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

ASSESSORIA JURÍDICA
Ofício n. 107/2020 – AJUR/APIB
Brasília, 10 de novembro de 2020.
À Senhora
Solange Pereira Vieira Tavares
Coordenadora do Distrito Sanitário Especial Indígena de Vilhena
Secretaria Especial de Saúde Indígena – SESAI
Av. Guaporé, n. 3046, Centro
Cacoal – RO
CEP 76963-758
Tel. (69) 3443-2502
E-mail: Solange.tavares@saude.gov.br
E-mail: gabinetezlh@saude.gov.br

Assunto: Solicita informações relativas a ações de prevenção e combate à COVID-19
nas Terras Indígenas Kawahiva do Rio Pardo e Piripkura, em cumprimento às
decisões do Supremo Tribunal Federal – STF no âmbito da ADPF n. 709/2020.
Senhora Coordenadora,

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 n. 709/2020, que trata de ações de combate à
epidemia do novo coronavírus entre os povos indígenas brasileiros, solicita que sejam
respondidas as perguntas abaixo relacionadas, a respeito das ações de prevenção e
combate à COVID-19 nas Terras Indígenas Kawahiva do Rio Pardo e Piripkura, tendo em
vista que a proteção e a promoção da saúde dos povos indígenas que vivem nessas TIs
estão sob a responsabilidade desse DSEI:
1. A Sala de Situação Local foi instalada? Se afirmativa a resposta, as reuniões
têm ocorrido com que periodicidade?
2. Quais os órgãos federais, estaduais e municipais que compõem a Sala de
Situação Local?
SDS, Edifício Eldorado, sala 104, Brasília – Distrito Federal
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3. A Sala de Situação Local conta com representantes indígenas de que povos?
4. Em que locais foram instaladas as barreiras sanitárias nas Terras Indígenas
Kawahiva do Rio Pardo e Piripkura? E qual instituição se responsabilizou pela
instalação?
5. A SESAI destinou recursos orçamentários e financeiros para aquisição de
bens e serviços específicos para viabilizar a instalação e manutenção das
barreiras sanitárias?
6. O DSEI de Vilhena/RO designou profissionais para atuarem nas barreiras
sanitárias enquanto for necessário?
7. Quais os profissionais que participam dessas barreiras?
8. Quantos profissionais participam dessas barreiras?
9. Existem procedimentos de quarentena para as equipes? Se afirmativa a
resposta, quais?
10.

Existe plano de contingência, elaborado e pactuado entre FUNAI e

SESAI, para situação de contato com o indígena isolado das Terras Indígenas
Kawahiva do Rio Pardo e Piripkura?
Por fim, solicita-se que sejam encaminhadas cópias das atas das reuniões
realizadas no âmbito das Salas de Situação aqui tratadas.
Atenciosamente,

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

Contato:
A/C Dr. Luiz Henrique Eloy Terena
E-mail: juridico@apiboficial.org
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Ofício n. 108/2020 – AJUR/APIB
Brasília, 10 de novembro de 2020.
Ao Senhor
Claudionor Serafim
Coordenador Regional da CR de Ji-Paraná
Fundação Nacional do Índio – FUNAI
Av. Maringá, n. 2.268
Ji-Paraná – RO
CEP 76908-620
Tels. (069) 3424-7119/6101
E-mail: cr.jiparana@funai.gov.br

Assunto: Solicita informações relativas a ações de prevenção e combate à COVID-19
na Terras Indígenas Kawahiva do Rio Pardo e Piripkura, em cumprimento às
decisões do Supremo Tribunal Federal – STF no âmbito da ADPF n. 709/2020.
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 n. 709/2020, solicita que sejam respondidas as
perguntas abaixo relacionadas, a respeito das ações de prevenção e combate à COVID19 nas Terras Indígenas Uru-Eu-Wau-Wau, Massaco, Rio Omeré, Tanaru e Rio Branco,
em cumprimento às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal – STF no âmbito
da referida ADPF, adotadas pelas Frentes de Proteção Etnoambiental Guaporé e Uru-EuWau-Wau, bem como pelo Distritos Sanitários Especiais Indígenas de Porto Velho e de
Vilhena, que têm sob sua responsabilidade a proteção e promoção da saúde dos povos
indígenas que vivem nas citadas TIs:
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1. Existe representante dessa CR nas Salas de Situações instaladas pelos
DSEI de Porto Velho e Vilhena? Se afirmativa a resposta, essa pessoa
participou das reuniões com que periodicidade?

