Anexo E

ARTICULAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS DO BRASIL
APOINME – ARPIN SUDESTE – ARPINSUL – COMISSÃO GUARANI YVYRUPA - CONSELHO
DO POVO TERENA - ATY GUASU – COIAB

ASSESSORIA JURÍDICA

Ofício n. 82/2020 – AJUR/APIB
Brasília, 26 de outubro de 2020.
A Sua Excelência Senhora
Daianne Veras Pereira
Coordenadora de Frente de Proteção Etnoambiental
Frente de Proteção Etnoambiental Awá
Funai
São Luís/MA – CEP 65058-130
Assunto: Solicitação de informações sobre Barreiras Sanitárias nas Terras Indígenas Awá,
Araribóia, Alto Turiaçu e Caru.
Senhora coordenadora,

A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), organização indígena que
atua na defesa dos direitos e interesses dos povos indígenas, vêm por intermédio de seu procurador,
com fundamento nos Arts. 231 e 232 da CF/88, solicitar as seguintes informações:
1. Foi instalada a sala de situação local para acompanhar a instalação das barreiras conforme a
decisão da ADPF 709?
2. A Sala de Situação Local conta com a participação de representantes indígenas do povo Awá
Guajá, Tenetehar ou Ka’apor?
3. Quantos são os representantes das Frente de Proteção Etnoambiental Awá /CR Maranhão FUNAI, DSEI, MPF, Forças Aramadas, DPF, Governo do Estado do Maranhão na Sala de
Situação?
4. Esta sala de situação local está se reunindo, com que periodicidade?
5. Em quais locais foram instaladas as barreiras sanitárias determinadas pela decisão da ADPF
709?
6. Quantos são e quais as especialidades dos representantes das Frente de Proteção
Etnoambiental Awá /CR Maranhão - FUNAI, DSEI, Forças Aramadas, DPF, Governo do
Estado do Maranhão em cada barreira sanitária instalada?
SDS, Edifício Eldorado, sala 104, Brasília – Distrito Federal
E-mail: juridico@apiboficial.org
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7. Existem procedimentos de quarentena para as equipes que compõem as barreiras sanitárias,
quais os protocolos adotados?
8. Há a presença de policiais militares da SSP-MA nas barreiras sanitárias? A MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 1.005, DE 30 DE SETEMBRO DE 2020, prevê a necessidade de
solicitação da Presidência da FUNAI aos Governos estaduais a presença de Policiais
Militares. A presença de Policiais Militares foi solicitada pela FUNAI?
9. Há a presença de Policiais Federais (Agentes, Escrivães e Delegados) nas barreiras? Quais
as ações de interlocução e articulação interinstitucionais, da FUNAI (CRMA e FPEA) e a
Superintendência de PF no Maranhão, estão sendo tomadas para garantir a presença da
polícia judiciária da União?
10. Para além das ações de policiamento ostensivo nas barreiras sanitárias, foram realizadas
outras ações de fiscalização ambiental no interior e no entorno das Terras Indígenas em tela,
sendo essas Alto Turiaçu, Awá, Carú e Araribóia envolvendo a participação da Frente de
Proteção Etnoambiental Awá, que atua nessa área de jurisdição? Se sim, quais e em quais
datas?
11. Considerando os aspectos de

salvaguarda dos grupos indígenas isolados,

houve a

participação interagências, envolvendo outras instituições como IBAMA, DPF, PRF, e
Governo do Estado do Maranhão (SSP, SEMA, SEDHIPOP) para ações de fiscalização nas
áreas ocupadas por esses grupos?
12. Existe Plano de Contingência específico, diferente do Plano de Contingência do DSEI, para
situação de contato com povos indígenas isolados elaborado e pactuado entre FUNAI, DSEI
e SESAI?
13. Existe Plano de Contingência específico, diferente do Plano de Contingência do DSEI, para
os indígenas de recente contato Awá Guajá, pactuado entre FUNAI, DSEI, SESAI e com
representantes e Associações Indígenas representativas do povo Awá?
14. A União cita no “Plano de Trabalho Awá (Emergencial) (30/07/2020)”, que apresenta ações
emergenciais voltadas à proteção de índios isolados na Terra Indígena Araribóia. Esse plano
foi executado e coordenado pela Frente de Proteção Etnoambiental Awá? Existem
procedimentos de quarentena para as equipes que compõem o referido Plano de Trabalho?
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Quais os procedimentos que estão sendo adotados? No referido plano está prevista a
participação de colaboradores indígenas? Existem procedimentos de quarentena para as
equipes de colaboradores indígenas que compõem o referido Plano de Trabalho? Quais os
procedimentos que estão sendo adotados?

