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- Atividade Emergencial – Barreira Sanitária Humaitá18/08/2020 a 01/09/2020

Coordenada Geográfica S 09°01’13.7” W 071°25’48.8”

Equipe Funai:

 William Costa
 Edimar Firmino

Terra Indígena:
Kaxinawá do Rio Humaitá

Rio Branco, Setembro de 2020.

IMPLEMENTAÇÃO DA BARREIRA SANITÁRIA - HUMAITÁ

Terra Indígena e Referência
Relatório da implementação da Barreira Sanitária na Terra Indígena Kaxinawá do
Rio Humaitá, Referência: Nº 30, com presença dos povos Isolados.

Período
Ação realizada entre os dias 18 de agosto a 01 de setembro de 2020.

Equipe
 William Costa – Auxiliar em Indigenismo - FPE Envira - FUNAI;
 Edimar Firmino – Chefe de Serviço - FPE Envira - FUNAI;
 Manoel Jocenir de Paula Saboia – Colaborador Indígena;
 Adelson Paula Paulino - Colaborador Indígena;
 Jorgean Saboia Kaxinawá - Colaborador Indígena;
 Pedro Mateus da Silva - Colaborador Indígena;
 Edivaldo Mateus Kaxinawá - Colaborador Indígena;
 Francisco Leandro da Silva Cataiano - Colaborador Indígena;
 Saiara da Silva Gama - Colaborador Indígena;
 Rivando Sabóia Kaxinawa - Colaborador Indígena.
 Valdison Sabino Kaxinawa - Colaborador Indígena.
 Ricardo Sabóia Kaxinawa - Colaborador Indígena.
 Sairo da Silva Gama - Colaborador Indígena.
 Josimar Martins Paulino - Colaborador Indígena.

Justificativa
Considerando o cumprimento da medida cautelar prevista na Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental nº 709 (ADPF 709) do Superior Tribunal
Federal que prevê a execução de ações de combate ao Coronavírus em Terras Indígenas TI com presença de povos indígenas isolados, estabelecemos a implementação da Barreira
Sanitária para a TI Kaxinanwá do Rio Humaitá em atendimento à demanda do Ofício
Circular

n°13/2020/CGMT/DPT/FUNAI,

que

determina

a

sanitária/Posto de Controle de Aceso para Prevenção à COVID-19.

criação

de

barreira

Objetivo
As barreiras sanitária serão adotadas concomitantes a implementação de Unidades
Básicas de Saúde Indígena - UBSI ou Unidade de Atenção Primária Indígena - UAPI com
a finalidade de prestar atendimento às aldeias da TI, realizar sensibilização dos indígenas
quanto aos cuidados para evitar a transmissão do vírus, observar a presença de sintomas
em indígenas regressos da cidade e orientá-los quanto às medidas de quarentena.

O posto de controle de acesso, por sua vez, foi construído conjuntamente entre a
FUNAI e a comunidade indígena Kaxinawá do Humaitá com a finalidade de impedir o
ingresso de não-indígenas que desejem adentrar a TI sem autorização. Devido ao déficit de
pessoal da FPE Envira, após a criação da unidade, a vigilância ficará a cargo dos indígenas
que permanecerão em contato diário com a FPE Envira via rádio e internet.

Considerando o sistema de comunicação e a localização geográfica, dentre as seis
aldeias da TI Kaxinawa do Humaitá, a aldeia São Vicente foi eleita a mais adequada para
instalação da barreira e do posto de controle. A área compreendida entre esta aldeia e o
local de uso dos isolados estará protegida da circulação de terceiros e, a partir dela, a
equipe de colaboradores indígenas fará o monitoramento de todas as aldeias da TI.

À equipe da FUNAI realizar constantemente ações de sensibilização junto as
lideranças para demonstrar os perigos da COVID-19, repassa medidas de prevenção,
orienta as populações a evitarem recepção de não-indígenas nas aldeias e os deslocamentos
tanto para as cidades quanto para os locais de uso dos isolados.

