégia de proteção desses
povos, alterando a localização da BAPE para a foz do igarapé Figueiredo, onde ambas as margens do rio Quixito é Terra
Indígena, impedindo assim o acesso total dos invasores na região de ocupação dos índios isolados e um maior controle do
BAPE.
1.4.
No antigo BAPE Quixito foi instalado casa de quarentena, onde servidores e colaboradores, incluindo
policiais da FNSP permanecem 14 (quatorze) dias de quarentena. Essa é uma medida de saúde pública com cuidados
realizada pelo período máximo de incubação do vírus, tempo compreendido entre a infecção e a manifestação dos
sintomas. Segundo informações o tempo de incubação do novo covid-19 varia de 2 a 14 dias, por isso o cumprimento
desse tempo de quarentena. Na estrutura foi realizado melhorias no trapiche, banheiros, rede elétrica e hidráulica. Com
recurso descentralizado FUNAI/BSB através da CGIIRC foram adquiridos eletrodomésticos (fogão, freezer, tv,
parabólica, rádio transceptor, camas) utensílios de copa e cozinha, cama e mesa e demais materiais básicos para servir aos
hóspedes. O local é acolhedor, tranqüilo, bucólico, semelhante a um sítio. O local ainda está passando por melhoria, como
instalação de forro no alojamento, troca de tela nas janelas, pintura. Na casa de quarentena é disponibilizado EPIs como
máscara, álcool gel de uso individual e coletivo. Há ainda disponível equipamentos como oxímetro, termômetro digital
infravermelho, nebulizador e medicamentos.
1.5.
Adquirido motor de potência 150hp YAMAHA, para atender alguma urgência que porventura venha surgir
em campo. O motor foi instalado na lancha KAWAHIRI que estava encostado em flutuante em Tabatinga, por vários anos.
Realizado limpeza, instalação de cabo, volante e demais acessórios da embarcação. A instalação do motor na lancha
Kawahiri foi apenas para ações imediatas, pois ele será reinstalado em outra embarcação de 9 (nove) metros que foi
adquirido no exercício 2019 e somente agora o fornecedor fez a entrega. No Kawahiri será instalado um motor 90hp,
também adquirido exercício 2019, melhorando o transporte dos profissionais e indígenas do Vale do Javari.
1.6.
Instalado em todas as aldeias Korubo radio transceptor, cuja medida é para que os indígenas possam
comunicar com a BAPE Itui/Itaquai sem a necessidade de se deslocar até àquela unidade. A comunicação facilita o
atendimento às aldeias da equipe da FUNAI e SESAI. Qualquer ocorrência é comunicado e prontamente as equipes se
deslocam às aldeias. Há muito diálogo com os Korubo por parte das equipes FUNAI e SESAI sobre o COVID-19,
orientando e esclarecendo da importância de permanecerem na aldeia e só sair caso seja extremamente necessário. Está
sendo disponibilizado aos Korubo máscaras caseira, recomendando seu uso para impedir disseminação de gotículas
expelidas do nariz ou da boca de outros no ambiente, garantindo uma barreira física. E ainda é explicado que usar
máscara, manter distanciamento social, e à higienização das mãos são passos importantes a serem seguidos.
1.7.
A BAPE Itui/Itaquai tem como fonte de energia elétrica um motor estacionário de 9HP adaptado e o
momento exige que disponha de um gerador de energia para suportar os freezers para que os alimentos sejam conservados
adequadamente e provenha energia independente, garantindo que não falte eletricidade, trazendo mais conforto e
segurança as equipes de campo. Assim, foi descentralizado recurso para aquisição gerador de energia de 22kva para que
a BAPE tenha disponível a sequência no fluxo contínuo do trabalho, sem prejudicar financeiramente a administração;
Pensando na segurança, o gerador garante que o sistema de proteção continue ativo mediante a uma situação inesperada.
Ainda como equipamento energéticos foram adquiridos placas solar e controladores de energia para utilização nas
instalações de radio comunicação, atendendo as eventuais necessidades do plano de resposta efetiva estabelecido pela
Coordenação da FPE-VJ, especialmente quanto a barreira de proteção pelo vírus COVID-19 na T.I. Vale do Javari.
2.

BARREIRA SANITÁRIA

2.1.
A Base de Proteção Etnoambiental Itui/Itaquai, é considerada a unidade central da FPEVJ, onde se
concentram boa parte das ações desenvolvidas no interior da T.I, tais como: (vigilância e monitoramento territorial através
da fiscalização, expedição de localização e monitoramento de índio isolado, acompanhamento de saúde e social dos povos
de recente contato, manutenção e conservação das estruturas físicas e de equipamentos).Sendo a mesma ainda,
responsável pelo monitoramento diário das demais BAPEs, auxiliando com suporte técnico, administrativo e operacional,
uma vez que a mesma está equipada com antena de INTERNET para uma comunicação rápida e direta com Tabatinga,
Atalaia do Norte, outros BAPEs, Casa de Quarentena, Acampamento Coarí, equipes de fiscalização e outros.
2.2.
Considerando o que os médicos especialista Erik Jennings e Douglas Rodrigues todas ações estão presentes
do BAPE Itui/Itaquai, a saber:
1. EPIs, todos os materiais citados estão disponíveis no BAPE;
2. Exigido que somente quem fez quarentena de 14 (quatorze) dias na T.I. tem acesso autorizado;
3. É realizado Proteção territorial;
4. Realizado Monitoramento epidemiológico pela equipe da SESAI/DSEI Javari que exercem atividades de
atendimento na BAPE Itui/Itaquai.
5. Quarentena em local adequado, conforme exposto a casa de quarentena estruturada para esse fim, é
adequado;
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6. Redução das equipes em área: reduzido o número de colaboradores, não há indígenas como
colaboradores e a permanência busca prorrogação da O.S para evitar movimento de pessoal;
7. Não houve nenhum caso, mas caso apareça alguém com sintomas, a retirada será imediata;
8. Há realização de tratamento em área, evitando deslocamentos dos indígenas;
9. O BAPE possui boa rede, comunicação via rádio, internet disponível.
2.3.
Como medida de prevenção os servidores e colaboradores são orientados a não compartilhar objetos e
utensílios como talheres, louças e vestuários; manter afastamento e evitar abraços e apertos de mãos; lavar as mãos com
água e sabão constantemente; não compartilhar produtos de higiene pessoal e redobrar os cuidados ao tossir ou espirrar.
2.4.
Através do Oficio 36 (SEI 2278767) foi solicitado à SESAI/DSEI Vale do Javari quarentena dentro da TI
da equipe do DSEI Javari que todo profissional direcionado ao desempenho de suas funções no BAPE Itui/Itaquai e
Coari e na atuação com os korubos cumpram o protocolo de quarentena ou não serão permitidos ingressar na TI e nas
dependências dessas duas unidades.
2.5.
Elaborado pelos servidores da FUNAI e SESAI que estavam em campo Subplano de Contingência diante
da Emergência Sanitária pelo novo Coronavírus – Sub-Bacias Ituí e Itaquaí (SEI 2361419), cujo teor foi apresentado ao
DSEI Javari, CR-VJ, servidores FPE-VJ, UNIVAJA para aprimoramento e contribuições. Apesar de ainda não está
formalizado, as orientações estão sendo seguidas pelas equipes de campo da BAPE Itui/Itaquai. O documento visa
orientar a barreira sanitária e as condutas de segurança.
2.6.
A BAPE Jandiatuba atua como marco principal na proteção das regiões de índios isolados, com ações
voltadas a proteção ambiental e territorial através da fiscalização, localização e monitoramento das referência dos índios
isolados e manutenção das estruturas físicas e dos equipamentos desta unidade. Após três anos desativada a Base de
Proteção Etnoambinetal Jandiatuba, voltou a operar normalmente desde meados de 2017, e desde então mantem equipes
de colaboradores eventuais e servidores que auxiliam na prevenção das invasões de caçadores, pescadores, garimpeiros,
atividades madeireiras, auxiliando a FUNAI/FPEVJ a cumprir seu papel institucional de proteção ambiental e territorial,
bem como o monitoramento dos povos indígenas isolados da bacia do rio Jandiatuba na terra indígena Vale do
Javari. Nesta BAPE não há uma estrutura de saúde, mas é mantido um estoque de medicamentos e EPIs, equipamentos
básico de saúde (termômetro, oximetro e medidor pressão arterial, nebulizador) e quando necessário a equipe faz
comunicação via internet e rádio, com os profissionais de saúde do BAPE Itui/Itaquai, que orientam como proceder em
cada situação. Nesta BAPE foi instalado recentemente antena de acesso à internet e nos próximos dias contará com
embarcação tipo lancha coberta, com motor 90HP para transporte dos servidores e colaboradores.
2.7.
A BAPE Quito exerce ações iguais ao BAPE Jandiatuba, atuando na proteção das regiões de índios
isolados e de recentes contato, com ações voltadas a proteção ambiental e territorial através da fiscalização, localização e
monitoramento das referência dos índios isolados, além da manutenção das estruturas físicas e dos equipamentos da
unidade. Na parte da saúde também não há uma estrutura de saúde e os equipamentos e orientações também no mesmo
molde e também foi instalado recentemente antena de acesso à internet e nos próximos dias também contará com
embarcação tipo lancha coberta, com motor 90HP para transporte dos servidores e colaboradores. A meta é dotar a BAPE
com estrutura física e equipamentos adequados em que os usuários possam da melhor maneira executar atividades de
campo da forma mais segura e eficiente.
2.8.
As equipes de campo continuam com as ações de fiscalização rotineiras como empreitada noturna ao longo
dos rios, igarapés e varadouros em conjunto com a FNSP na Terra Indígena Vale do Javari, abrangendo de forma intensiva
as regiões dos rios Quixito, Itui, Itaquai, afim de averiguar denúncias e coibir ilícitos ambientais dentro da TIVJ.
Atualmente a equipe de campo da BAPE Itui/Itaquai conta com recurso de monitorar através de drone, cuja tecnologia é
possível controlar áreas e efetuar ações imediatas de combate ao crime ambiental.
Toda a exposição acima se justifica para demonstrar as ações de enfrentamento ao COVID-19 e que ainda
buscamos melhorias e condições ideais. E que desde o início do anúncio da OMS da situação pandemia, a FPE-VJ vem se
articulando em proteger os índios de recente contato e isolados atendendo as orientações dos órgãos de saúde e FUNAI.
As matérias divulgadas nas mídias estão longe da realidade da qual estamos vivenciando, demonstrando nas
publicações que não estão acompanhando e não tem conhecimento da situação local, denegrindo todos os esforços que
apesar das dificuldades temos alcançados bons resultados. Para conclusão do documento exponho algumas imagens para
demonstrar as estruturas e alguns equipamentos usados nas atividades para apoio às equipes.
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Figura 1. A estrutura no igarapé Figueiredo antes.

Figura 2. Posto atual do BAPE Quixito no Igarapé Figueiredo
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Figura 3. Implantação internet GSAC no BAPE Quixito

Figura 4. Casa da Quarentena
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Figura 5. Fogão casa quarentena
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Figura 6. Cama dos dormitórios Casa Quarentena

Figura 7. Gerador 22kva transportado na embarcação Kukahã até o BAPE Itui/Itaquai
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Figura 8. Motor 150hp adquirido para atender as demandas emergenciais
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Figuras 09. e 10. Lanchas adquiridas recente para apoio às atividades de campo e enfrentamento COVID-19
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Figura 11. e 12. Imagens obtidas a partir do monitoramento da T.I. com a tecnologia de uso de DRONE.

Documento assinado eletronicamente por Idnilda Obando de Oliveira, Coordenador(a) de Frente de Proteção
Etnoambiental Subs tuto(a), em 06/08/2020, às 09:54, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site: h p://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 2357176 e o código CRC
E4C82C58.
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Referência: Processo nº 08782.000680/2020-75
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
COORDENAÇÃO-GERAL DE ÍNDIOS ISOLADOS E DE RECENTE CONTATO

PLANO DE AÇÕES EM TERRAS INDÍGENAS - COVID-19
1.
A Fundação Nacional do Índio-Funai, órgão indigenista oficial do Estado
brasileiro, que dentre as finalidades institucionais é a de proteger e promover os direitos dos
povos indígenas, em nome da União, conforme previsto no Decreto nº 9.010 de 23 de março
de 2017; e que a Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai/MS), possui a responsabilidade
de coordenar e executar a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas
(PNASPI) e todo o processo de gestão do Sasi-SUS no SUS; e considerando ainda
a Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) ocasionada pelo surto do
novo coronavírus (Covid-19), esta Coordenação-Geral de Índios Isolados e de Recente
Contato da Diretoria de Proteção Territorial (CGIIRC/DPT) tem dialogado constantemente
com as 11 (onze) Coordenações de Frentes de Proteção Etnoambientais (CFPEs) acerca das
medidas a serem adotadas para o enfrentamento da pandemia da Covid-19.
2.
Nesse sentido, o presente Plano de Ações em Terras Indígenas - Covid-19
tem como objetivo elaborar orientações às(aos) servidoras(es) que atuam nas Frentes de
Proteção juntamente em áreas com presença de povos indígenas isolados e de recente contato
(PIIRC).
3.
Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS)1 declarou
Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) em razão da disseminação
do coronavírus, após reunião com especialistas. Naquele momento, haviam 7,7 mil casos
confirmados e 170 óbitos na China, principal local de disseminação do vírus, e 98 casos em
outros 18 países.
4.
Em 3 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde declarou Emergência de
Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo
novo Coronavírus (2019-nCoV), por meio da Portaria MS nº 188/2020, e conforme o Decreto
n° 7.616, de 17 de novembro de 2011.
5.
A Covid-192 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que
apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios
graves. De acordo com a OMS, a maioria dos pacientes com Covid-19 (cerca de 80%) podem
ser assintomáticos e cerca de 20% dos casos podem requerer atendimento hospitalar por
apresentarem dificuldade respiratória e desses casos, aproximadamente 5% podem necessitar
de suporte para o tratamento de insuficiência respiratória (suporte ventilatório).
6.
Diante desse cenário, tem-se que os povos indígenas3 devam ser entendidos
como um grupo vulnerável, dadas as desvantagens mundialmente reconhecidas nas condições
sociais e saúde desses grupos em comparação às populações não indígenas nas mesmas
localidades. Há evidências de que outras pandemias se comportaram de forma mais grave em
povos indígenas, como a influenza pandêmica de 2009 (H1N1).
sei.funai.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2276745&infra_sistema=1…
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7.
Assim, considerando o exposto no Plano de Contingência Nacional para
Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19) em Povos Indígenas4, na versão
preliminar elaborada pela Sesai, denota-se a necessidade de estabelecer com urgência
protocolos para atuação juntos aos PIIRC:
Historicamente, observou-se maior vulnerabilidade biológica dos povos indígenas a
viroses, em especial às infecções respiratórias. As epidemias e os elevados índices de
mortalidade pelas doenças transmissíveis contribuíram de forma significativa na
redução do número de indígenas que vivem no território brasileiro. As doenças do
aparelho respiratório ainda continuam sendo a principal causa de mortalidade infantil
na população indígena.
Os Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato (PIIRC) são especialmente
vulneráveis às doenças infectocontagiosas, motivo pelo qual deve-se considerar nestes
casos o disposto na Portaria Conjunta no 4.094, de 20 de dezembro de 2018, que
define princípios, diretrizes e estratégias para a atenção à saúde dos PIIRC.
A PNASPI prevê atenção diferenciada às populações indígenas com base na
diversidade sociocultural e nas particularidades epidemiológicas e logísticas desses
povos, com foco na oferta dos serviços de Atenção Primária e na garantia de
integralidade da assistência.