Agradecemos se as respostas puderem ser encaminhadas em itens, de acordo com as perguntas.

Pede e espera deferimento.
Atenciosamente,

Luiz Henrique Eloy Amado
Assessor Jurídico – APIB
OAB/MS 15.440

Contato:
A/C Dr. Luiz Eloy Terena
Email: juridico@apiboficial.org
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Ofício n. 82 /2020 – AJUR/APIB
Brasília, 23 de outubro de 2020.
Ao Senhor
LUIZ ADROALDO ARMANINI TAGLIANI
Coordenador do Distrito Sanitário Indígena – DSEI de Porto Velho
Secretaria Especial de Saúde Indígena - SESAI
Rua Rafael Vaz e Silva, 2.646
Bairro da Liberdade
Porto Velho – RO
CEP 76803-890
Tel. (69) 3216-6124
E-mail: dseipvh.sesai@saude.gov.br
E-mail: luiz.tagliane@saude.gov.br
Assunto: Solicita informações relativas à instalação de barreira sanitária no interior e no
entorno da Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau.

Senhor Coordenador,

A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), organização indígena que atua
na defesa dos direitos e interesses dos povos indígenas, por intermédio de seu procurador, com
fundamento nos arts. 231 e 232 da CF/88, considerando a necessidade de tomar providências no
âmbito da ADPF nº 709/2020, que trata de ações de combate à epidemia do novo coronavírus,
COVID-19, entre os povos indígenas brasileiros, solicita que sejam respondidas as perguntas abaixo
relacionadas:

1. A Sala de Situação Local (Equipe Técnica Local) foi instalada conforme determina a
Portaria Conjunta 4094/18? Se afirmativa a resposta, as reuniões têm ocorrido com que
periodicidade?
SDS, Edifício Eldorado, sala 104, Brasília – Distrito Federal
E-mail: juridico@apiboficial.org
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2. Quais os órgãos que compõem a Sala de Situação Local (Equipe Técnica Local)?
3. A Sala Situação Local (Equipe Técnica Local) conta com representantes indígenas
dos povos Amondawa, Jupaú (Uru-Eu-Wau-Wau) e Oro Towati (Oro in)?
4. Em que locais foram instaladas as barreiras sanitárias na Terra Indígena Uru-EuWau-Wau? E qual instituição se responsabilizou pela instalação?
5. Quais os profissionais que participam das barreiras?
6. Quantos profissionais participam dessas barreiras?
7. Existem procedimentos de quarentena para as equipes? Se afirmativa a resposta,
quais?
8. Existe plano de contingência específico elaborado para situação de eventual contato
com povo indígena isolado, elaborado e pactuado entre FUNAI e SESAI conforme
determina a Portaria Conjunta 4094/18 e, também, a decisão judicial da ADPF 709?
Por fim, solicita-se que sejam encaminhadas cópias das atas das reuniões realizadas no
âmbito das Salas de Situação aqui tratadas.
Ante o exposto, pede e espera deferimento.
Atenciosamente,

Luiz Henrique Eloy Amado
Assessor Jurídico – APIB
OAB/MS 15.440

Contato:
A/C Dr. Luiz Henrique Eloy Amado
Email: juridico@apiboficial.org
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União dos Povos Indígenas do Vale do Javari
“Unidos pela defesa e autonomia dos povos Indígenas do Vale do Javari”

Ofício nº 063/2020//UNIVAJA
Atalaia do Norte - AM, 09 de outubro de 2020.
À Coordenação do DSEI Vale do Javari SESAI/MS,
Sr. Jorge Duarte Oliveira
Coordenador
Assunto: Solicitação de memórias/atas das reuniões da Sala de Situação Local para contenção da
contaminação dos índios isolados e de recente contato pela covid-19 (ADPF 709 - STF).