Cabe salientar que a manutenção de uma boa condição de saúde da população de
entorno é primordial para garantir que o contágio não chegue aos isolados do Humaitá.

Introdução e Contextualização
O surgimento da pandemia mundial causada pelo Corona Vírus demandou uma
adaptação das ações planejadas pela Frente de Proteção Etnoambiental Envira para o
exercício 2020, afim de reforçar a barreira epidemiológica, reduzir o risco de contaminação
para

os

indígena

isolados

e

cumprir

o

previsto

Ofício

Circular

n°13

/2020/CGMT/DPT/FUNAI, que determina a criação de barreira sanitária/Posto de Controle
de Aceso para Prevenção ao COVID-19.

Na Barreira Sanitária serão adotadas ações de sensibilização junto a comunidade
indígena que compartilham território com os povos isolados, presencialmente no primeiro
momento e em seguida constantemente via rádio para demonstrar os perigos da COVID19, repassar medidas de prevenção, orientar as populações a evitarem recepção de nãoindígenas nas aldeias e os deslocamentos para as cidades, bem como para monitorar a
condição de saúde dos indígenas evitando que os mesmo levem o vírus para o território
com presença de isolados.

Planejamento das Ações
O planejamento das ações seguiu conforme previsto na Ordem de Serviço nº 40 e
43 elaborada pela Coordenação da FPE Envira, como segue demonstrado abaixo:
Data/Período

Município/Meio de Deslocamento

Ações

18/08/2020

Rio Branco/AC para Tarauacá/AC
(terrestre)

Deslocamento (terrestre)

19 a 20/08/2020

Tarauacá/AC (Permanência)

Desenvolvimento Logístico para
subida do Rio.

Tarauacá/AC para TI Kaxinawá do Rio
Humaitá; (Fluvial)
TI Kaxinawá do Rio
Humaitá;(Permanência)
TI Kaxinawá do Rio Humaitá
para Tarauacá/AC (Fluvial)

21 a 22/08/2020
23 a 27/08/2020
28 a 29/08/2020

Deslocamento (Fluvial)
Desenvolvimento das Atividades
Deslocamento (Fluvial)

30 e 31/08/2020

Tarauacá/AC (Permanência)

Desenvolvimento Logístico de
chegada.

01/09/2020

Tarauacá/AC para Rio Branco/AC
(terrestre)

Deslocamento (terrestre)

Desenvolvimento das Atividades 23/08/2020

Realização de reunião para apresentação pormenorizada da proposta de trabalho
da Atividade Barreira Sanitária – Humaitá, vale ressaltar que a equipe da Funai antes de
adentrar a Terra Indígena fez isolamento social e quarentena para garantir a não
contaminação por Covid – 19, lembramos também que a comunidade indígena já estava
ciente do ingresso da equipe da Funai e já aguardava, como fala uma das lideranças em
áudio(anexo).

Na reunião foi posto a proposta da Barreira Sanitária com toda a justificativa e
objetivo, também foi realizado capacitação dos indígenas no uso de EPI’s e reforçado a
importância da higienização e do distanciamento social.

Reunião com a comunidade - ata em anexo
Para que a barreira possa exercer um papel efetivo foi colocado pelos indígenas a
necessidade de equipes de 3 (três) indígenas, 24 horas, se revezando de 30 em 30 dias.
Por ultimo foi indicado pela comunidade conforme a Portaria 320/PRES de
27/03/2013 os indígenas que auxiliaram na construção do Posto de Controle bem como na
sua permanente atividade.
 Manoel Jocenir de Paula Saboia – Colaborador Indígena;
 Adelson Paula Paulino - Colaborador Indígena;
 Jorgean Saboia Kaxinawá - Colaborador Indígena;
 Pedro Mateus da Silva - Colaborador Indígena;
 Edivaldo Mateus Kaxinawá - Colaborador Indígena;
 Francisco Leandro da Silva Cataiano - Colaborador Indígena;
 Saiara da Silva Gama - Colaborador Indígena;
 Rivando Sabóia Kaxinawa - Colaborador Indígena.
 Valdison Sabino Kaxinawa - Colaborador Indígena.
 Ricardo Sabóia Kaxinawa - Colaborador Indígena.
 Sairo da Silva Gama - Colaborador Indígena.