8.
Nesta perspectiva, a partir de iniciativas realizadas pelas FPEs em diálogo com
esta CGIIRC/DPT, dos materiais disponibilizados pelo Ministério da Saúde e pela Sesai, bem
como de acordo com as orientações emanadas pela Funai (notadamente as Portarias 419
[2027991] e 435/2020/PRES/FUNAI [2038683]), destacamos as principais recomendações,
neste momento, para o combate e prevenção sanitária ao coronavírus no âmbito da política de
proteção aos povos indígenas isolados e de recente contato:
BAPE
IAumento do tempo das escalas em campo (o tempo da quarentena
sanitária no interior da Terra Indígena deve ser considerado no período total
da Ordem de Serviço-OS);
II Recomendação de que seja prorrogada a permanência das equipes
que se encontram em campo como medida de controle sanitário, para que
seja evitada a entrada de novas pessoas, a exposição de aglomeração humana
e a possibilidade de exposição ao coronavírus, de maneira que sejam
contemplados os procedimentos de quarentena sanitária exigidos. Isso
sempre na medida das possibilidades dos recursos humanos de cada FPE e
disponibilidade de servidores e colaboradores (inserir nas Ordens de Serviço
que a continuidade das atividades essenciais estão mantidas
emergencialmente no contexto da adoção das medidas de prevenção
sanitária ao novo coronavírus - Covid19);
III Redução,
ao
mínimo
colaboradores eventuais e indígenas;

possível,

do

número

de

ALDEIAS
IV Interromper contato com as aldeias, procedendo a entrada apenas
para questões emergenciais;
VOrientação e comunicação permanente com as aldeias indígenas
sobre as restrições com relação aos atendimentos presenciais e aos
deslocamentos às cidades, informando a situação da pandemia no mundo;
VI Estabelecer, junto com o Distrito Sanitário Especial Indígena-DSEI,
um protocolo rigoroso de contato com as aldeias em caso de necessidades;
LOCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE INDÍGENAS ISOLADOS
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VII Povos indígenas isolados correm risco de enorme mortalidade em
caso de contágio. Até o momento, a comunidade científica não chegou a um
consenso sobre alguns aspectos no padrão de transmissão do novo
coronavírus, sendo impossível prever qual o alcance e o impacto de
contaminação durante expedições de localização. Sendo assim, a CGIIRC
determina que as atividades de Monitoramento de Referências Confirmadas
de Povos Indígenas Isolados sejam temporariamente suspensas até segunda
ordem;
VIII - Ações de Qualificação e/ou Localização de Informações e/ou
Referências em Estudo também devem ser temporariamente suspensas, salvo
em exceções a serem devidamente justificadas pelas FPEs e autorizadas pela
CGIIRC;
PROTEÇÃO TERRITORIAL
IX As invasões às terras indígenas tendem a se agravar com o cenário
de pandemia, expondo ainda mais os indígenas isolados e de recente contato
ao risco de contaminação. Garantir um território livre de ameaças é a melhor
forma de proteger os povos indígenas isolados e de recente contato da
epidemia. Portanto, é importante que as FPEs deem continuidade às suas
ações de fiscalização, em articulação com os demais órgãos de segurança
pública. As ações de proteção territorial devem seguir os protocolos
sanitários rigorosamente;
XEm atividades de fiscalização conjunta com outros órgãos de
fiscalização, é de responsabilidade da FPE orientar as equipes das outras
instituições para tomarem as devidas providências quanto às normas de
prevenção do Ministério da Saúde, evitando a proliferação do vírus na
BAPE e entre as equipes das FPEs;
XI É recomendável que servidores de outros órgãos também cumpram
as medidas sanitárias previstas neste documento;
XII Priorizar ações que visem impedir o acesso de terceiros nas terras
indígenas com presença de povos isolados. Evitar o trânsito nas aldeias com
presença de povos indígenas de recente contato;
XIII - Quanto às abordagens em ilícitos ambientais, os protocolos
determinados pelo Ministério da Saúde quanto à segurança dos servidores na
ação devem ser seguidos;
PLANOS DE CONTINGÊNCIA
XIV - Dialogar com os DSEIs locais, bem como com municípios e
Estados, para a elaboração dos Planos de Contingência para Povos Indígenas
de Recente Contato. Supõe-se que detalhamentos posteriores, alterações e
complementos podem e devem ser realizados de acordo com mudanças na
situação, na disponibilização de equipamentos e tecnologias e de acordo com
novas orientações das instâncias competentes;
XV Os Planos de Contingência para Povos Indígenas de Recente
Contato e suas complementações devem destacar meios e procedimentos
para evitar o contágio, bem como indicar os meios necessários para
realização do máximo possível de tratamento na Terra Indígena. No caso de
remoções, como garantir deslocamentos e leitos, de forma adequada a esses
povos;
XVI - Os Planos de Contingência para os Povos Indígenas Isolados terão
como base a intensificação das ações de proteção territorial, com o objetivo
de impedir o trânsito de potenciais transmissores do vírus nos territórios de
sei.funai.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2276745&infra_sistema=1…
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ocupação de indígenas isolados. Situações emergenciais apontadas pelas
FPEs serão avaliadas em conjunto com a Coordenação da Política de
Proteção e Localização de Povos Indígenas Isolados-COPLII de acordo com
o desenvolvimento dos contextos regionais específicos;
XVII - A COPLII trabalhará, dentro de suas limitações de recursos
humanos, na elaboração de Planos de Contingência por Referência
Confirmada ou Terra Indígena, dependendo do caso, e seguindo escala de
vulnerabilidade, salvo ocorrência de situações emergenciais;
QUARENTENA
XVIII - Em especial para BAPEs RC, tem-se destacada a necessidade
da viabilização, em conjunto com os DSEIs, de unidades especiais de
quarentena, que para uma entrada adequada das equipes da Sesai e da Funai
em campo, bem como servir de alojamento em casos especiais de indígenas
em trânsito. Recomenda-se que as FPEs façam um Protocolo e um Plano de
Trabalho específico para a Quarentena, em estrita colaboração com o DSEI e
demais parceiros locais, se for o caso. Em alguns locais essas unidades
podem servir também para gestão territorial, em pontos estratégicos para
evitar deslocamentos de indígenas para a cidade e a entrada de pessoas sem a
devida quarentena. Inclusão de Equipamentos de Proteção Individual-EPI,
de acordo com as normativas, e alimentação e colaboradores eventuais. Não
obstante, ressaltando também a necessidade de buscar o melhor
funcionamento com o mínimo de pessoas;
XIX - Adoção obrigatória das medidas de controle e prevenção sanitária
ao novo coronavírus (Covid-19) com o cumprimento da quarentena em 02
etapas, a saber:
a) isolamento social urbano antes da entrada na Terra Indígena (15 dias que
antecede a data do início do deslocamento); e
b) quarentena em área indígena (mais 15 dias em local isolado na floresta
afastado da Base e sem interação com a equipe que já se encontra em
campo) - essa segunda quarentena se constitui num último limite sanitário e
clínico caso venha se manifestar sintomas da Covid-19, sendo estritamente
necessário e obrigatório a adoção das 02 etapas de quarentena sanitária para
evitar quaisquer riscos de contaminação seja nos membros da equipe da FPE
seja nos indígenas, conforme orientações do Informe Técnico nº
04/2020/SESAI/Ministério da Saúde (Doc. Funai Sei nº 2057448).
XX Após o cumprimento da quarentena de 2 etapas deverá ser feita
avaliação, em caso de manifestação de 01 ou mais sintomas (febre, tosse
seca, desconforto respiratório, dor de cabeça, diarreia, cansaço, desconforto
pulmonar, perda do paladar), deve-se retornar imediatamente buscando
orientação junto ao DSEI, evitando a proximidade física com outros
membros da equipe e indígenas. Em caso negativo (na não manifestação de
sintomas) pode-se seguir para a BAPE (mantendo-se a comunicação e
atualização da situação com o(a) Coordenador(a) da FPE continuamente
para efeitos de monitoramento);
XXI - Na BAPE reforçar as medidas de higiene pessoal e higienização das
instalações, refeitórios, limpeza contínua das mãos, uso individual de prato,
talheres e copos, e uso de máscaras quando for o caso;
XXII - A quarentena vale para todos aqueles que estiverem em atuação nas
Bases de Proteção Etnoambiental, servidores da Funai, funcionários da
Sesai, servidores de outros órgãos, colaboradores eventuais e indígenas;
XXIII - A CGIIRC está articulando a disponibilização de testes de
coronavírus para equipes e indígenas. No entanto, ressalta-se que
articulações locais também são importantes, com DSEIs e unidades
sei.funai.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2276745&infra_sistema=1…
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estaduais, enviando ofícios e sensibilizando os gestores quanto às
especificidades dos povos indígenas isolados e de recente contato;
XXIV - Deve-se registrar no Processo SEI da OS correspondente ao
cumprimento de atividade as condições da quarentena (data de início da
quarentena urbana do participante, período em que se encontra na cidade de
lotação), medidas adotadas para a quarentena na área indígena (instalação de
acampamento distante da Base);
XXV - Para os casos das atividades junto aos povos indígenas de recente
contato recomenda-se necessariamente a entrada das equipe das FPEs em
conjunto com a equipe do DSEI respectivo como medida de reforço de
vigilância sanitária;
XXVI - Nas BAPEs onde não há trânsito de indígenas ou terceiros, o
período de quarentena será cumprido na própria base, evitando
escrupulosamente o contato com qualquer indivíduo de fora.
9.
No Anexo I CGIIRC (2092386) encontra-se o Protocolo de Ações em Terras
Indígenas para o enfrentamento da pandemia da Covid-19 - CGIIRC/DPT, que trata-se de
orientações resumidas para atuação.
10.
Por fim, informa-se que tais medidas podem sofrer alterações de acordo com a
evolução da situação da pandemia e com as orientações e ações emanadas da Sesai e do
Ministério da Saúde, as quais serão sempre dialogadas com as FPEs para uma melhor atuação.

1

NOTA INFORMATIVA Nº 6/2020-COGASI/DASI/SESAI/MS. Secretaria Especial de
Saúde
Indígena
(SESAI/MS).
Disponível
em:
https://drive.google.com/drive/folders/1NypkAgVkBQU5ztQ4yWVgh1bgxdiBlBhh.
Acesso em: 16 abril 2020.
2

Ministério da Saúde, 2020. Disponível em: https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-adoenca#o-que-e-covid. Acesso em: 16 abril 2020.
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Informe Técnico nº 4/2020/SESAI/MS. Secretaria Especial de Saúde Indígena
(SESAI/MS).
Disponível
em:
https://drive.google.com/drive/folders/1NypkAgVkBQU5ztQ4yWVgh1bgxdiBlBhh.
Acesso em: 16 abril 2020.
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Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo
Coronavírus (COVID-19) em Povos Indígenas. Secretaria Especial de Saúde Indígena
(SESAI/MS).
Disponível
em:
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Coordenação-Geral de Índios Isolados e de Recente Contato - CGIIRC/DPT

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Lopes Dias, Coordenador(a)-Geral, em
17/04/2020, às 19:47, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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A auten cidade deste documento pode ser conferida no site:
h p://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 2092012 e
o código CRC 241F448E.

Referência: Processo nº 08620.002392/2020-16

SEI nº 2092012
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2092386

08620.002392/2020-16

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
COORDENAÇÃO-GERAL DE ÍNDIOS ISOLADOS E DE RECENTE CONTATO
ANEXO I - PLANO DE AÇÕES EM TERRAS INDÍGENAS - COVID-19
PROTOCOLO CGIIRC

Assunto: Protocolo de Ações em Terras Indígenas para o enfrentamento da pandemia da Covid-19 CGIIRC/DPT.
1.

Manutenção das Equipes nas BAPEs
Redução do efetivo e prolongamento de duração das escalas
Recomendação para uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
Atendimento a indígenas somente com demandas específicas
Quarentena das equipes

2.

Procedimentos de Ingresso de Servidores
Adoção dos procedimentos em conjunto com a Sesai/DSEI
Observar quarentena 1 - Isolamento Social Urbano
Exame clínico
Testagem

Observar quarentena 2 - Isolamento Social na Terra Indígena (em estruturas específicas
dependendo do caso)
3.

Proteção da Terra Indígena
Controle de ingresso
Planejamento de vigilância e fiscalização específico diante da situação
Reforço das ações e articulações com forças de segurança e fiscalização que já estavam em

andamento
Intensificação das operações para proteção das áreas ocupadas por indígenas isolados
4.

Planos de Contingência (CGIIRC, FPE, DSEI)
Detalhamento e adaptações locais em cooperação CGIIRC – FPEs – DSEIs
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Notificação e encaminhamento de casos

A situação da Covid-19 nas áreas de atuação das Frentes tem sido objeto de monitoramento
constante das FPEs e da CGIIRC.
Quaisquer notícias de Covid-19 em povos indígenas de recente contato devem ser
imediatamente comunicadas ao DSEI e FPE, bem como casos nas proximidades a povos indígenas
isolados.
Em ambos os casos, FPE e DSEI ativarão a Sala de Situação Local, conforme Portaria
Conjunta 4.094/2018, para discussão e deliberação das ações de proteção.
Caso haja a ocorrência de avistamento de indivíduo ou grupo de indígenas isolados, a FPE
responsável pela área em questão deverá ser acionada e, com o apoio da CGIIRC, fará a composição de
equipe para qualificação das informações. Havendo consistência nos relatos, deverá ser colocado em
execução o Plano de Contingência correspondente.
O presente Protocolo de Ações já está em prática pelas Frentes de Proteção Etnoambientais.
Atenciosamente,
Coordenação-Geral de Índios Isolados e de Recente Contato - CGIIRC/DPT
Atualizado em 16 de abril de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Lopes Dias, Coordenador(a)-Geral, em
17/04/2020, às 19:49, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site:
h p://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 2092386 e
o código CRC F84CE006.

Referência: Processo nº 08620.002392/2020-16

SEI nº 2092386
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2327307

08620.003304/2020-95

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
COORDENAÇÃO-GERAL DE MONITORAMENTO TERRITORIAL
OFÍCIO CIRCULAR Nº 13/2020/CGMT/DPT/FUNAI
Brasília - DF, 23 de julho de 2020.
Ilmos. Srs.
Coordenadores Regionais (RNG, ATO, NOMT, MAD, JUR, APur e MA),
Coordenador da FPE/Envira e
Chefes de SEGAT.

Assunto: Criação de Barreiras Sanitárias/Postos de Controle de Acesso para prevenção ao COVID19.
Referência: Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 709 (2328168).
Classificação: URGENTE
Prezados (as) Senhores (as),
1. Em cumprimento à recente decisão do Exmo. Sr. Ministro do STF Luís Roberto Barroso
(Anexo I), que determina a criação de Barreiras Sanitárias para fins de proteção aos Povos Indígenas
Isolados (PII) e Povos Indígenas de Recente Contato (PIRC) frente ao avanço da pandemia do COVID-19,
foi realizada verificação das Terras Indígenas onde estas ainda não foram instaladas:
Terra
Indígena

Alto Rio
Negro

Etnias

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

Municípios

UF

CR /
FPE

Japurá, São Gabriel da Cachoeira

AM

CR Rio
Negro

AváCanoeiro

Ava-Canoeiro

Minaçu, Colinas do Sul

EnawenêNawê

Enawenê-Nawê

Comodoro, Sapezal, Juína

Juma

Juma

Canutama

Kaxinawá

Kaxinawá, Isolados

Feijó

CR
GO Araguaia
Tocantins
CR
Noroeste
MT
do Mato
Grosso
CR
AM
Madeira
AC

Barreiras
Grupo
Sanitárias

-

PIRC

-

PIRC

-

PIRC

-

PIRC

-

PII
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- CR
Juruá

do Rio
Humaitá

- FPE
Envira

Machineri, Yaminawa
Mamoadate e Mashco Piro
(Isolados)

Pirahã

Alto
Turiaçu

Sena Madureira, Assis Brasil

-

PII

-

PIRC

-

PIRC

- FPE
Envira

Múra, Pirahã

Ka´apor, Awá

AC

- CR Alto
Purus

Humaitá

AM

CR
Madeira

- CR
Centro Novo do Maranhão,
Maranhão
Maranhãozinho, Centro do
MA
Guilherme, Zé Doca, Santa Luzia do
- FPE
Paruá, Araguanã
Awá

2. Deste modo, buscando o cumprimento da decisão mencionada, os Coordenações
Regionais (CRs) e a Coordenação da Frente de Proteção Etno-ambiental (FPE) Envira, em ação integrada
com o Distrito de Saúde Especial Indígena (DSEI) circunscrito à região, deverão elaborar Plano de
Trabalho conjunto, prevendo a criação das barreiras sanitárias.
3. As lideranças PIRC deverão ser consultadas e convidadas a contribuir com sugestões e
informações ao planejamento a ser executado.
4. No plano deverá constar:
4.1. Protocolo de entrada do servidor em campo, com vista à prevenção à pandemia, conforme
estabelecido no Plano de Contingência Nacional da Funai para as ações de proteção e promoção aos
povos indígenas no contexto da Pandemia do novo Coronavírus (Anexo II);
4.2. Tabela controle de barreiras conforme exemplo proposto no item 2 do Ofício Circular nº
12/2020/CGMT/DPT/FUNAI (2321641).

5. Conforme decidido em reunião no Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da
República (GSI/PR) outros órgãos federais estão disponíveis a contribuir com a demanda: Forças
Armadas, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e SESAI.
6. Em razão da compressão de tempo exigida na decisão judicial, fica estabelecido o prazo
de 07 (sete) dias para a elaboração do plano.
Anexos:

I - ADPF 709 (2328168);
II - Plano de Contingência Nacional/FUNAI no contexto da Pandemia do novo Coronavírus
(2328249).