Senhores Coordenadores,
A União dos Povos Indígenas do Vale do Javari - UNIVAJA, representante dos povos da
Terra Indígena Vale do Javari, convidada da Sala de Situação Local para proteção dos povos
indígenas isolados e de recente contato no âmbito da ação ADPF 709, no Supremo Tribunal
Federal, , solicita as memórias/atas das reuniões que vêm ocorrendo.
Considerando a importância desse espaço de diálogo e tomada de decisões, norteadas
pelas diretrizes da Portaria Conjunta Funai/MS 4.094/2018, e da implementação urgente das
barreiras sanitárias em pontos estratégicos da TI Vale do Javari para a prevenção e medidas de
combate e enfrentamento à disseminação do novo coronavírus (Covid-19) em povos indígenas, a
UNIVAJA destaca seu importante papel para melhor efetivação da proteção dos povos indígenas
isolados e de recente contato do Vale do Javari.
Atenciosamente,

Pa
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a
a UNIVAJA

Va
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a S a Ta a Ka a a
a
a UNIVAJA

Rua Cunha Gomes n° 123 - Centro, CEP 69680-000, Atalaia do Norte - AM,
Site: www.univaja.com; e-mail: univaja@gmail.com
Fone: (97) 991820629 ou (61) 998227205 CNPJ:11.973.972/0001-89

União dos Povos Indígenas do Vale do Javari
“Unidos pela defesa e autonomia dos povos Indígenas do Vale do Javari”

Ofício nº 076/UNIVAJA/2020
Atalaia do Norte, segunda-feira, 26 de outubro de 2020.

À Coordenação do DSEI Vale do Javari – SESAI/MS
Sr. Jorge Duarte Oliveira
Coordenador
À Coordenação Regional do Vale do Javari – FUNAI/MJSP
Sr. Henry Charles Silva
Coordenador
À Coordenação da Frente de Proteção Etnoambiental Vale do Javari – FUNAI/MJSP
Sr. Jaime da Silva Mayuruna
Coordenador

Assunto: Solicitação do cronograma de instalação e funcionamentos das Barreiras Sanitárias em
cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF 709

Informada da aprovação do Plano de Barreiras Sanitárias em Terras Indígenas a ser
implementado pela União, no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
(ADPF) 709, cujo cronograma estabelece a implementação na Terra Indígena Vale do Javari neste
último mês de setembro, a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari – UNIVAJA vem por meio
deste requerer e manifestar o que segue.
O referido plano apresentado pela União, no que tange especificamente a TI Vale do Javari,
esclarecemos que as medidas ali apresentadas são incompletas e insuficientes, e não são capazes
de conter a entrada de invasores na TI. Além disso, no documento entregue pela AGU em
30/09/2020 consta que as barreiras de controle no rio Itacoaí tem funcionado e, ainda, no mesmo
documento, não foram citadas a situação atual das barreiras previstas para os rios Alto Ituí, Alto
Curuçá, Jaquirana e Jutaí.
Diante do exposto e tendo e em vista a urgência cada vez maior da implementação de medidas
para a contenção da disseminação da doença dentro da TI Vale do Javari, solicitamos aos órgãos
endereçados esclarecimentos sobre os pontos que seguem:
1.

Quanto à instalação de barreiras sanitárias nas aldeias Jarianal, Hobanã, Komãya,
Kapivanawi e Soles, previstas no plano apresentado pela APIB na ADPF 709, quais
Rua Cunha Gomes n° 123 - Centro, CEP 69680-000, Atalaia do Norte - AM,
Site: www.univaja.com; e-mail: univaja@gmail.com
Fone: (97) 991820629 ou (61) 998227205 – CNPJ:11.973.972/0001-89
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medidas foram tomadas até o momento para sua plena implementação? Qual a
previsão para que as referidas barreiras estejam em pleno funcionamento?
2.
3.

Quanto à instalação da barreira sanitária no rio Curuçá, qual a previsão para que
a referida barreira esteja em pleno funcionamento?
Quais medidas a FPE – Vale do Javari vem tomado em conjunto com o DSEI Javari
para que o fluxo de indigenas que tem se deslocado entre a cidade de Atalaia do
Norte e suas aldeias nas calhas do rio Itui e Itacoai?

Considerando a urgência e importância da implementação das barreiras sanitárias em
pontos estratégicos da TI Vale do Javari para a prevenção e medidas de combate e enfrentamento
à disseminação do novo coronavírus (COVID 19) em povos indígenas, a UNIVAJA destaca seu papel
na contribuição e aporte nas tomadas de decisões da Sala de Situação Local para melhor
efetivação da proteção dos povos indígenas do Vale do Javari.