 Josimar Martins Paulino - Colaborador Indígena.

Desenvolvimento das Atividades 24 a 26/08/2020
Foi decidido pela comunidade, junto com a equipe da Funai que o melhor local
para construção da Barreira Sanitária seria um pouco acima da Aldeia São Vicente e na
outra margem do Rio Humaitá, ficando um local estratégico para realizar a Parada
Obrigatória de qualquer indígena que fosse querer passar pela barreira seja de subida no rio
ou descida no rio.

Limpeza do Local Escolhido

Foram dias de trabalho árduo e nesse momento todos os 12(doze) indígenas
participaram em conjunto com a Equipe da Funai, para que a estrutura da Barreira
Sanitária ficasse pronta.

Limpeza do Local Escolhido

Levantamento da Estrutura

Levantamento da Estrutura

Cobertura de Palha

Instalação do Radio

Instalação do Radio

Vale ressaltar que em paralelo a construção da estrutura eram realizadas conversas
com os indígenas Huni kuin sobre a proteção e promoção dos direitos dos indígenas
isolados e é evidente a preocupação dos Huni Kuin com os “parentes” isolados e o
protagonismo dos Huni Kuin nessa proteção.
“Cuidar dos nossos parentes isolados, proteção e monitoramento.“
Citação: Edivaldo Mateus Kaxinawá - Colaborador Indígena
“Barreira Sanitária, esse nome chegou para nos, para termos mais segurança, essa é uma
chave de proteção para saúde.”
Citação: Manoel Kaxinawa – Liderança Indígena
“Nós cuidando dos isolados e os isolados cuidando da gente e a saúde é pra todos nós.”
Citação: Jocenir de Paula Saboia – Liderança Indígena
“Base sanitária ponto estratégico para monitorar toda a questão relacionada a
perambulação e circulação dos parentes isolados””
Citação: Nilson Saboia – Liderança Indígena

Conclusão
Seguimos com parte da mesma conclusão do relatório da atividade de
monitoramento e Vigilância na Terra Indígena Kaxinawá do Rio Humaitá, Agosto 2018.
A Coordenação da Frente de Proteção Etnoambiental Envira – CFPEE têm
buscado desenvolver esses tipos de atividade de maneira a fazer respeitar e garantir o
cumprimento da legislação e políticas públicas, dos direitos dos isolados e a
inviolabilidade de seus territórios.
O povo Huni Kuin (Kaxinawá) na T.I. Kaxinawá do Rio Humaitá especificamente
os indígenas da Aldeia São Vicente, vem contribuindo de forma constante na proteção de
povos isolados, e a presença da Funai na região é de extrema importância para apoio tanto
de recursos como de apresentação das politicas publicas para isolados.
Complementando a conclusão no que se refere à implementação da Barreira
Sanitária, foi atingido o objetivo, e a equipe de indígenas está capacitada para continuar as
atividades de controle de acesso, medidas de prevenção, sensibilização junto à comunidade
indígena que compartilham território com os povos isolados e monitoramento da condição
de saúde dos indígenas evitando que os mesmo levem o vírus para o território com
presença de isolados.

Mapa.

Encaminhamentos
No atual Plano de trabalho da Atividade Emergencial – Barreira Sanitária
Humaitá foi solicitado recursos para iniciar a implementação, mas, serão necessários
adicionais desses recursos para que a atividade continue de forma efetiva. Segue tabela dos
recursos adicionais:
01

339030.01 – Combustível e Lubrificante Automotivo


02

Atender a logística de deslocamentos e monitoramento de saúde da comunidade.
339030.07 – Gêneros Alimentícios



R$ 20.000,00

R$ 15.000,00

Aquisição de alimentação para os Colaboradores Indígenas durante as
ações da Barreira Sanitária período de 120 dias.