Atenciosamente,
FREDERICO CORREIA DE OLIVEIRA
Coordenador Geral de Monitoramento Territorial - Substituto
RICARDO LOPES DIAS
Coordenador Geral de Índios Isolados e Recém Contatados
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De acordo, encaminhe-se aos Coordenadores das Coordenações Regionais e da Frente
de Proteção Etno-ambiental citados na tabela do item 1 deste documento.
CÉSAR AUGUSTO MARTINEZ
Diretor de Proteção Territorial
DPT/FUNAI
Documento assinado eletronicamente por Frederico Correia Oliveira, Coordenador(a)-Geral
Subs tuto(a), em 23/07/2020, às 17:41, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Lopes Dias, Coordenador(a)-Geral, em
23/07/2020, às 17:44, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Cesar Augusto Mar nez, Diretor, em 23/07/2020, às
17:54, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site:
h p://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 2327307 e
o código CRC 10078144.

Referência: Caso responda este O cio, indicar expressamente o Processo nº 08620.003304/2020-95

SEI nº 2327307

SCS Quadra 09, Bloco B, Edifício Parque Coporate Sala 610, Setor Comercial Sul - Bairro Asa Sul
CEP 70308-200 Brasília - DF (61) 3247-7031 - http://www.funai.gov.br
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2347429

08620.003304/2020-95

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
Memorando nº 88/2020/Segat - CR-RNG/DIT - CR-RNG/CR-RNG-FUNAI
Em 31 de julho de 2020
Ao Senhor
ALCIR TEIXEIRA AMARAL
Coordenador Geral de Monitoramento Territorial
Coordenação Geral de Monitoramento Territorial - CGMT/DPT-FUNAI

Assunto: Ofício Circular Nº 13/2020/CGMT/DPT/FUNAI.
Prezado,
Em resposta ao Ofício n. 13, vimos através deste propor a instalação de barreiras sanitárias e controle para
atenção à saúde dos povos de recente contato Hupd’äh, Yuhupdeh e Nadëb conforme tabela abaixo:

CR

TI

Médio Rio
Rio
Negro I;
Negro Alto Rio
Negro

Aldeia,
Tipo de
local de
Composição
controle
referência
Ilha das
Flores

Exército e
Barreira profissionais de saúde
sanitária do DSEI-ARN e
SEMSA, se possível

Rio
Alto Rio
Negro Negro

Controle
Foz do
de
Exército Brasileiro
rio Tiquié
acesso

Rio
Alto Rio
Negro Negro

Foz do
rio Japu

Rio
Alto Rio
Negro Negro

Próximo Controle Exército Brasileiro
a Iauaretê de
acesso

Controle
de
Exército Brasileiro
acesso

Regime de
Coordenadas
funcionamento Geográficas

Indígenas de
RC que
estarão
contemplados
Hupd’äh e
Yuhupdeh

Hupd’äh e
Yuhupdeh do
alto, médio e
005’22.89’’N e
baixo tiquié e
68032’2.68’’O afluentes
(cerca de
1200)
Hupd’äh do
igarapé Japu
0
0 26’0.62’’N e
e Cabari
6909’11.48’’O (cerca de
1000)
0
0 36’12.02’’N Hupd’äh da
comunidade
e
Vila Fátima e
69012’15.52’’O
rio Papuri
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Rio
Uneuixi
Negro

Rio
Uneuixi

(cerca de
500)
Nadëb da
Terra
Indígena
Uneuixi
(cerca de
400)

Controle
de
Exército Brasileiro
acesso

Cabe destacar que a coluna composição, da tabela acima, em sua maior parte está prevista pelo Exército
Brasileiro, porém ainda carece de diálogo interinstitucional para que a 2ª Brigada de Infantaria de Selva,
juntamente com o 5º Batalhão de Infantaria de Selva consigam implementar o controle de pessoas e a
instalação dessas novos tipos de controle. Essa solicitação já foi documentada na Informação Técnica n.
04/2020/SEGAT/CR Rio Negro, assinada em 22 de junho de 2020 (n. SEI 2160173). Localmente, o
Exército através das 2 unidades citadas tem exigido a presença de servidor da FUNAI para realizar
qualquer controle de acesso. A CR Rio Negro conta com um dos maiores déficits de servidores em
proporção ao número de indígenas atendidos, dificuldades que já foram realçadas diversas vezes, a última
delas na Informação Técnica n. 01/2020/SEGAT/CR Rio Negro de 11 de maio de 2020 (n. SEI 2159575).
Desta forma, considerando que a maior parte dos servidores que atuam diretamente com indígenas
encontram-se em trabalho de entrega de cestas básicas, não é possível o preenchimento da composição e
regime de trabalho. É necessária uma articulação e um apoio maior em relação às condições para
implementar essas barreiras sanitárias. Nossa sugestão é de diálogo para viabilizar que o Exército nos dê
esse apoio no controle de pessoas, sem a exigência de ser acompanhado por servidor da FUNAI.
Cabe ainda realçar que Informação Técnica n. 04/2020/SEGAT/CR Rio Negro, assinada em 22 de junho
de 2020 (n. SEI 2160173) já apresentava a necessidade de instalação de outras barreiras, bem como da
necessidade de contarmos com o apoio do Exército Brasileiro na execução dos trabalhos relacionados a
essas barreiras. No item 4 do parágrafo 42 da referida Informação Técnica, já havia sido solicitada a
instalação de barreira sanitária na foz do rio Tiquié a fim de contemplar a atenção específica aos povos de
recente contato durante a pandemia do vírus COVID-19, bem como no item 3 do mesmo parágrafo, a
necessidade de articulação junto ao Ministério da Defesa.
Da mesma forma, o DSEI Alto Rio Negro conta em seu quadro também com poucos profissionais à
disposição, o que já foi realçado tanto nas reuniões do comitê de enfrentamento à COVID-19 em São
Gabriel da Cachoeira e no Fórum de Saúde Indígena no Alto Rio Negro. Desta forma, dificulta a
implementação de barreiras sanitárias.
Destacamos ainda que com relação aos Yanomami é necessária consulta à Frente de Proteção
Etnoambiental a fim de estabelecer pontos fundamentais para instalação de barreiras sanitárias nos
municípios de São Gabriel da Cachoeira-AM, Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos, lugares que vivem
milhares de indígenas Yanomami. Barreiras sanitárias para os Yanomami também são fundamentais e
incluímos aqui uma primeira sugestão de localidades:
- km 55 da BR 307 posto de vigilância (São Gabriel da Cachoeira)
- foz rio Marauiá (Santa Isabel do Rio Negro)
- Além de barreiras nos rios Padauiri, Preto, Aracá e Demeni (Barcelos)

Documentos I - Informação Técnica (SEI nº 2160173).
Relacionados: II - Informação Técnica (SEI nº 2159575

Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por Túlio Caio Bino , Chefe de Serviço, em 31/07/2020, às
15:14, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
sei.funai.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_controla…
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8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Auri Santo Antunes de Oliveira, Coordenador(a) Regional,
em 31/07/2020, às 16:01, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no
site: h p://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 2347429 e
o código CRC BC2F9714.

Referência: Processo nº 08620.003304/2020-95

SEI nº 2347429

Criado por tulio.binotti, versão 3 por tulio.binotti em 31/07/2020 15:13:51.
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2356433

08780.000185/2020-86

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
DIRETORIA DE PROTEÇÃO TERRITORIAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE MONITORAMENTO TERRITORIAL

PLANO DE TRABALHO DE PROTEÇÃO TERRITORIAL
Exercício: 2020

Tipo: ( ) anual

( X ) emergencial

COORDENAÇÃO GERAL DE MONITORAMENTO TERRITORIAL - CGMT/DPT

PTRES 089638 - Ação: Fiscalização e Monitoramento Territorial das Terras Indígenas - (PO 0001)
PI (Plano Interno): 68FMT
Coordenação Regional
Rio Negro
Terra(s) Indígena(s)
Alto Rio Negro; Médio Rio Negro I; Uneuixi
contemplada(s)
Valor total do Plano (R$)
R$ 408.300,00
Unidade(s) Executora(s) CR Rio Negro; com apoio de outros servidores
CR(s)/FPE(s)/CTL(s)
Servidor(es) responsável(is) pela
Túlio Caio Binotti
elaboração do plano
Lotação
SEGAT-CR Rio Negro
E-mail
tulio.binotti@funai.gov.br
Telefone(s)
(97) 34711187
Obs.: o Plano de Trabalho de Proteção Territorial pode ser composto por mais de uma atividade. Cada
viagem constitui uma atividade e deve ser detalhada conforme formulário abaixo.
ATIVIDADE NÚMERO: 01
DADOS BÁSICOS DA ATIVIDADE
Período de execução

Tipo de atividade (conforme Manual de Proteção
Territorial - CGMT)

Início

22/08/2020

Término

22/10/2020

Controle

( ) Fiscalização
( ) Extrusão
( ) Mediação de Conflito

Prevenção

( ) Capacitação
( ) Vigilância Indígena
(X) Monitoramento Territorial em campo
( ) Manutenção de Limites
( ) Plano de Proteção
Territorial/Empreendimento
( ) Gerenciamento de Incêndios

( ) Mapeamento/Levantamento de
Informação Informações
( ) Vistoria em Campo

Região(ões) alvo(s) da atividade: (exemplos: norte da TI, próximo ao rio, limite sudoeste, região do 180)
Foz do rio Tiquié; foz do rio Japu; proximidades de Iauarete; ilha das flores; próximo à comunidade Roçado
(Terras Indígenas Médio Rio Negro I, Alto Rio Negro e Rio Uneuixi)
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Objetivo(s)
Implementação de 5 barreiras sanitárias e controle de acesso (4 postos de controle de acesso e 1 barreira
sanitária)
Justificativa (informar a importância da atividade de forma objetiva)
Buscando cumprir o disposto no Processo 08620.003304/2020-95, a fim de cumprimento à decisão do STF
por meio da ADPF 709, referente aos Despacho (SEI Nº 2350671) Ofício Circular (SEI Nº 2327307).
( ) Comunidade Indígena
( ) Policia Militar
( ) Ibama
( ) Policia Militar Ambiental
( ) Órgão Estadual de Meio
Instituições Participantes
( ) Força Nacional de Segurança
Ambiente
( X ) Exército Brasileiro
( ) Polícia Federal
( X ) Outro(s): SESAI
( ) Polícia Rodoviária Federal
Detalhamento da logística (roteiro de execução – informar as localidades, distâncias aproximadas,
transporte(s) utilizado(s), duração dos percursos)
Este plano de trabalho fica condicionado aos seguintes pontos abaixo e articulações necessárias que devem
ser viabilizadas pela Presidência e CGMT, conforme já realçado nos outros documentos encaminhados Memorando nº 88 (SEI nº 2347429); Informação Técnica n. 01/2020/SEGAT/CR Rio Negro de 11 de maio
de 2020 (SEI nº 2159575); Informação Técnica n. 04/2020/SEGAT/CR Rio Negro, assinada em 22 de junho
de 2020 (SEI nº 2160173).
- Que seja designada força tarefa de servidores para atuarem nos postos sugeridos aqui (ao menos 10
servidores para permanecer dois meses). Como já informado, na Informação Técnica, há um grande déficit
de servidores na CR Rio Negro. Sendo apenas 8 servidores designados para atividades finalísticas e/ ou para
atender cerca de 45 mil indígenas, com altas extensões de Terras Indígenas, inclusive com as duas maiores
Terras Indígenas do Brasil (Alto Rio Negro e Yanomami), além de outras 11 Terras Indígenas
- Articulação com Exército Brasileiro e Ministério da Defesa para garantir acompanhamento da equipe em
área nos postos e barreiras sanitárias especificados. Foram feitas solicitações locais para que o Exército
realizasse a fiscalização sem a presença de servidores da FUNAI constantemente. Essa solicitações foram
negadas e informadas da indisponibilidade do Exército em apoiar novas barreiras além da presença de
equipe na Ilha das Flores e eventualmente na BR 307.
- Articulação com SESAI para garantir que sejam disponibilizados mais servidores para o DSEI-ARN a fim
de que possam ser designados para a barreira sanitária, ao menos 5 enfermeiros. Nas reuniões do comitê de
enfrentamento à COVID-19 e do Fórum de Saúde Indígena do Alto Rio Negro, o DSEI-ARN apresentou
suas dificuldades para atendimento à saúde nos polos base e déficit de pessoal, comprometido ainda pois
muitos servidores contrairam covid-19.
Cabe destacar que estamos sem contrato para compra de combustíveis, gêneros alimentícios, botes e
motores 40HP. Entretanto faremos contrato de dispensa de licitação, que ocorre aproximadamente em 10
dias após a emissão da nota de crédito. Por esse motivo, incluímos o início das atividades em 20 de agosto.
Ao todo serão implementadas 1 barreira sanitária e 4 pontos de controle de acesso e terão a duração de 2
meses nesse primeiro momento para que possa nesse período ser reavaliada para sua continuidade ou não.
A barreira sanitária necessita 2 servidores da FUNAI, equipe do Exército e equipe do DSEI-ARN. Cabe
informar que já permanece nesse local equipe do Exército Brasileiro apenas;
Os 4 pontos de controle de acesso serão, cada um, compostos por 2 servidores, equipe do Exército. Deverão
ser implementados.

Os seguintes lugares serão instalados conforme a memória de cálculo durante 60 dias nesse primeiro
momento, podendo ser prorrogados, caso houver necessidade epidemiológica e de acordo com o
monitoramento realizado.

Abaixo, as seguintes memórias de cálculo para cada região:
1. Controle de acesso foz do Tiquié (coordenadas geográficas 0,52289 e -68,32268)
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Este posto será localizado na foz do rio Tiquié para contemplar o monitoramento através de controle de
acesso de cerca de 1200 indígenas Hupd'äh e Yuhupdeh do rio Tiquié e afluentes a fim de que se coiba
entrada de pessoas não autorizadas em Terras Indígenas principalmente, além do monitoramento do
deslocamento de indígenas dessas etnias para a cidade, realizado sobretudo no período de férias escolares ao
menos desde 2013 mais frequentemente.
Há registros de indígenas Yuhupdeh contaminados sobretudo no baixo rio Tiquié. Rio acima, não houve
registros de contaminação entre os Hupd'äh e Yuhupdeh
Memória de cálculo: cerca de 16h de viagem ida e volta, cada hora gasta 25L de gasolina a depender do
peso, motor 40HP, bote voadeira. Serão realizadas 2 viagens

2. Controle de acesso Foz do Japu - (coordenadas geográficas 0,26062 e -69,91148)
Este posto será instalado na foz do rio Japu para contemplar o monitoramento através de controle de acesso
de cerca de 1000 indígenas Hupd'äh que vivem no igarapé Japu e Cabari a fim de que se coiba entrada de
pessoas não autorizadas em Terras Indígenas principalmente, além do monitoramento do deslocamento de
indígenas dessas etnias para a cidade, realizado sobretudo no período de férias escolares ao menos desde
2013 mais frequentemente.
Cabe destacar que nessa região, praticamente não houve contaminação por COVID-19 entre os Hupd'äh.
(cerca de 20h de viagem ida e volta, cada hora gasta 25L de gasolina a depender do peso, motor 40HP, bote
voadeira ; 2 viagens, gêneros alimentícios no valor de R$ 5.000,00

3. Controle de acesso Próximo a Iauaretê (coordenadas geográficas 0,361202 e -69121552)
Esse posto será instalado a foz do rio Papuri para contemplar o monitoramento através de controle de acesso
de cerca de 1000 indígenas Hupd'äh que vivem no rio Papuri a fim de que se coiba entrada de pessoas não
autorizadas em Terras Indígenas principalmente, além do monitoramento do deslocamento de indígenas
dessas etnias para a cidade, realizado sobretudo no período de férias escolares ao menos desde 2013 mais
frequentemente.
Não houve registros de contaminação entre os Hupd'äh do rio Papuri.
(cerca de 24h de viagem ida e volta, cada hora gasta 25L de gasolina a depender do peso, motor 40HP, bote
voadeira - 1200L de gasolina); 2 viagens, gêneros alimentícios no valor de R$ 5.000,00- 2 servidores

4. Barreira sanitária Ilha das Flores (coordenadas geográficas )
Essa barreira sanitária terá o papel de monitorar sobretudo os indígenas que estão deslocando-se para a
cidade ou retornando para as comunidades, fazendo a medição e monitoramento dessas pessoas. Este local é
estrategicamente posicionado pois abarca todos os indígenas da Terra Indígena Alto Rio Negro
(cerca de 4h de viagem ida e volta, cada hora gasta 25L de gasolina a depender do peso, motor 40HP, bote
voadeira-400L de gasolina); 4 viagens, gêneros alimentícios no valor de R$ 5.000,00 - 2 servidores