Paulo Dollis Barbosa da Silva
Coordenador da UNIVAJA

Rua Cunha Gomes n° 123 - Centro, CEP 69680-000, Atalaia do Norte - AM,
Site: www.univaja.com; e-mail: univaja@gmail.com
Fone: (97) 991820629 ou (61) 998227205 – CNPJ:11.973.972/0001-89

SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DO VALE DO JAVARI
DIVISÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE INDÍGENA
Rua Raimundo Gimaque, nº 770 – Bairro Santa Luzia, Atalaia do Norte/Am – CEP.: 69.650-000
dseivaj.sesai@saude.gov.br

MEMÓRIA DA REUNIÃO
PRIMEIRO ENCONTRO
Pauta: Sala de Situação Local de Atenção à Saúde e Povos Indígenas Isolados e de Recente
Contato
Local: Auditório da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari - UNIVAJA
Horário: 09h15min às 12h35min
Data: 01/09/2020
Relator: Maykon Marinho Medeiros
Ás 09h15min do dia 01 de setembro de 2020, no Auditório da União dos Povos Indígenas do
Vale do Javari - UNIVAJA, teve início à primeira reunião sobre a Sala de Situação Local de
Atenção à Saúde e Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato, com a participação de
representantes de órgãos governamentais (Funai, Dsei, Prefeitura), controle social, órgãos
independentes do movimento indígena e da sociedade civil, conforme lista de presença de
reunião interinstitucional, de forma presencial e respeitando todos os protocolos referentes
à pandemia da Covid -19, com duração de 03 (três) horas e 20 (vinte) minutos.
O início da reunião se deu com as boas vindas do coordenador do DSEI Vale do Javari, o Sr.
Jorge Oliveira Duarte, quem fez a abertura dos trabalhos e informou o teor da reunião,
enfatizando a importância da discussão e a necessidade de todos que se faziam presente,
discutirem e produzirem encaminhamentos direcionados à proteção dos Povos Indígenas
Isolados e de Recente Contato diante da pandemia da Covid-19. Enfatiza o abastecimento de
materiais de EPIs, medicamentos da lista da RENAME e a chegada das ambulanchas.
Em seguida, o coordenador promoveu espaço para que os membros das instituições
pudessem se apresentar, bem como deu às boas vindas ao novo coordenador da Frente de
Proteção Etnoambiental, o Sr. Jaime da Silva Mayuruna, enfatizando que terá pela frente um
grande desafio, mas que poderá contar com o apoio e parceria do DSEI Vale do Javari.
O Sr. Anderson Geraldo Gondim dos Santos, chefe da Divisão de Atenção à Saúde Indígena,
saudou a todos e enfatizou a fala do coordenador, destacando a constituição da sala de
situação e que há um plano de contingência para este público, o qual precisa ser analisado,
acrescido das ponderações pertinentes. Destacou ainda que neste momento de pandemia é
importante que todas as instituições, movimento indígena e demais segmentos se unam no
combate ao novo coronavírus.
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A Sra. Mislene Metchawana Martins Mendes, agente em indigenismo, acrescentou que, na
condição de representante da CR-VAJ/FUNAI, coloca-se à disposição para as contribuições
pertinentes. Que a realidade da Terra Indígena Vale do Javari é diferenciada e que requer
um olhar diferenciado.
O Sr. Jaime da Silva Mayuruna, indicado ao cargo de coordenador da Frente de Proteção
Etnoambiental, saúda a todos e acrescenta que será um grande desafio e um grande risco
estar à frente da coordenação. Que visa somar e buscar apoio junto às outras instituições
para fortalecer as bases de proteção. Que pretende mudar a sede da coordenação de
Tabatinga-Am para o município de Atalaia do Norte – Am, para fortalecer a vigilância nas
bases e estreitar as relações institucionais. Acredita que é importante a presença de
servidores e colaboradores da FUNAI, no apoio às equipes de saúde do DSEI, porque
atualmente, são esses profissionais que estão presente nas aldeias.
O Sr. Darcy Duarte Comapa, secretário da Secretaria Municipal de Assuntos Indígenas
(SEMAI), enfatiza sua vasta experiência na criação de políticas de proteção aos povos
isolados e de recente contato, e que como indígena, acredita que, para que as coisas
funcionem e saiam como planejado, primeiro é preciso pactuar as responsabilidades de cada
instituição, com atribuições bem definidas e que somem com as demais instituições. Que o
que vem observando atualmente é uma instituição jogando a responsabilidade para a outra.
E isso não tem dado certo. Então acredita que só quando cada instituição execute suas
responsabilidades, conforme as leis garantem, é que as coisas irão melhorar na Terra