Também serão necessárias aquisições de materiais permanentes, estamos com um
processo de pregão em andamento segue lista dos materiais necessários:
Descrição

Quantidade
Motobomba portátil para drenagem
1
Roçadeira lateral à gasolina - motor 02 tempos
2
Canoa de alumínio naval 100% soldado pelo processo MIG
2
Motor Estacionário a Gasolina, monocilindro OHV, com potência de 13,3 CV
2
Motor Estacionário a Diesel, com partida manual, potência 10 Hp
2
QUADRICICLO com Tração 4x4
1
Motor Estacionário para Casa de Farinha, 4 Tempos, horizontal,
1
monocilíndrico, potência máxima 5,5 HP
Kit de energia solar - Conjunto para geração de energia solar (sistema of-grid)
1
com garantia de no mínimo 12 (doze) meses
Notebook - Computador portátil, tipo notebook, acompanhado de mouse,
maleta protetora e mochila. Computador
Freezer, tipo: horizontal, capacidade: 532
Ventilador de parede
Ventilador de coluna
Furadeira de Impacto
Serra circular elétrica 110v
Fogão 5 bocas com vidro temperado na cor preta.
Colchão Solteiro em Espuma D-45
Caixa de Som Ativa, Bluetooth, Usb e a Bateria. 3000w PMPO e 200w RMS
de potência; woofer de 12" polegadas na MV312 ou 10" polegadas na MV310

1
1
3
2
2
2
1
4
1

Considerações Finais.

De fato é demanda antiga da Frente de Proteção Etnoambiental Envira a
construção de uma BAPE (Base Avançada de Proteção Etnoambiental) na região da Terra
Indígena Kaxinawa do Humaitá (vide relatório da atividade de monitoramento e Vigilância
na Terra Indígena Kaxinawá do Rio Humaitá, Agosto 2018), mas devido a recursos
humanos e financeiros ainda não se pode estabelecer essa demanda, no entanto
vislumbramos que a Barreira Sanitária possa ser o inicio da efetivação de uma futura
BAPE, no momento estamos focados na contenção do COVID-19 que é primordial e
emergencial, para saúde do povo Huni Kuin e dos povos Isolados que compartilham
território.
Contudo vale analisar a continuidade desta atividade mesmo depois que a
pandemia passar, assim, dessa forma, planejar essa efetivação da BAPE Humaitá, é justo
dizer também que é extremamente necessário um Cargo de Direção e Assessoramento
Superior – DAS 101.1 para exercer uma função especifica na região da Terra Indígena
Kaxinawá do Rio Humaitá a fim de ser o ponto focal, garantindo a promoção e proteção
dos direitos dos Povos Indígenas Isolados do Humaitá.

Assinatura.
William Alexandre Iafuri Costa – Auxiliar em Indigenismo
Edimar Firmino Silva – Chefe de Serviço
Data: 29/09/2020

Anexos.
No Processo 08779.000591/2020-88, há os anexos descritos na tabela abaixo:
Item
Áudio 01
Vídeo 01
Vídeo 02
Vídeo 03
Vídeo 04
Vídeo 05
Vídeo 06
Vídeo 07
Doc. 01

Descrição
Entrevista – Nilson Saboia
Depoimento Jocemir Saboia – Liderança Indígena
Depoimento Manoel Kaxinawa – Liderança Indígena
Depoimento Nilson Saboia – Liderança Indígena
Depoimento Edvaldo Mateus – Colaborador Indígena
Depoimento– Colaborador Indígena
Depoimento– Colaborador Indígena
Depoimento William Costa - Auxiliar em Indigenismo - FPE Envira
Ata de reunião Aldeia São Vicente – 24 de agosto de 2020