5. Controle de acesso Uneuixi, próximo a comunidade Roçado (coordenadas geográficas
-1,270207167; -66,19032288)
Esse posto será instalado a foz do rio Papuri para contemplar o monitoramento através de controle de acesso
de cerca de 1000 indígenas Hupd'äh que vivem no rio Papuri a fim de que se coiba entrada de pessoas não
autorizadas em Terras Indígenas principalmente, além do monitoramento do deslocamento de indígenas
dessas etnias para a cidade, realizado sobretudo no período de férias escolares ao menos desde 2013 mais
frequentemente.
(cerca de 16h de viagem ida e volta, cada hora gasta 25L de gasolina a depender do peso, motor 40HP, bote
voadeira); 2 viagens, gêneros alimentícios no valor de R$ 5.000,00 - 2 servidores
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Os botes e motores 40HP solicitados

RECURSOS FINANCEIROS DA ATIVIDADE
Item

Subitem

Descrição (unidade)

Valor Unitário

QTD

Total

33390.30

01

Gasolina

R$ 6,83

4900

R$ 33.467,00

Foz do rio Tiquié 800L de gasolina, 24L de óleo 2T
Foz do Rio Japu - 1000L de gasolina; 30 L de óleo 2T
Iauaretê 1200L de gasolina; 36L de óleo 2T
Ilha das Flores - 400L de gasolina; 12L de óleo 2T
Roçado 1500L de gasolina; 45L de óleo 2T
Detalhamento acima na logística

Memória do
cálculo

33390.30

01

Óleo 2T

14

Diárias servidores

Memória do
cálculo
33390.30

600

R$ 40,00

R$ 106.200,00

60

R$ 24.000,00

R$ 40,00 em gêneros por dia * 10 servidores * 60 dias

20

Bote (voadeira de 8 metros)

R$ 15.000,00

5

R$ 75.000,00

1 bote e motor40HP para cada barreira/ controle

20

Motor 40HP

Memória do
cálculo
33390.48

R$ 177,00

07

Memória do
cálculo
34490.52

3.638,25

10 servidores * 60 dias - condicionado à força tarefa para trazer servidores

Memória do
cálculo
34490.52

147

3L de óleo 2T a cada 100L de gasolina
Foz do rio Tiquié 800L de gasolina, 24L de óleo 2T
Foz do Rio Japu - 1000L de gasolina; 30 L de óleo 2T
Iauaretê 1200L de gasolina; 36L de óleo 2T
Ilha das Flores - 400L de gasolina; 12L de óleo 2T
Roçado 1500L de gasolina; 45L de óleo 2T
Detalhamento acima na logística

Memória do
cálculo

33390.14

R$ 24,75

R$ 30.000,00

5

R$ 150.000,00

1 bote e motor40HP para cada barreira/ controle

01

Auxílio indígena (100%)

Memória do
cálculo

R$ 177,00

300

R$ 53.100,00

Auxílio Indígena (Diárias prático fluvial) (100%, fora da Terra Indígena onde vive e sem
alimentação e hospedagem ) * 60 dias * 5 indígenas
TOTAL DA ATIVIDADE

408.300,00

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS DO PLANO (TODAS AS ATIVIDADES)
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA DAS ATIVIDADES
Atividade

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV

01

X

X

DEZ

X

02
03
04
PROGRAMAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA
1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

4º
Trimestre

Item

Subitem

TOTAL

33390.30

01

X

R$ 37.105,25

33390.30

07

X

R$ 24.000,00

33390.14

14

X

R$ 106.200,00

34490.52

20

X

R$ 90.000,00

33390.48

01

X

R$ 53.100,00
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SEI/FUNAI - 2356433 - Plano de Trabalho de Proteção Territorial

TOTAL
Número da(s)
atividade(s)
contemplada(s)

R$ 408.300,00

Obs.2: este Plano de Trabalho deverá ser assinado pelo servidor que o elaborou, pelo Chefe do Segat ou
Coordenador da FPE e pelo Coordenador Regional.
São Gabriel da Cachoeira, 04 de agosto de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Túlio Caio Bino , Chefe de Serviço, em 05/08/2020, às 13:00,
conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.
Documento assinado eletronicamente por Auri Santo Antunes de Oliveira, Coordenador(a) Regional, em
05/08/2020, às 13:04, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site: h p://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 2356433 e o código CRC
E50F125F.

Referência: Processo nº @processo @

SEI nº 2356433
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
DIRETORIA DE PROTEÇÃO TERRITORIAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE MONITORAMENTO TERRITORIAL

PLANO DE TRABALHO DE PROTEÇÃO TERRITORIAL
Exercício: 2020

Tipo: ( ) Anual

( x ) Emergencial

COORDENAÇÃO GERAL DE ÍNDIOS ISOLADOS E DE RECENTE CONTATO CGIIRC/DPT

Coordenação
Terra(s) Indígena(s)
contemplada(s)
Valor total do Plano (R$)
Unidade(s) Executora(s) CR(s)/FPE(s)/CTL(s)
Servidor(es) responsável(is)
pela elaboração do plano
Lotação
E-mail

Frente de Proteção Etnoambiental Awa

Telefone(s)

(98) 3245-8649

Terras Indígenas Awa, Caru, Alto Turiaçu e Arariboia

CFPEA
Daianne Veras Pereira e Cleudon de Sena Mendes
CFPEA
daianne.pereira@funai.gov.br e cleudon.mendes@funai.gov.br

Obs.: o Plano de Trabalho de Proteção Territorial pode ser composto por mais de uma atividade.
Cada viagem constitui uma atividade e deve ser detalhada conforme formulário abaixo.
ATIVIDADE NÚMERO: 01
DADOS BÁSICOS DA ATIVIDADE
Período de execução

Tipo de atividade (conforme Manual de
Proteção Territorial - CGMT)

Início

17.08.2020 Término 16.12.2020

Controle

( x ) Fiscalização
( ) Extrusão
( ) Mediação de Conflito

Prevenção

( ) Capacitação
( ) Vigilância Indígena
(x ) Monitoramento Territorial em
campo
( ) Manutenção de Limites
( ) Plano de Proteção
Territorial/Empreendimento
( ) Gerenciamento de Incêndios

(x ) Mapeamento/Levantamento de
Informação Informações
(x ) Vistoria em Campo
Anexo
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Região(ões) alvo(s) da atividade: Terras Indígenas Awa, Caru, Alto Turiaçu e Arariboia
Equipe 01 - TI Awa (Ponto Focal: Claudemiro Cavalcante Silva)
Instalação de Barreira Sanitária próximo ao limite central da Terra Indígena Awa, na Estrada
Dois Irmãos (Coordenadas: 3º16`39``S 46º25`35``W)) e nas proximidades da Base Norte.
Equipe 02 - TI Caru (Ponto Focal: Cláudio Henrique Santos de Santana)
Instalação de Barreira Sanitária próximo a entrada da Aldeia Awa (Coordenadas: 3º45`48``S
46º08`14``W), com ações de monitoramento do perímetro desta TI no limite leste às margens
do Rio Pindaré, próximo à Estrada de Ferro Carajás, entradas das Aldeia Awa, Tiracambu,
Nova Samyã e Cachoeira.
Equipe 03 - TI Alto Turiaçu (Ponto Focal: Carlos Alberto C. dos Santos)
Instalação
de
Barreira
Sanitária
próximo
a
entrada
da
Aldeia
Zé
Gurupi (Coordenada: 3º12`30``S 45º50`08``W)) e monitoramento no limite da TI - Complexo
Alto Turiaçu.
Equipe 04 - TI Arariboia - Amarante (Ponto Focal: Flávio Duarte)
Instalação de Barreira Sanitária próximo a entrada da Aldeia Juçaral (Coordenada:
5º20`44.46``S 46º38`26.39``W)) com monitoramento do perímetro desta TI em toda sua
extensão, especialmente no trecho da BR-316;
Equipe 05 - TI Arariboia - Arame (Ponto Focal: Felipe Batista Cavalcante)
Instalação de Barreira Sanitária próximo a entrada da Aldeia Lago Branco (Coordenada:
4º53`02``S 46º00`46``W) com monitoramento do perímetro desta TI em toda sua extensão,
especialmente no trecho da BR-316;
Objetivo(s) (informar o propósito da atividade de forma objetiva)
O presente plano de trabalho tem por objetivo realizar a implantação de 5 (cinco) barreiras
sanitárias em pontos estratégicos das TI's Awa, Caru, Alto Turiaçu e Araribóia, priorizando as
seguintes ações:
a) Intensificar o controle de acesso e a vigilância nas entradas e no entorno das TI's, visando
monitorar a movimentação de pessoas e veículos nas regiões e identificar e coibir possíveis
ilícitos;
b) Investir esforços em ações de "educação em saúde" e "direitos indígenas" para as pessoas
que moram no entorno das TI's e que trafegam nas rodovias e nos rios próximos, em relação
principalmente à adoção dos protocolos de saúde e sobre a necessidade de utilização dos EPI's
(máscara, álcool em gel e etc), conscientizando a população local sobre os decretos vigentes
(tanto da FUNAI quanto os decretos estaduais, municipais e federais);
c) Comunicar imediatamente a vigilância epidemiológica do município caso identifiquem
pessoas que apresentem sintomas sugestivos de COVID-19;
d) Realizar rondas de monitoramento no entorno das TI's e;
e) Implementar ações previstas no "Plano de Contingência Específico do Povo Awa" (SEI
n° 2061315).
Justificativa (informar a importância da atividade de forma objetiva)
Em cumprimento às determinações da Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental/ADPF n° 719/2020, de 08.07.2020, do Supremo Tribunal Federal/STF, que
constitui decisão cautelar do Ministro Luís Roberto Barroso, que estabeleceu no Capítulo III intitulado "Síntese das Cautelares Deferidas" - a criação de barreiras sanitárias em caráter de
urgência, encaminhamos para vossa análise e apreciação o plano de trabalho específico para
instalação e manutenção destes pontos estratégicos no Maranhão, em áreas tradicionalmente
ocupadas pelo Povo Awa, sob responsabilidade da Frente de Proteção Etnoambiental
Awa/FPEA e da Coordenação Geral de Índios Isolados e de Recente Conttao/CGIIRC. Abaixo,
segue a decisão do STF da ADPF n° 719/2020 em relação ao tema em análise:
1. Criação de barreiras sanitárias, que impeçam o ingresso de terceiros em seus
territórios, conforme plano a ser apresentado pela União, ouvidos os membros da
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Sala de Situação (infra), no prazo de 10 dias, contados da ciência desta decisão.
(ADPF n° 709/2020)

Assim, a implementação de barreiras sanitárias nas terras indígenas habitadas pelos
indígenas Awa Guajá constitui atividade emergencial de caráter interinstitucional, representando
uma das principais estratégias de enfrentamento ao vírus COVID-19, operando através de ações
ligadas à prevenção, ao monitoramento contínuo e, consequentemente, ao controle de acesso às
TI's, focando em atividades que envolvem, dentre outros aspectos, o monitoramento e a
sensibilização do entorno, além de também empregar esforços em ações de educação em saúde e
direitos indígenas. Assim, o objetivo principal das barreiras sanitárias consiste
em bloquear/conter possíveis formas de disseminação do COVID-19 nas TI's Awa, Caru, Alto
Turiaçu e Arariboia, habitadas pelos povos Awa, Guajajara e Ka'apor. Em relação aos indígenas
Awa Guajá, cabe explicar que é um povo constituído por indígenas isolados e de recente contato,
considerados extremamente vulneráveis em termos epidemiológicos, sendo, portanto, necessário
articular políticas públicas para fins de assegurar à sobrevivência, segurança e integridade física e
cultural às comunidades indígenas deste povo.
Desta forma, a instalação e manutenção das barreiras sanitárias, no atual contexto, constitui
um dos principais pilares para implementação das ações preventivas no "Plano de Contingência
Específico do Povo Awa", sendo que a formação do chamado "cordão sanitário" representa o
estabelecimento de uma barreira criada para impedir a proliferação de um agente infeccioso ou
epidemias provenientes do entorno, neste caso, tratando-se do COVID-19. Parte-se do princípio
de que a maioria das referências de Indígenas Isolados se encontra em Terras Indígenas
compartilhadas com outros grupos/povos, neste caso, com os Guajajara e Ka'apor, que mantêm
contato com a sociedade nacional, nesse sentido, a adoção de medidas de saúde dirigidas à
população do entorno é absolutamente necessária (indígenas e não-indígenas).
Nessa perspectiva, é necessário que a SESAI, sobretudo a unidade regional (DSEI-MA),
através dos Polos-Base de Santa Inês, Zé Doca, Arame e Amarante, delimitem junto com a
FUNAI e demais órgãos apoiadores (Polícia Federal, Batalhão de Polícia Ambiental, Exército,
Força Nacional, Secretaria de Segurança Pública/SSP, Secretaria de Direitos Humanos e
Participação Popular/SEDIHPOP, Secretaria Estadual de Saúde/SES-MA, entre outros
parceiros), as regiões que componham as TIs e o entorno dos indígenas de recente contato e
grupos isolados para que sejam implementadas às ações para o estabelecimento do cordão de
isolamento na região em questão. Essas medidas incluem a manutenção de altos níveis de
cobertura vacinal (acima de 90%), acesso a serviços de saúde para diagnóstico, tratamento
precoce e controle efetivo das principais endemias, em especial a malária, tuberculose, filária,
leishmaniose cutâneo-mucosa e visceral (calazar). Entre as ações realizadas para esta finalidade é
importante a sensibilização de atores institucionais e população do entorno em relação aos Povos
Indígenas Isolados e de Recente Contato - PIIRC.
Para tanto, é oportuno o desenvolvimento de ações em conjunto com a FUNAI, tais como:
a) Estabelecimento de diálogo entre diferentes níveis de governo (local,
municipal, regional e nacional), com Agentes Indígenas de Saúde, conselhos
de saúde indígena, lideranças locais, associações indígenas e ONGs sobre as
condições de vida dos PIIRC, bem como os desafios e as medidas
colaborativas para se implementar ações específicas de saúde para essa
população;
b) Estabelecer redes interinstitucionais para proteção à saúde dos PIIRC e;
c) Desenvolver programas e instrumentos de sensibilização à sociedade em
geral sobre a presença e vulnerabilidade dos PIIRC, especialmente em áreas
adjacentes aos seus territórios.
Cabe destacar que continua em voga a POLÍTICA DO NÃO-CONTATO, mas que na
iminência de possível contato com grupos isolados, a Frente de Etnoambiental Awa deverá ser
acionada PRONTAMENTE junto com a COPLII e CGIIRC, que deslocarão, com a maior
celeridade possível, equipes de trabalho qualificadas para adotar as providências necessárias,
baseados no “Plano de Contingência para Situações de Contato” (Portaria Conjunta 4.094/2018)
e no “Plano de Contingência do Povo Awa”.
Neste cenário, é fundamental manter efetivos de policiamento nas regiões das TIs Awa,
Caru, Alto Turiaçu e Arariboia, responsabilidade que deve ser compartilhada pelos governos
federal e estadual, sob coordenação da FUNAI e órgãos de segurança pública, sob orientação
também da SESAI, dado ao quadro de enfrentamento do COVID-19. Para as ações em parceria
orienta-se então que as ações priorizem:
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IIntensificar o controle de acesso, buscando restringir a entrada de
pessoas não autorizadas nas TIs;
II Desenvolver estratégias baseadas na proteção das bordas e
principais acessos destas TIs (cordão sanitário);
III Construir e viabilizar formas da Funai e demais órgãos manterem
suas ações em campo, sem oferecer riscos às comunidades locais, uma vez
que seja necessário evitar contatos diretos com os indígenas residentes nestas
áreas;
IV Realizar a sensibilização do entorno (vizinhos dos povoados e
municípios próximos) e formar um cordão sanitário efetivo, que consiste em
uma barreira criada para impedir a proliferação de um agente infeccioso ou
epidemias provenientes do entorno, neste caso, tratando-se do COVID-19;
VAdotar os protocolos de saúde previstos nos planos de
contingência, com destaque ao cumprimento da quarentena para autorização
de ingresso em área indígena, válido para profissionais de qualquer órgão e
indígenas em trânsito.
VI Viabilizar meios humanos e materiais a execução de ações de
monitoramento, vigilância e fiscalização se necessário ao fomento a
implantação de rede de comunicação entre DSEI/MA, Governo do Estado e
Poder Local
VII Qualificar as informações epidemiológicas da infecção humana pelo
novo coronavírus (COVID-19) nos municípios do entorno da TI;
VIII - Intensificar as atividades educativas para a população local nãoindígena, com divulgação das informações atualizadas sobre a doença e
medidas de prevenção, por meio de materiais informativos, palestras, visitas
domiciliares e rodas de conversa, sempre que possível;
IX Garantir o cumprimento dos protocolos e medidas de barreira do
COVID-19;
XConstruir fluxos de comunicação e trocas de informações entre os
órgãos e os indígenas e seus parceiros e;
XI Apoiar a produção de materiais informativos sobre a doença e
medidas de prevenção.
Pode-se então afirmar que o contexto atual, de total ameça causada pelo Covid-19,
mostra-se assim mais complexo, exigindo por parte do aparato estatal a atuação em duas
frentes principais de trabalho, que estão diretamente relacionadas e articuladas, tratando-se de
competências das seguintes searas: I – Saúde Pública, exigindo a implementação das ações dos
planos de contingência e protocolos de saúde para prevenção e combate ao coronavírus e; II –
Proteção Territorial, necessitando de ações emergenciais na área da segurança pública. Em
outras palavras, a adoção de medidas para reduzir a transmissibilidade do coronavírus
COVID-19, requer a imbricação entre as temáticas das áreas de saúde e de proteção territorial
neste caso específico, em que as terras indígenas encontram-se totalmente ameaçadas frente
aos invasores que, dentre outros aspectos, fomentam sobremaneira os conflitos internos e os
ilícitos ambientais. Neste viés, os territórios necessitam de atenção dos órgãos competentes
para atuar visando minimizar os pontos de vulnerabilidade, sendo que, cabe ao órgão
indigenista, nesse caso, a Frente de Proteção Etnoambiental Awa (FPEA), o dever de atuar
visando garantir e assegurar a proteção destas áreas das TIs Caru, Awa, Alto Turiaçu e
Arariboia, cabendo-lhe também buscar parcerias institucionais e integração com as equipes da
SESAI, secretarias municipais e estadual de saúde, órgãos de segurança pública dos governos
estadual e federal (PF, SSP-MA, BPA, Polícia Militar, Polícia Civil, entre outros),
SEDIHPOP , COEPI e outros, a fim de executar e dar continuidade às ações finalísticas
essenciais na área indígena nas áreas de saúde pública e segurança pública.
Logo, mediante as informações prestadas, reiteramos a necessidade de vosso apoio
em autorizar o presente plano de trabalho emergencial, em cumprimento a ADPF n° 719/2020,
para darmos início e andamento ao cumprimento de nossa missão institucional, que consiste na
promoção social e proteção territorial dos direitos dos indígenas do Povo Awa Guajá, nesse
caso relacionado principalmente às ações que precisam ser adotadas no contexto do COVIDAnexo
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19, relacionadas à instalação e manutenção de barreiras sanitárias.
(x ) Comunidade Indígena
( ) Ibama
( ) Órgão Estadual de Meio
Ambiente
( ) Polícia Federal
( ) Polícia Rodoviária Federal