Indígena Vale do Javari. O Governo quando age, é sempre tarde. Temos experiências demais.
Agora que os alimentos e insumos que a FUNAI solicitou estão chegando, depois de quase 06
(seis) meses. Isso é preocupante. Então, devemos agir mais rápido, para não acontecer como
aconteceu no passado com os nossos parentes.
O Sr. Raimundo Mean Mayuruna, membro da Organização Geral dos Mayurunas (OGM),
concorda com a fala de Darcy Marubo, e acredita que, para que os trabalhos de combate à
pandemia da Covid-19 sejam fortalecidos, devem ser feito por todos, professores,
profissionais da saúde, lideranças indígenas e mais importante, por profissionais da CRVAJ/FUNAI. Porque, com a FUNAI lá dentro, os indígenas escutam melhor e não ficam
querendo descer para a cidade.
O Sr. Jorge Oliveira Duarte, reforça a fala do Sr. Raimundo Mean Mayuruna, e que é preciso
que a CR-VAJ/FUNAI também encaminhe servidores para atuar em conjunto com os
profissionais do DSEI nas barreiras sanitárias, pois o controle sanitário, os próprios indígenas
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estão fazendo, dentro das suas aldeias e com apoio da equipe de saúde. Acrescenta ainda
que a presença da FUNAI nas barreiras tem força e diminui o fluxo de trânsito legal e ilegal.
Este momento é preciso que seja fortalecido e criado um grupo de trabalho para discutir
essas pautas de barreira sanitária e controle sanitário, e outras de interesse coletivo.
O Sr. Varney da Silva Tavares Kanamary, vice-coordenador da União dos Povos Indígenas
Vale do Javari (UNIVAJA), explicou que na região do Polo base Itacoaí, há índios isolados,
próximos do rio Juruazinho, e enfatiza a importância da criação de uma barreira sanitária
com equipe da SESAI, FUNAI e apoio do movimento indígena, naquele local. Não é para fazer
contato com eles, mas se precisarem de cuidado em saúde, ai já tem uma equipe lá para dar
suporte.
Sr. Jorge Oliveira Duarte, abre um parêntese para compartilhar uma preocupação, pois há
um movimento dos indígenas descerem para a cidade nos próximos dias para sacar dinheiro,
comprar mantimentos, ranchos e outros coisas. E que como não tem como impedir, mesmo
com todas as orientações da EMSI, equipe da DIASI, Controle Social e Movimento Indígena, é
importante discutirem de que forma esses indígenas irão descer. Sugere organizar por calha
de rio, somente com os chefes das famílias, sendo as primeiras dos Polos base Médio e Alto
Ituí e do Médio Javari, onde existe a estabilidade da Covid-19. Sugere que seja ofertado
Equipamento de Proteção Individual (EPIs), máscaras e álcool em gel para higiene das mãos.
O Sr. Jaime da Silva Mayuruna, corrobora com a fala do Sr. Jorge Oliveira Duarte,
ressaltando que realmente não tem como impedir que os parentes desçam para a cidade e
que inclusive parentes mayurunas querem descer também. Fomenta que, enquanto FUNAI,
pode, juntamente com outros servidores, articular junto com a gerência do banco e Centro
de Referência da Assistência Social, cronograma para saque de dinheiro, para que os
indígenas passem o menor número de tempo possível.
A Sra. Tarcila da Silva Sales, enfermeira e ponto focal da Covid-19 do DSEI, externa
preocupação quanto a descida do indígenas, posto que, recentemente, uma canoa que
desceu do Polo base Médio Javari para a cidade, de 18 (dezoito) indígenas, 09 (nove)
testaram positivo. E se caso não for possível conter eles na aldeia, é importante estipular um
período mínimo para que fiquem na cidade, com o devido acompanhamento das
instituições. E que quando retornarem, façam a quarentena, mesmo aqueles que já testaram
positivo.
O Sr. Ewerton de Oliveira Reis, vice-presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena do
Vale do Javari, manifestou também preocupação com a descida dos indígenas, e acrescenta
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que é importante a sensibilização nas aldeias e o cumprimento de quarentena de pelo
menos 10 (dez) dias, em local fora da aldeia e já construído em pontos estratégicos. É
importante que, no retorno para as suas aldeias, todos realizem teste para o coronavírus.
O Sr. Anderson Geraldo Gondim dos Santos, informa que, e de acordo com os protocolos e
notas técnicas que tratam da Covid-19, a testagem é para aqueles pacientes sintomáticos e
que se a quarentena e a etiqueta respiratória forem adotadas como conduta, irá diminuir
que um indígena leve o vírus para sua aldeia de origem.
Resultado da Reunião e Encaminhamentos

