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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
Memorando nº 11/2020/Sedisc - CR-VJ/DIT - CR-VJ/CR-VJ-FUNAI
Atalaia do Norte-AM, 04 de agosto de 2020
À Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial-CGMT
Assunto: Ações de prevenção e combate ao COVID-19 - Informe sobre Barreiras TI Vale do Javari
Senhor Coordenador-Geral,
Em resposta ao Ofício-Circular n. 12/2020/CGMT/DPT (2321641) e Ofício-Circular n. 14/2020/CGMT/DPT
(2346457), informamos o seguinte:
Que estamos fazendo todos os esforços necessários para coordenar e garantir a implantação de barreiras
sanitárias e barreiras de controle de acesso, conforme elencamos no Plano de Trabalho Emergencial (2292697) o qual foi
aprovado por esta CGMT com descentralização de recursos somente no dia 28/07/2020, conforme as NC
(2338187 e 2338240). Entretanto, como é de conhecimento notório, esta Coordenação Regional padece de quantitativo de
servidores necessários para atuar em todas as frentes sob responsabilidade da CR, bem como, temos limitações institucionais
frente ao papel da FUNAI nas barreiras sanitárias e de controle de acesso.
Sabendo disso, temos articulado parcerias fundamentais com representantes de instituições das forças armadas,
segurança pública e saúde indígena para implantação de barreiras sanitárias e junto aos povos indígenas para fortalecimento
das barreiras de controle de acesso naquelas localidades onde será inviável a presença de instituições do Estado Brasileiro,
por conta das dificuldades de navegabilidade nesta época do ano devido a baixa dos rios. Neste sentido, está confirmado o
apoio logístico da Marinha do Brasil, Polícia Militar e DSEI Vale do Javari que junto a esta CRVJ estará com início das ações
no dia 05/08/2020.
Apesar de todos os esforços empreendidos, infelizmente não contaremos com apoio do Exército Brasileiro
através do 8º Batalhão de Infantaria de Selva, ao qual solicitamos apoio logístico com aeronaves para conseguirmos chegar
nas cabeceiras dos rios, especificamente nas aldeias Trinta e Um, Lobo, Maronal, Vida Nova, Hobana e Jarinal, onde
não conseguiremos chegar com nossas embarcações com a tempestividade que demanda tais ações, restando por esta razão a
necessidade desta CGMT articular junto ao Ministério da Defesa a viabilidade de tal apoio na Terra Indígena Vale do Javari.
Dito isto, cumpre-nos informar ainda que aproveitamos as estruturas atuantes da BAPE Itui/Itacoaí, localizada
na confluência dos rios Ituí e Itacoaí, bem como, BAPE Curuçá, localizada na entrada do rio Curuçá para implantação de 02
Barreiras Sanitárias. A barreira da BAPE Ituí-Itacoaí já se encontra em funcionamento. Apesar de ambas as BAPES já
desenvolverem monitoramento territorial rotineiramente, também somarão na função de realizar do controle sanitário e
controle de acesso de pessoas para dentro da TI Vale do Javari, onde há presença confirmada inclusive de indígenas isolados.
Reforçamos que tais ações de controle sanitário, inicialmente, contarão com a participação de servidores da FUNAI, DSEI
Vale do Javari, PM e Força Nacional, com apoio da Marinha para sua implantação.
Destacamos que na Terra Indígena Vale do Javari tem atualmente 1 barreira sanitária em Funcionamento
(BAPE Ituí-Itacoaí), 1 barreira sanitária em efetivação voltante = embarcação da Marinha na calha do rio Javari e Curuçá com
previsão de início amanhã dia 05, 3a. barreira sanitária será a BAPE Curuçá a partir ainda desta semana, os insumos e
profissionais também estão abordo da embarcação da Marinha que estará se deslocando amanhã para a região. Qunato as
respostas aos questionamentos contidos no Ofício Circular n. 12, abaixo:
1.1 Localização: TI Vale do Javari, Em fase parcial de implementação de acordo abaixo com referência
as aldeias propostas: Lago Grande, São Luiz, Soles, Maronal, Vida Nova, Hobana e Jarinal.
1.2 Tipo de Controle: Barreira Sanitária: Ponto 1 - Barreira Sanitária móvel entre as aldeia Lago Grande, São
Luiz até a região do médio rio Curuçá (a ser implantada). Ponto 2 - Barreira Sanitária na BAPE Curuçá (a ser
implantada). Ponto 3 - Barreira Sanitária BAPE Ituí /Itacoaí (já implantada). Barreira de Controle de Acesso: Ponto 1: Rio
Jaquirana - Será na confluência do Rio Galves com o Rio Javari contemplando (aldeias Soles, Trinta e Um e Lobo). Ponto 2:
Alto Curuçá (aldeias Maronal ). Ponto 3: Alto Itacoaí (aldeia Hobana e Remancinho em fase de execuação prevista para o dia
07.08 para saída de equipe). Ponto 4: Rio Jutaí (aldeia Jarinal).
1.3 Regime de Funcionamento: Barreiras Sanitárias funcionamento misto com troca de equipes da Marinha a
cada 15 dias e da PM a cada 30 dias. Já as Barreiras de Controle de Acesso serão diurnas com escala de revezamento a cada
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10 ou 15 dias.
1.4 Atores que compõe cada tipo de controle: FUNAI, SESAI, Marinha do Brasil, Polícia Militar e Indígenas.
1.5 Coordenadas Geográficas:
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Atenciosamente,
(assinado eletronicamente)
DANIELLE MOREIRA BRASILEIRO
Coordenadora Regional Substituta
Documento assinado eletronicamente por Danielle Moreira Brasileiro, Coordenador(a) Regional Subs tuto(a), em
05/08/2020, às 00:48, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
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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 2354888 e o código
CRC 502A422C.
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