Instituições
Participantes

( ) Policia Militar
( x ) Policia Militar Ambiental
( ) Força Nacional de Segurança
( ) Exército Brasileiro
( ) Outro(s):

Detalhamento da logística (roteiro de execução – informar as localidades, distâncias
aproximadas, transporte(s) utilizado(s), duração dos percursos)

Cronograma:
Como já fora dito no item "regiões alvo da atividade", o presente plano de trabalho
refere-se à instalação e manutenção de 05 (cinco) barreiras sanitárias nas terras indígenas
habitadas pelos indígenas de recente contato e isolados do Povo Awa Guajá, tratando-se das
TI's Awa, Caru, Alto Turiaçu e Arariboia.
As barreiras serão sinalizadas por cones e tendas em pontos estratégicos na entrada das
Terras Indígenas.
O roteiro mensal dos trabalhos será o seguinte:
CRONOGRAMA

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

1º dia

Deslocamento para o local da atividade;

2º dia

Reunião de alinhamento da equipe de trabalho;

3º ao 28° dia

Instalação e funcionamento das barreiras sanitárias;

29° dia

Reunião de avaliação das atividades;

30º dia

Deslocamento de retorno.

Considerações Gerais:
a)
O trabalho envolverá a participação de 05 (cinco) servidores, sendo
01 (um) para cada barreira. Também procuraremos viabilizar a participação
de mais 10 (dez) policiais do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) e/ou
Polícia Militar, sendo 02 (dois) por barreira sanitária;
b)
As TI's Awa, Caru e Alto Turiaçu contarão com 1 (uma) barreira
apenas; por sua vez, a TI Arariboia contará com 2 (dois) pontos estratégicos,
localizados na regiões de Arame e Amarante;
c)
As barreiras sanitárias executarão 3 (três) atividades prioritárias: a)
controle de acesso às TI's; b) ações de sensibilização do entorno, com foco
em "educação em saúde" e "conscientização sobre direitos indígenas" e; c)
monitoramento das entradas de acesso e das bordas/entorno das TI's.
d)
Para a execução da atividade, as equipes instalar-se-ão em pontos
estratégicos de grande fluxo de não indígenas às margens de cada TI, bem
como em alguns momentos serão realizados deslocamentos para verificação
in loco de outros pontos no perímetro conhecidos por serem entrada de
veículos madeireiros e/ou de invasores.
e)

As equipes de trabalho serão trocadas mensalmente;

f)
As barreiras sanitárias funcionarão de modo ininterrupto e trabalharão
em cooperação e alinhamento com os indígenas locais e;
g)
Os indígenas de recente contato não serão envolvidos diretamente
nas ações, dada sua maior vulnerabilidade em termos epidemiológicos e
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também devido às orientações constantes no "Plano de Contingência
Específico do Povo Awa".
h)
A FPEA fará articulação com o DSEI/MA para ter a presença dos
profissionais de saúde nas barreiras sanitárias.
i)
Será necessário pagar diárias de colaborador aos policiais do
Batalhão de Polícia Ambiental (BPA).
Detalhamento da Logística:
No que tange a logística, será necessário a locação de 05 (cinco) veículos traçados, cada
um por 120 (cento e vinte) dias, totalizando 4 (quatro) meses de ação, bem como será
necessário assegurar o abastecimento destes.
Os veículos percorrerão os seguintes:
a) Veículo 01 (TI Araribóia - Arame)
Deslocamento de ida e volta: Imperatriz - TI Arariboia - Imperatriz: 315 km (ida) + 315
Km (volta)- 5 idas e vidas para abastecer suprimentos = 3.150 Km, 525 litros Diesel S10;
Monitoramento do perímetro: 200 Km (por dia)
Abastecimentos de outros veículos: quadriciclos, motocicletas e outros, totalizando um
gasto médio de 278,5 litros de gasolina comum por mês.
b) Veículo 02 (TI Caru - Bom Jardim)
Deslocamento de ida e volta: Imperatriz - TI Caru - Imperatriz: 400 Km (ida) + 400 Km
(volta) - 5 idas e vidas para abastecer suprimentos = 4.000 KM, 685 litros Diesel S10;
Monitoramento do perímetro: 160 Km (por dia)
Abastecimentos de outros veículos: quadriciclos, motocicletas etc. 269 litros de Gasolina
comum por mês.
c) Veículo 03 (TI Arariboia - Amarante)
Deslocamento de ida e volta: Imperatriz - Arariboia- Imperatriz: 420 Km (ida) + 420 Km
(volta) - 5 idas e vidas para abastecer suprimentos = 4.200 KM, 667 litros Diesel S10;
Monitoramento do perímetro: 160 Km (por dia)
Abastecimentos de outros veículos: quadriciclos, motocicletas etc. 269 litros de Gasolina
comum por mês.
d) Veículo 04 (TI Alto Turiaçu - Zé Doca e Araguanã)
Deslocamento de ida e volta: Imperatriz - Zé Doca -Imperatriz: 500 km (ida) + 500 Km
(volta)- 3 idas e vidas para abastecer suprimentos = 3.000 Km, 505 litros Diesel S10;
Monitoramento do perímetro: 200 Km (por dia)
Abastecimentos de outros veículos: quadriciclos, motocicletas etc. 280 litros de Gasolina
comum por mês.
e) Veículo 05 (TI Awa - São João do Caru)
Deslocamento de ida e volta: Imperatriz - Zé Doca -Imperatriz: 500 km (ida) + 500 Km
(volta)- 3 idas e vidas para abastecer suprimentos = 3.000 Km, 505 litros Diesel S10;
Monitoramento do perímetro: 200 Km (por dia)
Abastecimentos de outros veículos:
quadriciclos, motocicletas etc. 280 litros de Gasolina comum por mês.
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RECURSOS FINANCEIROS DA ATIVIDADE
Item

Subitem

Descrição (unidade)

Valor
Unitário

QTD

Total

339014

14

Diárias

R$ 177,00

150

R$
26.550,00

Combustível (diesel S-10)

R$ 3,90

5.954,60

R$
23.222,60

Locação Viatura 04 x 04

R$ 463,40

150

R$
69.510,00

Colaborador Eventual (diária)

R$ 177,00

450

R$
79.650,00

Memória do cálculo
339030

01

Memória do cálculo
339033

03

Memória do cálculo
339036

02

Memória do cálculo
3390.30

28

R$
5.000,00

Aquisição de EPIs

Memória do cálculo
339030

01

Combustível (Gasolina Comum)

R$ 4,90

1.376,5

R$
6.744,85

Memória do cálculo
339030

07

R$
10.000,00

Gêneros Alimentícios

Arroz = R$ 2,88 x 200 Kg= R$ 576,00
Farinha de Mandioca, tipo massa puba = R$ 4,50 x 120 Kg = R$
540,00
Feijão = R$ 8,96 x 90 = R$ 809,40
Carne bovina in natura = R$ 22,00 x 200 Kg = R$ 4.400,00
Carne Frango Congelado = R$ 6,20 x 200 Kg = R$ 1.240,00
Cartela de ovos = R$ 9,80 x 20 cartelas = R$ 186,00
Leite em pó = R$ 8,28 x 40 pacotes = R$ 331,20
Café Torrado e moído 500g R$ 8,50 x 20 = 170,00
Açúcar Cristal 1Kg 3,50 x 30 = 105,00
Memória do cálculo

Alho in natura R$ 22,00 Kg x 5 = 110,00
Cebola in natura R$ 5,00Kg x 20 = 100,00
Tomate in natura R$ 5,00Kg x 20 = 100,00
Florão de milho 20 und. R$ 35,00 x 10 = 350,00
Flocão de arroz 10 Und R$ 16,94 x 10 = 169,40
Macarrão 500g R$ 2,20 x 50 = 110,00
Banana in natura dúzia R$ 8.00 x 50 = 400,00
Laranja in natura Kg 3,00 x 100 = 300,00
VALOR TOTAL R$ 10.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

R$ 247.677,45

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS DO PLANO (TODAS AS ATIVIDADES)
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA DAS ATIVIDADES
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Atividade JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
01

x

x

X

X

X

02
03
04
PROGRAMAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA
1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Item

Subitem

339014

14

R$
26.550,00

339030

01

R$
29.967,45

339033

03

R$
69.510,00

339036

02

R$
79.650,00

339030

07

R$
10.000,00

339030

28

R$
5.000,00

4º
Trimestre

TOTAL

TOTAL
Número da(s)
atividade(s)
contemplada(s)

R$ 247.677,45

São Luís, 29 de julho de 2020.
Atenciosamente,
Referência: Processo nº @processo @
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Fundação Nacional do Índio – FUNAI
Diretoria de Proteção Territorial - DPT
Coordenação Geral de Índios Isolados e de Recente Contato – CGIIRC

Frente de Proteção Etnoambiental Awa – FPEA

PLANO DE TRABALHO – EMERGENCIAL
EXERCÍCIO: 2020

TIPO:

( ) Atividade contínua
( ) Atividade pontual ou projeto
( x ) Atividade emergencial

FRENTE DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL AWA
NOME DA ATIVIDADE: Etapa emergencial do Plano de Trabalho de Monitoramento Permanente da
Referência Confirmada de Povo Indígena Isolado nº 41 - Arariboia
TERRA INDÍGENA:

POVO INDÍGENA E/OU REGISTRO:

TI Arariboia

Povo Awa Guajá

VALOR TOTAL DA ATIVIDADE: R$ 153.318,00
COORDENAÇÕES PARTICIPANTES:
CGIIRC ( x )

CGPDS (

CGPC ( )

CGGAM ( )

INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES:

)

CGETNO ( )
CGLIC (

)

( ) Organização Indígena
( ) Ibama
( ) Polícia Federal
(x ) SESAI

CGMT ( )
OUTRAS (

)

( x ) Policia Militar (e/ou
Ambiental)
( ) Exército Brasileiro
( ) Outro(s):

DATA DE EXECUÇÃO: 17.08.2020 a 17.12.2020 (4 meses)

Promoção e Proteção dos Direitos dos
Povos Indígenas de RECENTE
CONTATO

TIPO DE
ATIVIDADE:
Promoção e Proteção dos Direitos dos
Povos Indígenas ISOLADOS

Outras atividades

( ) Diagnostico
( ) Etnodesenvolvimento
( x ) Acompanhamento do atendimento
de saúde
( ) Processos educativos
( ) Emissão de documentação básica
(..) Outras
( x ) Qualificação
( ) Expedição de localização
( ) Expedição de monitoramento
( ) Sobrevoo
( ) Vigilância (indígena)
( ) Fiscalização
( ) Outras
( ) Manutenção das Bases e
equipamentos
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( ) Atividades administrativas
(..) Diálogo com a população de entorno
(..) Acompanhamento de licenciamento
ambiental
( ) Capacitação
( ) Outras

DADOS BÁSICOS DA ATIVIDADE
OBJETIVO GERAL:
• Realizar etapa emergencial do “Plano de Trabalho de Monitoramento Permanente da Referência
Confirmada de Povo Indígena Isolado nº 41 – Arariboia”, com o objetivo de implantar ações de
caráter estruturante para garantir a integridade física e a promoção dos direitos dos grupos
indígenas isolados que habitam a Terra Indígena Arariboia.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Levantar as demandas de bens e insumos necessários para construção dos 4 (quatro) pontos de
apoio da Frente de Proteção Etnoambiental Awa/FPEA na Terra Indígena Arariboia;
• Mapear os locais adequados e definir a logística necessária para implementação dos pontos de
apoio de monitoramento;
• Montar a equipe de indígenas e colaboradores eventuais para atuar nesta ação;
• Realizar o levantamento das famílias indígenas que vivem atualmente na região do Centro da Anta,
próximo à Aldeia Lagoa Comprida, área de perambulação dos grupos isolados;
• Efetuar o acompanhamento das ações de combate e prevenção de incêndios;
• Garantir os meios logísticos necessários para que as equipes de campo possam efetuar o trabalho
nos pontos de apoio que serão construídos para fins de atuação efetiva da FPEA na Terra Indígena
Arariboia.
JUSTIFICATIVA:
A TI Arariboia caracteriza-se por ser uma área com grande presença de madeireiros, fazendeiros,
sofrendo com bastante frequência com forte pressão fundiária, somadas a recorrentes queimadas
criminosas das matas nativas, além de ser acometida por diversas outras atividades ilícitas realizadas por
não-indígenas. Tais fatos tem gerado e intensificado os conflitos constantes na região, inclusive com
ameaças aos servidores da FUNAI e as lideranças indígenas locais. Verifica-se então que este território
tem vários pontos de vulnerabilidade, locais nos quais a Frente de Proteção Etnoambiental Awa (FPE Awa)
tem o dever de atuar em parceria com a Coordenação Regional do Maranhão (CR-MA), visando garantir e
assegurar a proteção do território do povo Awa.
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Assim, o presente plano de trabalho visa garantir os recursos materiais e logísticos necessários para
assegurar a execução do trabalho indigenista, de caráter técnico, a ser realizado pela FPEA e COPLII, para
fins de implementação de ações estruturantes que visam sobretudo a garantir a integridade física (saúde),
cultural e proteção do território onde habitam os grupos isolados do Povo Awa Guajá, na Terra Indígena
Arariboia.
Cabe explicar que a presente TI é compartilhada entre o Povo Tenetehara (Guajajara) e
parcialidades do povo Awá-Guajá, que vivem em situação de isolamento voluntário, constituindo para
CGIIRC a Referência Confirmada de Povo Indígena Isolado nº 41. Embora se trate de Referência
Confirmada, a Funai desde 2017 não vinha desenvolvendo um trabalho de monitoramento continuado do
Registro, nesse sentido, agravado pelo contexto de expansão da pandemia do Covid-19, percebeu-se a
extrema necessidade de estruturar um plano de ação com foco na proteção territorial da TI Arariboia, que
é constantemente invadida por madeireiros e caçadores ilegais, além de ser palco de assassinato de
lideranças indígenas. Ademais, o conflito interétnico entre os Guajajara e os Awá-Guajá atingiu seu ápice
após um jovem caçador Guajajara ter sido flechado no ombro por um Awa isolado.
Internamente, a CGIIRC sempre considerou esta TI 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. Não obstante a preocupação da Coordenação-Geral, poucas ações foram realizadas no
intuito de estabelecer um trabalho continuado na Terra Indígena, garantindo a presença do Estado e,
consequentemente, assegurando os direitos dos povos indígenas isolados que habitam a área, sobretudo,
no âmbito da proteção territorial, considerando o modo de vida nômade e caçador-coletor desta etnia.
Desta forma, face o contexto narrado, o presente trabalho consiste em uma proposta de ação
estruturante, que visa reverter esse quadro e saldar a dívida histórica do órgão indigenista oficial para com
os referidos grupos isolados, no intuito de buscar meios para garantir a vida e a liberdade dos Awá-Guajá
da TI Arariboia. Além disso, a questão torna-se emergencial diante do fato de que o povo