Considerando a discussão, foram propostos alguns encaminhamentos.
1. Pactuar as responsabilidades de cada instituição, com atribuições bem definidas e
que somem com as demais instituições.
2. Fortalecer, as ações de combate à pandemia, com professores, profissionais da
saúde, lideranças indígenas e mais importante, por profissionais da CR-VAJ/FUNAI.
3. A CR-VAJ/FUNAI deve encaminhar servidores para atuar em conjunto com os
profissionais do DSEI nas barreiras sanitárias.
4. Criar, no rio Juruazinho, um ponto de barreira sanitária com equipe da SESAI, FUNAI e
apoio do movimento indígena, considerando a presença de índios isolados naquela
região.
5. Organizar a descida dos indígenas por calha de rio, somente com os chefes das
famílias, sendo as primeiras dos Polos base Médio e Alto Ituí e do Médio Javari.
6. A FUNAI articular junto com a gerência do banco e Centro de Referência da
Assistência Social, cronograma para saque de dinheiro, para que os indígenas passem
o menor número de tempo possível.
7. Estipular um período mínimo para que fiquem na cidade, com o devido
acompanhamento das instituições.
8. Sensibilizar os indígenas das aldeias para o cumprimento de quarentena de pelo
menos 10 (dez) dias, em local fora da aldeia e já construído pontos estratégicos.
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9. Realizar teste rápido em indígenas, após o devido cumprimento de quarentena.
10. Fortalecer o Grupo de Trabalho da Sala de Situação, com discussões semanais de
assuntos relacionados, primeiramente, de controle e barreira sanitária.
O Sr. Anderson Geraldo Gondim dos Santos, propôs a definição de quantidade de encontros
para as reuniões e, consequentemente, um cronograma fixo. Acrescentou que as instituições
que ali se faziam presente, por intermédio de seus representantes designados, irão compor
a Sala de Situação.
Após as deliberações, eu, Maykon Marinho Medeiros, relator, fiz a leitura dos
encaminhamentos, os quais poderão ser alterados, conforme o andamento das deliberações
nas reuniões.
A próxima reunião ficou agendada para o dia 10 de setembro de 2020, às 09h00min, no
auditório da UNIVAJA.
Anexo, lista de presença de reunião interinstitucional.

Atalaia do Norte – Am, 01 de setembro de 2020.
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MEMÓRIA DA REUNIÃO
SEGUNDO ENCONTRO

Pauta: 2º Encontro de Sala de Situação Local de Atenção à Saúde e Povos Indígenas Isolados
e de Recente Contato
Local: Auditório da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari - UNIVAJA
Horário: 09h00min
Data: 10/09/2020
Relator: Maykon Marinho Medeiros
A segunda reunião agendada para o dia 10 de setembro de 2020, no Auditório da União dos
Povos Indígenas do Vale do Javari - UNIVAJA, não ocorreu, posto os representantes da CRVJ/FUNAI e Coordenação da Frente de Proteção Etnoambiental, encontrarem-se em luto, em
decorrência de falecimento de servidor agente indigenista da Fundação Nacional do Índio
(FUNAI), no Estado de Rondônia, bem como por o coordenador do DSEI-VAJ encontrar-se
internado no hospital local.
A próxima data para a reunião será agendada ainda na semana em curso.
Eu, Maykon Marinho Medeiros, relator, lavrei o presente termo.