indígena isolado em tela se encontra extremamente vulnerável diante do quadro de invasões
em pleno contexto de pandemia de COVID-19.
Destaca-se também que a execução do plano de trabalho em tela faz parte do Plano de Barreiras
Sanitárias para Povos Isolados e de Recente Contato da FUNAI no âmbito da ADPF 709 MC/DF e que,
para isso, há a necessidade de realização de trabalho técnico, qualificado e específico de servidores,
colaboradores eventuais e colaboradores indígenas, que deverão executar atividades ligadas às esferas da
proteção territorial, articulação institucional e promoção de direitos, sobretudo, na esfera das políticas
públicas de saúde, alinhadas ao Plano de Contingência para Situação de Contato.
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Assim, a constituição de uma equipe técnica para atuar na TI Arariboia, em caráter de urgência,
deve-se ao incidente que aconteceu no dia 16 de maio de 2020, no qual um indígena Guajajara foi
flechado por um Awa isolado, na região da Lagoa Comprida, em um ponto que fica próximo a um centro
abandonado da aldeia Anta, que é reconhecido pela comunidade como de perambulação dos grupos
isolados.
Nesse sentido, por parte da FPEA, as providências iniciais a serem implementadas dividem-se nos
eixos de: a) atuação direta na área para fins de estabelecimento dos 4 (quatro) pontos de apoio para fins de
ações de monitoramento; b) articulação institucional com DSEI-MA (Polos-Base de Arame e Amarante) e
CR-MA/FUNAI, visando a consolidação do “Plano de Contingência para Situação de Contato” e; c)
conscientização dos indígenas Guajajara sobre a importância da política de não-contato.
Percebe-se então ser fundamental articular estratégias específicas para atuar na região, priorizando
a manutenção da política de não-contato para segurança dos indígenas do Povo Awa, com o agravante de
que estamos no período de enfrentamento à pandemia do COVID-19, somando-se ao fato de que já
existem muitos casos suspeitos e confirmados da doença nesta TI. Lembrando ainda que, historicamente, o
povo Awa Guajá enfrenta a pressão sobre seus territórios e sofre com o agravamento de diversas situações
de fragilidade que podem ser definidas como:
• Vulnerabilidade epidemiológica, apresentam baixa imunidade e ausência de memória
imunológica, isto é, pouca resistência física e biológica para doenças comuns na sociedade não-indígena,
como a gripe, por exemplo. Assim, diante do contexto atual de pandemia do covid-19, estão ainda mais
ameaçados, lembrando que, historicamente, as epidemias e os elevados índices de mortalidade pelas
doenças transmissíveis contribuíram significativamente para a redução da população indígena. Doenças
que afetam o aparelho respiratório introduzidas nas Américas por não-indígenas, tais como os diversos
tipos de gripes, causaram o extermínio de povos indígenas inteiros e ainda hoje continuam sendo a
principal causa de mortalidade de vários deles, situação ainda mais grave quando se refere aos grupos
considerados de recente contato e isolados, caso dos Awa;
• Vulnerabilidade demográfica, o contato provocou muitas mortes por doenças ou lutas pela
sobrevivência, o que diminuiu bastante o número de indígenas;
• Vulnerabilidade territorial, sofrem com a ação de invasores, pressão madeireira e do entorno e
impactos ambientais frequentes;
• Vulnerabilidade alimentar, pois há poucas áreas para caçar e coletar frutos, devido aos problemas
em seus territórios.
Torna-se, portanto, necessária a adoção de ações e estratégias em caráter de urgência pelo Estado
para assegurar a proteção dos direitos dos Awa Guajá, estabelecendo medidas para a prevenção de
contaminação nas terras indígenas onde vivem grupos Awa Guajá isolados, uma vez que uma epidemia
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como a Covid-19 pode ser fatal para sua existência. Além disso, o Estado deve estar preparado e realizar
planejamento prévio para, no caso de as medidas de prevenção mostrarem-se ineficientes, ser capaz de
conter e mitigar os efeitos da Covid-19. Frisa-se que em relação aos grupos isolados prevalece a política
do não-contato, considerando-se o fato de que vivem em isolamento voluntário.
As ações em prol dos indígenas isolados da etnia Awa enquadram-se no âmbito
do Planejamento Estratégico Anual de Trabalho da FPE Awa - Exercício de 2020, descrito na Atividade
007, no eixo de “Monitoramento territorial de índios isolados da TI Arariboia”, alinhando-se a perspectiva
de proteção territorial da T.I Arariboia. Nesse contexto, compete à FPEA efetuar ações permanentes de
proteção territorial, monitoramento de índios isolados e ações conjuntas de vigilância indígena com a
participação de diversos órgãos públicos (Força Nacional, Batalhão de Polícia Ambiental, Secretaria de
Direitos Humanos e Participação Popular (SEDIHPOP), entre outros) e dos "Guardiões da Floresta",
grupo composto por indígenas Guajajara/Tenetehara, engajados na luta pela defesa do território.

RESULTADOS ESPERADOS:
•

Levantamento de bens e insumos necessários para a construção dos 4 (quatro) pontos de apoio
para atividade de monitoramento na Terra Indígena Arariboia;

•

Organização da logística necessária para implementação dos pontos de apoio de monitoramento;

•

Definição da equipe de monitoramento, constituída por indígenas locais e colaboradores
eventuais;

•

Realização do levantamento das famílias do Centro da Anta, próximo à Aldeia Lagoa Comprida,
região de perambulação dos grupos isolados;

•

Acompanhamento e apoio institucional e operacional às ações de combate e prevenção de
incêndios;

•

Mediação de possíveis conflitos entre os indígenas Guajajara e os Awa Guajá;

•

Adoção de estratégias para evitar e/ou minimizar as possibilidades de contágio pelo covid-19
pelos indígenas isolados do povo Awa e implantar as ações previstas no plano de contingência para
situação de contato e;

•

Articulação institucional com órgãos de saúde pública (SESAI – Polos Base Arame e Amarante,
Secretarias Municipais) e de segurança pública para fins de proteção territorial.

PARTICIPANTES DA ATIVIDADE:

Servidores:
• Guilherme Augusto Gomes Martins
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• Daianne Veras Pereira
• Cleudon de Sena Mendes
• Eurípedes Miguel da Silva
Colaboradores eventuais:
• Diones Antonio Borges
• Cleidson Pereira Marinho

Colaboradores indígenas
• José Inácio Guajajara
• Clóvis Guajajara
• Franciel Guajajara
• Clóvis Guajajara
• Inara Guajajara

RECURSOS FINANCEIROS DA ATIVIDADE

Item
3390.30.01

Descrição (unidade)
Combustíveis e lubrificantes automotivos

Valor
Unitário
3,90

QTD
10.256

TOTAL
R$ 40.000,00

Finalidade: Para abastecimento de veículos oficiais, quadriciclos e para utilização outras máquinas e gerador
de energia.
Memória de cálculo:
Óleo Diesel S10, para caminhonetes e motor gerador = R$ 35.000,00
Gasolina para quadricíclos e motocicletas = R$ 4.000,00
Óleos lubrificantes para os demais veículos = R$ 1.000,00
TOTAL: (R$ 25.000,00 + R$ 8.000,00 + R$ 2.000,00) = R$ 40.000,00
339030. 04

Botijão de Gás de cozinha - Completo

200,00

10

R$ 2.000,00

Finalidade: Preparo de alimentação nas durante as atividades monitoramento na TI Araribioa e
implementação dos quatros pontos de apoio.
Memória de cálculo:
Cálculo: R$ 200,00 x 10 unidades = Total R$ 2.000,00
3390.30.22

Material de limpeza e higiene

R$ 5.000,00
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Finalidade: Materiais para desinfecção e limpeza em geral, tais como álcool em geral, detergente, água
sanitária, desinfetante, sabão em pó, sabão em barra, etc. Também será usado para fazer a assepsia da
pessoas-Indígenas e não indígenas.
3390.33.03

R$ 463,40 120

Locação de veículos

R$ 55.608,00

Finalidade: Locação para fins de apoio logístico ao transporte da equipe de trabalho e materiais diversos.
Memória de cálculo:
1 caminhonete x 120 dias = 120 diárias
120 x R$ 463,40 (valor da diária) = Total R$ 55.608,00
3390.30.28

R$ 7.000,00

EPI

Finalidade: Equipamentos para garantir a segurança dos profissionais que atuarão na prevenção ao novo
coronavírus, nas bases, postos, ctl e demais locais de atendimentos aos povos indígenas.
Memória de cálculo:
Luvas de látex-procedimento- caixa com 100 und = 35,00 x 10 = R$ 350,00
Máscara protetora = 5,00 x 320 = R$ 1.600,00
Óculos protetor = 16,00 x 50 = R$ 800,00
Avental TNT Caixa com 6 und = 60 x 10 = R$ 600,00
Aquisição de EPI’s Lona 6mX6m = 150,00 x 10 = R$ 1.500,00 (construção de acampamentos emergenciais)
Aquisição de EPI’s Lona 4mX4m = 130,00 x 10 = R$ 1.300,00 (construção de acampamentos emergenciais)
Corda 12mm (rolo 100m) = 400,00 x 3 = R$ 1.200,00 (cordas para atividades em geral)
Total: (R$) 1.600+800+600+1.500+1.300+1.200 = 7.000,00
R$ 25.010,00
3390.30.07
Gêneros Alimentícios Finalidade: Suporte alimentar para as equipes de trabalho da FUNAI e colaboradores indígenas que
auxiliaram no monitoramento e implementação dos quatro pontos de apoio na TI Araribioa.
Memória de cálculo:
Arroz = R$ 2,88 x 1000 Kg= R$ 2.880,00
Farinha de Mandioca, tipo massa puba = R$ 4,50 x 1000 Kg = R$ 4,500,00
Feijão = R$ 8,96 x 500 Kg = R$ 4.480,00
Carne bovina in natura = R$ 22,00 x 300 Kg = R$ 6.600,00
Carne Frango Congelado = R$ 6,20 x 500 Kg = R$ 3.100,00
Cartela de ovos = R$ 9,80 x 200 cartelas = R$ 1.960,00
Leite em pó = R$ 8,28 x 180 pacotes = R$ 1.490,40
Total = (R$ 2.880,00 + R$ 4,500,00 + R$ 4.480,00 + R$ 6.600,00 + R$ 3.100,00 + R$ 1.960,00 + R$
1.490,40) = V. TOTAL R$ 25.010,00
3390.48.01

Auxílio Financeiro Indígena (50 %)

Finalidade: Prestar apoio à equipe de monitoramento da FUNAI.
Memória de cálculo:
5 colaboradores indígenas x 10 dias por mês = 50 meias-diárias/mês
50 meia-diárias x 4 meses (período de vigência do plano) = 200 meia-diárias
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200 meia-diárias x R$ 88,50 = R$ 17.700,00

R$ 153.318,00

VALOR TOTAL:

São Luís/MA, 30 de julho de 2020
Atenciosamente,

CLEUDON DE SENA MENDES
Coord. CTL Awa I/FPEA/FUNAI

DAIANNE VERAS PEREIRA
Coord. Subst. FPE Awa/FUNAI
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Fundação Nacional do Índio – FUNAI
Diretoria de Proteção Territorial - DPT
Coordenação Geral de Índios Isolados e de Recente Contato – CGIIRC

Frente de Proteção Etnoambiental Awa – FPEA

PLANO DE TRABALHO – EMERGENCIAL
EXERCÍCIO: 2020

TIPO:

( ) Atividade contínua
( ) Atividade pontual ou projeto
( x ) Atividade emergencial

FRENTE DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL AWA
NOME DA ATIVIDADE:
Instalação de 4 (quatro) Pontos Estratégicos de Apoio às Ações de Monitoramento Permanente da
Referência Confirmada do Povo Indígena Isolado nº 41 – Terra Indígena Arariboia”.
TERRA INDÍGENA:

POVO INDÍGENA E/OU REGISTRO:

TI Arariboia

Povo Awa Guajá

VALOR TOTAL DA ATIVIDADE: R$ 101.607,74
COORDENAÇÕES PARTICIPANTES:
CGIIRC ( x )

CGPDS ( )

CGPC (

CGGAM ( )

)

INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES:

CGETNO (
CGLIC (

)
)

CGMT ( )
OUTRAS (

( ) Organização Indígena
( ) Ibama
( ) Polícia Federal
(x ) SESAI

)

( ) Policia Militar (e/ou
Ambiental)
( ) Exército Brasileiro
( ) Outro(s):

DATA DE EXECUÇÃO: Meses de Setembro e Outubro/2020 (60 dias)

Promoção e Proteção dos Direitos dos
Povos Indígenas de RECENTE
CONTATO
TIPO DE
ATIVIDADE:
Promoção e Proteção dos Direitos dos
Povos Indígenas ISOLADOS

( ) Diagnostico
( ) Etnodesenvolvimento
( x ) Acompanhamento do atendimento
de saúde
( ) Processos educativos
( ) Emissão de documentação básica
(..) Outras
( x ) Qualificação
( ) Expedição de localização
(x ) Expedição de monitoramento
( ) Sobrevoo
( ) Vigilância (indígena)
( x ) Fiscalização
( ) Outras
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( ) Manutenção das Bases e
equipamentos
( ) Atividades administrativas
(..) Diálogo com a população de entorno
(..) Acompanhamento de licenciamento
ambiental
( ) Capacitação
(x ) Outras: Implantação de Pontos de
Apoio para Ação de Monitoramento
Permanente.

Outras atividades

DADOS BÁSICOS DA ATIVIDADE
OBJETIVO GERAL:
• Realizar a segunda etapa emergencial do “Plano de Trabalho de Monitoramento Permanente da
Referência Confirmada de Povo Indígena Isolado nº 41 – Arariboia”, com o objetivo de instalar
os 4 (quatro) pontos de apoio estratégico às ações de monitoramento e proteção territorial, com
foco nos grupos isolados do Povo Awa Guajá, na Terra Indígena Arariboia, nas principais regiões
de perambulação destes grupos (Aldeias Lagoa Comprida, Lago Branco, Vargem Limpa e
Jenipapo), com vistas à implementar ações de caráter estruturante para garantir a integridade
física e a promoção dos direitos desta etnia, principalmente no contexto de enfrentamento à
pandemia do vírus Covid-19.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Instalar a estrutura física necessária ao funcionamento dos 4 (quatro) pontos estratégicos de apoio
às ações de monitoramento e proteção territorial na Terra Indígena Arariboia;
• Garantir os meios logísticos, materiais e humanos necessários para que as equipes de campo
possam efetuar as ações emergenciais no contexto do COVID-19 nesta TI;
• Intensificar o controle de acesso e o monitoramento do fluxo de entrada e saída de indígenas e nãoindígenas na região e;
• Assegurar meios para a realização de atividades de caráter contínuo, na área da proteção territorial.
JUSTIFICATIVA:

A TI Arariboia caracteriza-se por ser uma área com grande presença de madeireiros, fazendeiros,
sofrendo com bastante frequência com forte pressão fundiária, somadas a recorrentes queimadas
criminosas das matas nativas, além de ser acometida por diversas outras atividades ilícitas realizadas por
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não-indígenas. Tais fatos tem gerado e intensificado os conflitos constantes na região, inclusive com
ameaças aos servidores da FUNAI e as lideranças indígenas locais.
Verifica-se então que este território tem vários pontos de vulnerabilidade, locais nos quais a
Frente de Proteção Etnoambiental Awa (FPE Awa) tem o dever de atuar em parceria com a Coordenação
Regional do Maranhão (CR-MA), visando garantir e assegurar a proteção do território do povo Awa.
Nessa perspectiva, o presente plano de trabalho visa garantir a estrutura física, isto é, os recursos
materiais e logísticos necessários para assegurar a execução do trabalho indigenista, de caráter técnico, a
ser realizado pela FPEA e COPLII, para fins de realização da segunda etapa emergencial do “Plano de
Trabalho de Monitoramento Permanente da Referência Confirmada de Povo Indígena Isolado nº 41 –
Arariboia”, com o objetivo de instalar os 4 (quatro) pontos de apoio estratégico às ações de
monitoramento e proteção territorial, com foco nos grupos isolados do Povo Awa Guajá, na Terra
Indígena Arariboia, nas principais regiões de perambulação destes grupos (Aldeias Lagoa Comprida,
Lago Branco, Vargem Limpa e Jenipapo), com vistas à implementar ações de caráter estruturante para
garantir a integridade física e a promoção dos direitos desta etnia, principalmente no contexto de
enfrentamento à pandemia do vírus Covid-19.
Cabe explicar que a presente TI é compartilhada entre o Povo Tenetehara (Guajajara) e
parcialidades do povo Awá-Guajá, que vivem em situação de isolamento voluntário, constituindo para
CGIIRC a Referência Confirmada de Povo Indígena Isolado nº 41. Contudo, embora se trate de Referência
Confirmada, a Funai desde 2017 não vinha desenvolvendo um trabalho de monitoramento continuado do
Registro, nesse sentido, agravado pelo contexto de expansão da pandemia do Covid-19, percebeu-se a
extrema necessidade de estruturar um plano de ação com foco na proteção territorial da TI Arariboia, que é
constantemente invadida por madeireiros e caçadores ilegais, além de ser palco de assassinato de
lideranças indígenas.
Ademais, o conflito interétnico entre os Guajajara e os Awá-Guajá atingiu seu ápice após um
jovem caçador Guajajara ter sido flechado no ombro por um Awa isolado, sendo necessário uma
intervenção estatal em caráter emergencial, para assegurar a integridade física, em termos de saúde,
principalmente, dos grupos isolados.
Destaca-se ainda que, internamente, a CGIIRC sempre considerou esta TI 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. Não obstante a preocupação da Coordenação-Geral, poucas
ações foram realizadas no intuito de estabelecer um trabalho continuado na Terra Indígena, garantindo a
presença do Estado e, consequentemente, assegurando os direitos dos povos indígenas isolados que
habitam a área, sobretudo, no âmbito da proteção territorial, considerando o modo de vida nômade e
caçador-coletor desta etnia.
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Desta forma, face o contexto narrado, o presente plano de trabalho consiste em um dos sub-planos
necessários para dar suporte às ações planejadas, tratando-se de proposta de ação para instalar/estruturar os
pontos estratégicos de apoio, o que, na prática, podem ser vislumbrados como protótipos de bases
intermitentes, que servirão como núcleos para cumprimento das escalas de serviço dos profissionais de
campo da Frente de Proteção Etnoambiental Awa (FPEA), contribuindo assim para reverter o quadro de
distanciamento do órgão indigenista e saldar a dívida histórica para com os referidos grupos isolados, no
intuito de buscar meios para garantir a vida e a liberdade dos Awá-Guajá da TI Arariboia.
Além disso, a questão torna-se emergencial diante do fato de que o povo indígena isolado em tela se
encontra extremamente vulnerável diante do quadro de invasões em pleno contexto de pandemia de
COVID-19, o que exige que o órgão indigenista priorize sua atuação frente aos invasores, estruturando
unidades que possam servir como pontos estratégicos de contenção desta doença, aliando ações de
proteção territorial com as de saúde pública. Ressalta-se assim que a proposta de ativação emergencial dos
citados pontos de apoio alinha-se às determinações da Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental/ADPF n° 709/2020, de 08.07.2020, do Supremo Tribunal Federal/STF, que constitui
decisão cautelar do Ministro Luís Roberto Barroso, que estabeleceu no Capítulo III - intitulado "Síntese
das Cautelares Deferidas" - a criação de barreiras sanitárias em caráter de urgência, considerando a TI
Arariboia como uma das prioridades, o que mostra a necessidade de realização de trabalho técnico,
qualificado e específico de servidores, colaboradores eventuais e colaboradores indígenas, que deverão
executar atividades ligadas às esferas da proteção territorial, articulação institucional e promoção de
direitos, sobretudo, na esfera das políticas públicas de saúde, alinhadas ao Plano de Contingência para
Situação de Contato.
Assim, a constituição de uma equipe técnica para atuar na TI Arariboia, em caráter de urgência,
deve-se ao incidente que aconteceu no dia 16 de maio de 2020, no qual um indígena Guajajara foi
flechado por um Awa isolado, na região da Lagoa Comprida, em um ponto que fica próximo a um centro
abandonado da aldeia Anta, que é reconhecido pela comunidade como de perambulação dos grupos
isolados. Nesse sentido, por parte da FPEA, as providências iniciais a serem implementadas dividem-se
nos eixos de: a) atuação direta na área para fins de estabelecimento dos 4 (quatro) pontos de apoio para
fins de ações de monitoramento; b) articulação institucional com DSEI-MA (Polos-Base de Arame e
Amarante) e CR-MA/FUNAI, visando a consolidação do “Plano de Contingência para Situação de
Contato” e; c) conscientização dos indígenas Guajajara sobre a importância da política de não-contato.
Percebe-se então ser fundamental articular estratégias específicas para atuar na região, priorizando
a manutenção da política de não-contato para segurança dos indígenas do Povo Awa, com o agravante de
que estamos no período de enfrentamento à pandemia do COVID-19, somando-se ao fato de que já
existem muitos casos suspeitos e confirmados da doença nesta TI.
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Lembrando ainda que, historicamente, o povo Awa Guajá enfrenta a pressão sobre seus territórios
e sofre com o agravamento de diversas situações de fragilidade que podem ser definidas como: •
Vulnerabilidade epidemiológica, apresentam baixa imunidade e ausência de memória imunológica, isto é,
pouca resistência física e biológica para doenças comuns na sociedade não-indígena, como a gripe, por
exemplo; • Vulnerabilidade demográfica, o contato provocou muitas mortes por doenças ou lutas pela
sobrevivência, o que diminuiu bastante o número de indígenas; • Vulnerabilidade territorial, sofrem com a
ação de invasores, pressão madeireira e do entorno e impactos ambientais frequentes; • Vulnerabilidade
alimentar, pois há poucas áreas para caçar e coletar frutos, devido aos problemas em seus territórios.
Torna-se, portanto, necessária a adoção de ações e estratégias em caráter de urgência pelo Estado para
assegurar a proteção dos direitos dos Awa Guajá, estabelecendo medidas para a prevenção de
contaminação nas terras indígenas onde vivem grupos Awa Guajá isolados, uma vez que uma epidemia
como a Covid-19 pode ser fatal para sua existência.
Portanto, o Estado deve estar preparado e realizar planejamento prévio para, no caso de as
medidas de prevenção mostrarem-se ineficientes, ser capaz de conter e mitigar os efeitos da Covid-19.
Frisa-se que em relação aos grupos isolados prevalece a política do não-contato, considerando-se o fato
de que vivem em isolamento voluntário. As ações em prol dos indígenas isolados da etnia Awa
enquadram-se no âmbito do Planejamento Estratégico Anual de Trabalho da FPE Awa - Exercício de 2020,
descrito na Atividade 007, no eixo de “Monitoramento territorial de índios isolados da TI Arariboia”,
alinhando-se a perspectiva de proteção territorial da T.I Arariboia. Logo, compete à FPEA efetuar ações
permanentes de proteção territorial, monitoramento de índios isolados e ações conjuntas de vigilância
indígena com a participação de diversos órgãos públicos (Força Nacional, Batalhão de Polícia Ambiental,
Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular (SEDIHPOP), entre outros, tratando-se de ação
interinstitucional, com caráter emergencial, reforçado após às determinações da ADPF n° 709/2020.

RESULTADOS ESPERADOS:
•

Instalação e funcionamento dos 4 (quatro) pontos estratégicos de apoio às ações de monitoramento

e proteção territorial dos indígenas isolados da etnia Awa Guajá;
•

Implementação das ações previstas nos seguintes eixos: a) Plano de Trabalho de Monitoramento

Permanente Registro nº. 41 – Awá-Guajá; b) do Plano de Contingência Específico do Povo Awa e; c) do
Plano de Contingência para Situação de Contato.
•

Evitar e/ou minimizar as possibilidades de contágio pelos indígenas do povo Awa e;

•

Adoção de ações estruturantes de médio e longo prazo na Terra Indígena Arariboia, com foco no

trabalho com indígenas isolados.
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PARTICIPANTES DA ATIVIDADE:

Servidores:
•
•
•
•
•

Guilherme Augusto Gomes Martins
Cleudon de Sena Mendes
Daianne Veras Pereira
Flávio Roberto Camilo Santiago Sousa Duarte
Felipe Batista Cavalcante

Colaboradores eventuais:
• Diones Antonio Borges
• Cleidson Pereira Marinho

RECURSOS FINANCEIROS DA ATIVIDADE

Item

Descrição (unidade)

Valor
Unitário

QTD

TOTAL

1.282 R$ 7.000,00
3390.30.01
Combustíveis e lubrificantes automotivos
R$ 3,90
Finalidade: Para abastecimento de veículos oficiais e locados e utilização de gerador de energia elétrica.
Memória de cálculo:
Óleo Diesel S10, para caminhonetes e motor gerador = R$ 7.000,00
Gasolina para quadricíclos, motocicletas, motosserra = R$ 4.000,00
Óleos lubrificantes para os demais veículos = R$ 1.000,00
TOTAL: (R$ 5.000,00 + R$ 4.000,00 + R$ 1.000,00) = R$ 12.000,00
3390.30.01

Combustíveis e lubrificantes automotivos

R$ 4,85

824

R$ 5.000,00

Finalidade: Para abastecimento de veículos oficiais, incluindo quadriciclos, e óleo para manutenção e
lubrificação de veículos.
Gasolina para quadriciclos e motocicletas = 824 litros x R$ 4,85 = R$ 4.000,00
Óleos lubrificantes para os veículos oficiais e máquinas = 40 und x R$ 25,00 = R$ 1.000,00
TOTAL: (824 litros de gasolina + 40 litros de óleo lubrificante = 864 litros no total R$ 5.000,00
V.TOTAL = R$ 5.000,00.
4
R$ 800,00
339030. 04
Botijão de Gás de cozinha - Completo
200,00
Finalidade: Preparo de alimentação para a equipe de trabalho e indígenas envolvidos na ação.
Memória de cálculo:
Cálculo: R$ 200,00 x 4 unidades = TOTAL R$ 800,00
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3390.30.22

R$ 2.000,00

Material de limpeza e higiene

Finalidade: Materiais para desinfecção e limpeza em geral, tais como álcool 70%, álcool em gel, detergente,
água sanitária, desinfetante, sabão em pó, sabão em barra e detergente. Também será usado para fazer a
assepsia das pessoas-Indígenas e não indígenas.
60
R$ 27.804,00
R$ 463,40
3390.33.03
Locação de veículos
Finalidade: Locação para apoio logístico no transporte de pessoas e materiais que atuarão na prevenção ao
novo coronavírus.
Memória de cálculo:
1 caminhonetes x 160 dias cada uma = 60 diárias
60 diárias para caminhonete x R$ 463,40 (valor da diária) = TOTAL R$ 27.804,00
3390.30.07

R$ 6.816,10

Gêneros Alimentícios -

Finalidade: Suporte alimentar para a equipe de trabalho da FUNAI e indígenas diretamente envolvidos na
ação.
Memória de cálculo:
Arroz = R$ 2,88 x 200 Kg= R$ 576,00
Farinha de Mandioca, tipo massa puba = R$ 4,50 x 120 Kg = R$ 540,00
Feijão = R$ 8,96 x 60 = R$ 537,60
Carne bovina in natura = R$ 22,00 x 100 Kg = R$ 2.000,00
Carne Frango Congelado = R$ 6,20 x 100 Kg = R$ 620,00
Cartela de ovos = R$ 9,80 x 20 cartelas = R$ 186,00
Leite em pó 400g = R$ 8,28 x 60 pacotes = R$ 496,80
Café Torrado e moído 500g R$ 8,50 x 30 = 255,00
Açúcar Cristal 1Kg 3,50 x 50 = 175,00
Alho in natura R$ 22,00 Kg x 5 = 110,00
Cebola in natura R$ 5,00Kg x 20 = 100,00
Tomate in natura R$ 5,00Kg x 20 = 100,00
Florão de milho fardo com 20 und. R$ 35,00 x 5 = 175,00
Flocão de arroz fardo 10 und R$ 16,94 x 5 = 84,70
Macarrão 500g R$ 2,20 x 50 = 110,00
Banana in natura dúzia R$ 8.00 x 50 = 400,00
Laranja in natura Kg 3,00 x 50 = 150,00
V. TOTAL R$ 6.816,10
R$ 3.775,00
3390.30.28
Aquisição de EPI’s
Finalidade: Equipamentos para garantir a segurança dos profissionais e colaboradores que atuarão na
implementação dos quatro pontos de apoio que servirão de base de monitoramento do povo Awa Isolado na TI
Arariboia. Tendo em vista que a região apresenta muitos caos de confirmados de COVID-19.
Memória de cálculo:
Luvas de látex-procedimento- caixa com 100 und = 35,00 x 5 = R$ 175,00
Máscara protetora = 5,00 x 320 = R$ 1.600,00
Óculos protetor = 16,00 x 20 = R$ 160,00
Avental TNT Caixa com 6 und = 60 x 10 = R$ 600,00
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Aquisição de EPI’s Lona 6mX6m = 150,00 x 3 = R$ 450,00 (construção de acampamentos emergenciais)
Aquisição de EPI’s Lona 4mX4m = 130,00 x 3 = R$ 390,00 (construção de acampamentos emergenciais)
Corda 12mm (rolo 100m) = 400,00 x 1 = R$ 400,00 (cordas para atividades em geral)
Total: (R$) 175,00+1.600+160+600+450+390+400 = R$ 3.775,00
R$ 6.050,00
3390.30.42
Ferramentas
Finalidade: Materiais para instalação de quatro pontos de apoio em quatro aldeias da TI Araribioa.
Memória de cálculo:
Martelo em Aço. R$ 45,00 x 10 = R$ 450,00
Serrote em aço 20”. R$ 60,00 x 8 = R$ 480,00
Arco de Serra para serrar metais. R$ 50,00 x 4 = R$ 200,00
Serras para Arco de serra R$ 15,00 x 20 = R$ 300,00
Foice. R$ 45,00 x 10 = R$ 450,00
Machado. R$ 90,00 x 8 = R$720,00
Facão cabo madeira c/ bainha couro. R$ 125,00 x 20 = R$ 2.500,00
Alicate universal 8” R$ 80,00 x 4 = 320,00
Alicate de pressão R$ 70,00 x 4 = R$ 280,00
Formão 3/8 R$ 35,00 x 5 = R$ 175,00
Formão 5/8 R$ 35,00 x 5 = R$ 175,00
Lima chata R$ 20,00 x 30 = R$ 600,00
Limatão 8”. R$ 20,00 x 30 = R$ 600,00
Limatão 6” R$ 20,00 x 60 = R$ 600,00
Pá de Bico c/ Cabo R$ 35,00 x 8 = R$ 280,00
Enxada 1,5 c/ cabo R$ 50,00 x 8 = R$ 400,00
Jogo de chaves de Fendas 6 peças. R$ 50,00 x 4 = R$ 2000,00
Jogo de chave de Philips 6 peças. R$ 50,00 x 4 = R$ 200,00
Jogo de chaves Combinadas 12 peças. R$ 250 x 4 = R$ 1.000,00
Total: (R$) 6.050,00
R$ 26.375,76
Material para Manutenção de Bens
Móveis/Instalações
Finalidade: Preparo de alimentação durante as atividades monitoramento na TI Arariboia e implementação
dos quatros pontos de apoio.
Boca de Lobo R$ 92,00 x 8 = R$ 720,00
Aparelho Sanitário com caixa acoplada. R$ 350,00 x 4 = R$ 1.400,00
Tampa para vaso Sanitário. R$ 70,00 x 4 R$ 280,00
Pregos 15 x 18. R$ 15(Kg) x 10 = R$ 150,00
Pregos 15 x21. R$18,00 x 20 = R$ 360,00
Pregos 17 x21. R$ 15,00 x 10 = R$ 150,00
Pregos 18 x 30. R$15,00 x 20 = R$ 300,00
Pregos 18 x 27. R$16,00 x 20 R$ = 320,00
Pregos 17 x 24. R$ 20,00 x 10 R$ = 200,00
Pregos 20 x 48. R$ 25,00 x 20 R$ = 250,00
Fechaduras. R$ 80,00 x 6 = R$ 480,00
Pias Banheiro com coluna. R$70,00 x 4 = R$ 280,00
Pia em aço inox duas cubas R$ 550,00 x 4 = 2.200,00
Torneira 25mm. R$ 7,00 x 16 = R$ 112,00
Cano PVC R$ 25,00 x 30 = R$ 750,00
Cimento. R$35,00 x 50 = R$ 1.700,00
Tijolo 8 furos, Milheiro R$ 600,00 x 8 = R$ 4.800,00
339030.24
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Telha de Barro Plan, R$ 750,00 x 8 = R$ 6.000,00
Barra Roscada ½” R$ 20,00 x 20 = R$ 400,00
Porcas ½” R$ 1,00 x 100 = R$ 100,00
Curvas 25mm R$ 1,50 x 40 = R$ 60,00
Cola canos PVC R$ 10,00 x 10 = R$ 100,00
Portas em madeira maciça R$ 350,00 x 4 = R$ 1.400,00
Janela em madeira maciça R$ 250,00 x 8 = R$ 2.000,00
Portal em madeira maciça para portas R$ 200,00 x 4 = R$ 800,00
Portal em madeira maciça para janelas R$ 150,00 x 8 =R$ 1.200,00
Valor R$: 26.512,00