Atalaia do Norte – Am, 10 de setembro de 2020.
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MEMÓRIA DA REUNIÃO
TERCEIRO ENCONTRO

Pauta: 3º Encontro de Sala de Situação Local de Atenção à Saúde e Povos Indígenas Isolados
e de Recente Contato
Local: Sala da Coordenação do DSEI-VAJ
Horário: 09h50min às 10h55min
Data: 22/09/2020
Relator: Maykon Marinho Medeiros
Ás 09h50min do dia 22 de setembro de 2020, na sala da Coordenação do DSEI/VAJ, teve
início ao 3º encontro para tratar sobre a Sala de Situação Local de Atenção à Saúde e Povos
Indígenas Isolados e de Recente Contato, com a participação, apenas, de representantes de
órgãos governamentais da CR-VAJ/FUNAI, CONDISI e DSEI, conforme lista anexa de presença
de reunião interinstitucional, de forma presencial e respeitando todos os protocolos
referentes à pandemia da Covid -19, com duração de 01 (uma) hora e 05 (cinco) minutos.
O início da reunião se deu com as boas vindas do coordenador do DSEI Vale do Javari, o Sr.
Jorge Oliveira Duarte, quem enfatizou a importância da celeridade das discussões da pauta
em questão, bem como da participação de representante da Coordenação a Frente de
Proteção Etnoambiental Vale do Javari.
O Sr. Anderson Geraldo Gondim dos Santos, chefe da Divisão de Atenção à Saúde Indígena,
enfatizou a existência de prazo para a finalização do Plano, e que, enquanto DIASI, os
trabalhos estão em andamento, mas necessita, apenas, da indicação de representante da
Coordenação a Frente de Proteção Etnoambiental Vale do Javari, uma vez que esta
Coordenação é a responsável e por possuírem registros e informações quanto ao
avistamento de Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato, no território Indígena Vale
do Javari. Sugeriu a remarcação da reunião para o dia 25 de setembro de 2020.
A Sra. Mislene Metchawana Martins Mendes, agente em indigenismo, corroborou com a
fala do Sr. Anderson, ressaltando que, na condição de representante da CR-VAJ/FUNAI, as
responsabilidades institucionais, na pauta em questão, limitam-se apenas em processos de
apoio administrativo e/ou burocrático. Que de fato, é a Coordenação a Frente de Proteção
Etnoambiental Vale do Javari que executa todas as ações para os Povos Indígenas Isolados e
de Recente Contato.
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O Sr. Jorge Oliveira Duarte, sugeriu que seja criado à equipe de trabalho com os presentes
na reunião e que as deliberações com a Coordenação da Frente de Proteção Etnoambiental,
se não for possível participar de forma presencial, que contribuam por intermédio de
tratativas via e-mails.
Sr. Anderson Geraldo Gondim dos Santos sugere enviar, via e-mail, o Plano de Contingência
para os representantes de outras instituições, visando a celeridade no andamento da
construção, ajustes e finalização do mesmo. Sugere ainda a organização do processo de
trabalho da Base Ituí, considerando o fluxo de transeuntes naquela região.
Em comum acordo, e, em decorrência da ausência de representante da Coordenação da
Frente de Proteção Etnoambiental Vale do Javari, as deliberações da pauta em questão não
avançaram, sendo remarcada para o dia 25 de setembro de 2020, às 09h00min, na sede do
DSEI Vale do Javari, sala do coordenador.
Observação: Durante a reunião, foi discutido sobre o desejo manifesto dos indígenas do
Polo base Médio Ituí, em mudar de local de moradia, considerando os relatos de
avistamento de indígenas isolados há mais ou menos 09 km. Anexo, segue documento (carta
de intenção) dos indígenas do Médio Rio Ituí.
Encaminhamentos:
Criar equipe de trabalho com os representantes presentes na reunião do dia 22 de
setembro de 2020.
Remarcar a reunião para o dia 25 de setembro de 2020, às 09h00min, na sede do
DSEI Vale do Javari, sala do coordenador;
Encaminhar, via e-mail, o Plano de Contingência para os representantes da CRVAJ/FUNAI, Frente de Proteção Etnoambiental.

Eu, Maykon Marinho Medeiros, relator, lavrei o presente termo.

Atalaia do Norte – Am, 22 de setembro de 2020.
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