33390.30.26

R$ 7.772,00

Material elétrico e eletrônico

Materiais para instalação de quatro pontos de apoio em quatro aldeias da TI Arariboia.
Memória de cálculo:
Cabo Elétrico 10 mm(Rolo com 100 metros)R$ 650,00 x 6 = R$ 3.900,00
Cabo Elétrico 06 mm(Rolo com 100 metros) R$ 430,00 x 6 = R$ 2.580,00
Lâmpadas Led 25w R$ 22,00 x 28 = 616,00
Bocal para Lâmpadas R$ 7,00 28 = 196,00
Disjuntor 25 Amper R$ 20,00 x 12 = 240,00
Tomadas e interruptor três pinos conjugados R$ 15,00 x 16 = R$ 240,00
V. TOTAL R$ 7.772,00
Maquinas e Equipamentos Agrícolas e
R$ 8.214,88
Rodoviários.
Materiais para instalação de quatro pontos de apoio em quatro aldeias da TI Arariboia.
Motosserra com sabre 42 dentes 36CM/25” R$ 5.351,14 x 1 R$ 5.351,14
Roçadeira para pequenos arbustos Potência (kW/cv): 1.4/1.9 R$ 2.836,74 x 1 R$ 2.836,74
Memória de cálculo:
V. TOTAL R$ 8.214,88
4490.52.40

VALOR TOTAL:

R$ 101.607,74 (Cento e Um Mil, Seiscentos e Sete Reais, Setenta e Quatro Centavos)
São Luís/MA, 02 de agosto de 2020

Atenciosamente,
CLEUDON DE SENA MENDES
Coord. CTL Awa I/FPEA/FUNAI
DAIANNE VERAS PEREIRA
Coord. Subst. FPE Awa/FUNAI
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05/08/2020

SEI - Processo

2352428

08620.003304/2020-95

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
Informação Técnica nº 6/2020/Segat - CR-ATO/DIT - CR-ATO/CR-ATO-FUNAI

Em 03 de agosto de 2020
À Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial (CGMT)
À Coordenação-Geral de Índios Isolados e Recente Contato (CGIIRC)
Assunto: Barreira Sanitária - Terra Indígena Avá-Canoeiro/ Minaçu (GO)

1. Prezados, em atenção ao OFÍCIO CIRCULAR Nº 13/2020/CGMT/DPT/FUNAI
(SEI:2327307) que discorre sobre a decisão do "Exmo. Sr. Ministro do STF Luís Roberto Barroso (Anexo
I), que determina a criação de Barreiras Sanitárias para fins de proteção aos Povos Indígenas Isolados (PII)
e Povos Indígenas de Recente Contato (PIRC) frente ao avanço da pandemia do COVID-19", e
especificamente à respeito da Terra indígena Avá Canoeiro, municípios de Colinas do Sul (GO) e Minaçu
(GO), a CRATO informa que:
Exitem atualmente 3 barreiras de controle de acesso e vigilância permanentes na Terra Indígena
Avá-Canoeiro, e que foram instalada por Furnas, como parte das ações de mitigação em razão da
construção do empreendimento UHE Serra da Mesa, e que conta com a vigilância de funcionários da
empresa Terra Vigilância.
Sobre a localização das barreiras informa-se: BARREIRA I – Localizada na estrada Colinas do Sul
- GO à Minaçu – GO, no ponto 172 na localização S 13°52.567`; W 048°11.195`; Elevação 527`.
BARREIRA II – Localizada na confluência do Córrego Florêncio com o Rio Tocantins, hoje
reservatório de Cana Brava, no ponto 056 na localização S 13°46.502`; W 048°09.268`; Elevação
342`. BARREIRA III – Região do Quebra Chifre, no ponto 137 na localização S 13°52.567`; W
048°11.194`; Elevação 0`
Além das rondas na TI, com o intuito de realizar a segurança patrimonial, há a presença permanente
de funcionários da empresa Terra Vigilância nas barreiras, os quais comunicam a CTL de
Minaçu(GO) sobre eventuais ilícitos ou invasores na área, para que o servidores da Funai, junto ao
Batalhão de Polícia, possam melhor direcionar as ações de fiscalização. Os relatórios enviados pela
empresa Terra Vigilância são mensais e tem sido anexados pela CTL no Processo
SEI: 08743.000257/2020-31.
Fora os relatórios mensais encaminhados pela empresa Terra Vigilância, há um Plano de Trabalho
de Proteção Territorial (SEI: 2166765) aprovado pela CGMT, que prevê a realização de atividades
mensais de Fiscalização, com a participação de servidores da CTL de Minaçu (GO) e o Batalhão de
Polícia.
Destaca-se que nesse ano foram realizadas atividades no mês de abril,
conforme Memorando nº 24/2020/CTL - Minaçu/CR-ATO-FUNAI (SEI:2116572) e no mês de
junho, conforme DESPACHO - RELATÓRIO/CTLM/2020 (SEI:2224060), a qual contou com a
sei.funai.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_controla…
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participação da Polícia Federal de Goiás. A previsão é que ocorra uma nova atividade nos dias 13 e
14 de agosto, segundo informa o DESPACHO - SEGAT/CRATO - CGMT/2020 (SEI:2334975).
Ainda sobre os PTPTs aprovados pela CGMT, destaca-se o Plano SEI: 2190157,
Processo: 08743.000387/2020-74, em que a CTL Minaçu(GO) solicitou recursos para a compra de
materiais de higiene e limpeza, os quais serão utilizados durante as ações, como forma de prevenção
à Covid-19. Ademais, a CTL Minaçu (GO) recebeu EPIs (máscaras, álcool gel e luvas) da CRATO,
para que possa utilizar durante os trabalhos.
Segundo o chefe da CTL de Minaçu informou por WhatsApp, a enfermeira do DSEI (Antonia Maria
Fidelis de Souza) está presente todos os dias na aldeia, de modo que vem acompanhando de perto o
estado de saúde dos indígenas que lá vivem.
Em razão do número reduzido de indígenas que reside na TI e que não têm saído do local, da
presença constante de uma enfermeira na aldeia e da existência de 3 barreiras de controle acesso, é
que a CTL centrou sua demanda na compra de materiais de higienização e limpeza, utilizados no
momento em que os deslocamentos se fazem necessário, e não demandou pela instalação de uma
barreira sanitária no local.
2. Por ora é que o SEGAT/CRATO tem a informar. Assim, encaminha-se esta Informação
Técnica à CGMT e CGIIRC para que possam complementar com informações que considerem pertinentes,
visto o acompanhamento realizado por essas Coordenações-Gerais das questões relativas aos AváCanoeiro/Minaçu (GO).
3. Ademais, a CRATO se coloca à disposição para ações que forem de nossa competência e
outras orientações.

Osorito Ulisses A. e Silva
Chefe de Serviço
SEGAT/CRATO
De acordo:
Osmar Gomes de Lima
Coordenador Regional
CRATO

Documento assinado eletronicamente por Osorito Ulisses Aniszewski e Silva, Chefe de Serviço, em
04/08/2020, às 08:21, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Osmar Gomes de Lima, Coordenador(a) Regional, em
04/08/2020, às 10:27, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no
site: h p://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 2352428 e
o código CRC 95175C76.
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SEI/FUNAI - 2336978 - Memorando

2336978

08789.000233/2020-56

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
Memorando nº 90/2020/CTL - Vilhena II/CR-NOMT-FUNAI
Em 28 de julho de 2020
Ao Senhor Coordenador Regional da CR NOMT
Assunto: Barreira Sanitária Enawene-Nawe.

1. Considerando a situação de vulnerabilidade do povo Enawene-Nawe em relação à doenças respiratórias,
principalmente em relação à COVID-19; considerando ainda ser um povo de recente contato e por isso deve-se
mais cuidados; considerando o cenário de infecção por COVID-19 no Estado do Mato Grosso, apresentamos
abaixo o Plano para Implementação de Barreiras Sanitárias para aplicação imediata no território EnaweneNawe, em atenção ao Ofício Circular 19 (SEI 2313051) e ao OFÍCIO CIRCULAR Nº
13/2020/CGMT/DPT/FUNAI (2327307).
2. Pedimos análise da CR NOMT e o envio para as Coordenações pertinentes.

PLANO DE TRABALHO
I. Objetivo
Implantar 1 barreira sanitária na divisa do Mato Grosso com Rondônia na BR 174 pelo período de 5 semanas
(inicialmente).

CR

TI

NOMT

Aldeia/Local
Tipo de
Regime de
Município de
Composição
Coordenadas Geográficas
Controle
Funcionamento
Referência

EnaweneAldeia
Comodoro
Nawe
Halataikwa

6 pessoas (2
servidores da
FUNAI, dois
Barreira servidores da semanal/ diurno
12°5'24.75"S 59°33'53.77"O
Sanitária saúde e
(5h as 16h)
2 servidores
de
segurança)

II. Recursos Financeiros
RECURSOS FINANCEIROS
sei.funai.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2533977&infra_sistema=1…
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Subitem Descrição

Valor Unitário

QTD

TOTAL

R$ 177,00

70

R$ 12.390,00

3390.14 14

Diárias de servidor

Memória de
Cálculo

Diárias para 02 servidores que prestarão apoio logístico e operacional nas atividades durante 7 dias
na semana, por 5 semanas

3390.30 01

Diesel S10

Memória de
Cálculo

Deslocamento de servidores, colaboradores eventuais, equipamentos e materiais, em cada uma das
semanas programadas, sendo estimado o deslocamento terrestre com base nos seguinte cálculo:
participação de servidor de Juína e Vilhena, perfazendo um total de 800km (2 veículos) por semana.
Totalizando 4000 km (680 litros de Diesel) durante toda a atividade de deslocamento dos sevidores
que estarão nas barreiras. 525 litros de Diesel para gerador, sendo 15 litros por dia. 500 litros de
Diesel para caminhão que trabalhará na logistica para a montagem da barreira na primeira semana e
desmontagem na ultima semana.

3390.37 01

Diária de motorista

Memória de
Cálculo

Para apoio logístico no desenvolvimento das atividades na condução de caminhão. Diária de acordo
com o Contrato 10/FUNAI/2016, LG ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS EIRELI - ME CNPJ
05.427.994/0001-40.

3390.36 02

Diária de colaborador eventual

Memória de
Cálculo

Diárias para os dois colaboradores da área da saúde de que irão acompanhar as atividades durante as
5 semanas.

3390.30 07
Memória de
Cálculo

Gêneros de alimentação

R$

4,69

R$ 250,00

R$ 177,00

1.705,00

4

70

R$ 7.996,45

R$

1.000,00

R$ 12.390,00

Para alimentação dos participantes das barreiras sanitárias para 5 semanas.
Especificação
Açúcar
Arroz
Alho
Batata
Café
Cebola
Feijão
Cenoura
Leite
Repolho
Tomate
Pao de forma
Bolacha salgada
Margarina
Ovos cartela
Farinha
Frango
Macarrão
Óleo
Peixe
Sal

Valor Unitário
R$ 4,76
R$ 15,70
R$ 40,00
R$ 4,60
R$ 10,65
R$ 5,68
R$ 5,65
R$ 2,50
R$ 4,80
R$ 1,30
R$ 4,85
R$ 9,90
R$ 5,65
R$ 6,79
R$ 15,50
R$ 3,75
R$ 7,99
R$ 3,25
R$ 4,30
R$ 16,95
R$ 0,86

Qtd
10
50
5
10
18
10
10
10
35
8
20
35
15
10
10
5
80
30
15
30
2

Valor Total
R$ 47,60
R$ 785,00
R$ 200,00
R$ 46,00
R$ 191,70
R$ 56,80
R$ 56,50
R$ 25,00
R$ 168,00
R$ 10,40
R$ 97,00
R$ 346,50
R$ 84,75
R$ 67,90
R$ 155,00
R$ 18,75
R$ 299,40
R$ 67,50
R$ 16,50
R$ 837,00
R$ 1,72

Agua mineral (20 litros)

R$ 10,00

30

R$ 300,00
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Total gêneros alimentícios
3390.30 28

R$ 3.968,32

EPI - Equipamentos de Proteção Individual
Especificação

Valor Unitário

Qtd

Valor Total

Máscara de proteção N95 ou PFF2

R$ 9,20

840

R$ 7.728,00

Avental descartável

R$ 22,00

420

R$ 9.240,00

Oculos para proteção (acrilico tranparente)

R$ 4,30

20

R$ 86,00

Luvas para procedimento

R$ 19,90

4

R$ 79,60

Total de EPI - Equipamentos de Proteção Individual

R$ 17.133,60

3390.30
42 Ferramentas
Memória de Cálculo Para borrifação na limpeza e proteção de equipamentos e colaboradores nas barreiras sanitárias.
Especificação

Valor Unitário

Qtd

Valor Total

R$ 230,00

2

R$ 460,00

Total de ferramentas

3390.30
22
Memória de Cálculo

R$ 460,00

Material de limpeza e produtos de higienização
Para limpeza e proteção de equipamentos e colaboradores nas barreiras sanitárias
Especificação
Valor Unitário
Qtd Valor Total
Alcool líquido 70%
R$ 8,00
15 R$ 120,00
Alcool gel 70%

R$ 8,90

15

R$ 133,50

Hipoclorito de sódio (5 litros)

R$ 15,00

10

R$ 150,00

Total de material de limpeza e produtos de higienização
3390.30
19
Memória de Cálculo

R$ 403,50

Material de acondicionamento e embalagem
Para coleta de resíduos das barreiras sanitárias
Especificação

Valor Unitário

Qtd Valor Total

Saco de Lixo (100 litros, preto, reforçado)

R$ 7,00

15

Total de material de acondicionamento e embalagem

R$ 105,00

R$ 105,00

3390.30
04 Gás engarrafado
Memória de Cálculo Para preparo de alimentos
Especificação

Valor Unitário

Qtd Valor Total

Gás engarrafado 13 kg (Gás Liquefeito de Petróleo)

R$ 100

3

Total de material laboratorial

R$ 300,00

R$ 300,00
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3390.30
40 Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários
Memória de Cálculo Para borrifação na limpeza e proteção de equipamentos e colaboradores nas barreiras sanitárias.
Especificação

Valor Unitário

Qtd Valor Total

Pulverizador costal manual 20 litros

R$ 299,00

1

R$ 299,00

Total de máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários

4490.52
22
Memória de Cálculo

R$ 299,00

Equipamentos de manobra e patrulhamento
Para montagem da barreira sanitária
Especificação

Valor Unitário

Qtd Valor Total

Barraca (tenda, 3 x 3, articulável/ dobrável)

R$ 800,00

1

Total de máquinas de manobra e patrulhamento

TOTAL DO PROJETO

R$ 800,00

R$ 800,00

R$ 57.245,87

III. ENCAMINHAMENTOS NECESSÁRIOS
É imprescindível a participação dos órgãos de saúde municipal, estadual e federal, bem como a presença de efetivo de
segurança. Assim solicitamos à Coordenação Regional Noroeste do Mato Grosso atue para articulação junto aos
demais entes governamentais de saúde e de segurança de modo a fortalecer o desenvolvimentos das atividades nas
barreiras sanitárias.

Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por Iana Teresa Moura Gomes, Chefe de Coordenação Técnica Local,
em 31/07/2020, às 14:35, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site:
h p://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código veriﬁcador 2336978 e o código CRC 95CF4180.

Referência: Processo nº 08789.000233/2020-56

SEI nº 2336978
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