2. Quais os órgãos federais, estaduais e municipais que compõem a Sala de
Situação Local?

3. A Sala Situação Local conta com representantes indígenas de que povos?
4. Que contribuição a CR de Ji-Paraná prestou/presta na instalação e
manutenção das barreiras sanitárias? Em que Terras Indígenas e locais dessas
TIs foram instaladas as barreiras sanitárias? E qual instituição se
responsabilizou pela instalação e manutenção dessas barreiras?

5. A FUNAI destinou recursos orçamentários e financeiros para aquisição de
bens e serviços específicos para viabilizar a instalação e manutenção das
barreiras sanitárias?

6. A FUNAI designou profissionais para atuarem nas barreiras sanitárias? Por
quanto tempo?

7. Quais os profissionais que participam dessas barreiras?
8. Quantos profissionais participam dessas barreiras?

9. A CR contribui para a execução de procedimentos de quarentena por
servidores que atuam nas TIs citadas? Se afirmativa a resposta, de que forma?

10.

Está prevista a participação da CR em plano de contingência,

elaborado e pactuado entre FUNAI e SESAI, para situação de contato com os
povos indígenas isolados que vivem nas TIs citadas?
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11.

Qual a contribuição da CR na execução de estratégias pactuadas com

índios contatados para o desenvolvimento de ações para proteção e promoção
da saúde dos índios isolados, considerando que a TI Rio Branco tem área
contígua à TI Massaco e que, no caso da TI Uru-Eu-Wau-Wau, índios isolados
e índios contatados compartilham o mesmo território indígena?

Por fim, solicita-se que sejam encaminhadas cópias das atas das reuniões
realizadas no âmbito das Salas de Situação aqui tratadas.

Atenciosamente,

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

Contato:
A/C Dr. Luiz Henrique Eloy Terena
E-mail: juridico@apiboficial.org
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ASSESSORIA JURÍDICA
Ofício n. 109/2020 – AJUR/APIB
Brasília, 10 de novembro de 2020.
Ao Senhor
Benedito Cézar Garcia Araújo
Coordenador Regional da CR de Cuiabá
Fundação Nacional do Índio – FUNAI
Quadra 15, Rua E, s/n., Centro Político Administrativo
Cuiabá-MT
CEP 78049-900
Telefones: (65) 3644-1410/1719
E-mail: crbuiaba@funai.gov.br
E-mail: secretaria.crcuiaba@gmail.com

Assunto: Solicita informações relativas a ações de prevenção e combate à COVID-19
nas Terras Indígenas Kawahiva do Rio Pardo e Piripkura, em cumprimento às
decisões do Supremo Tribunal Federal – STF no âmbito da ADPF n. 709/2020.
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 n. 709/2020, solicita que sejam respondidas as
perguntas abaixo relacionadas, a respeito das ações de prevenção e combate à COVID19 nas Terras Indígenas Kawahiva do Rio Pardo e Piripkura, em cumprimento às decisões
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal – STF no âmbito da referida ADPF, adotadas
pela Frente de Proteção Etnoambiental Madeirinha, bem como pelo Distrito Sanitário
Especial Indígena de Vilhena, que tem sob sua responsabilidade a proteção e promoção
da saúde dos povos indígenas que vivem nas citadas TIs:
1. Existe representante dessa CR na Sala de Situação instalada pelo DSEI de
Vilhena? Se afirmativa a resposta, essa pessoa participou das reuniões com
que periodicidade?
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2. Quais os órgãos públicos federais, estaduais e municipais que compõem a
Sala de Situação Local?
3. A Sala Situação Local conta com representantes indígenas de que povos?
4. Que contribuição a CR de Cuiabá prestou/presta na instalação e manutenção
das barreiras sanitárias? Em que locais dessas TI foram instaladas as barreiras
sanitárias? E qual instituição se responsabilizou pela instalação e manutenção
das barreiras?
5. A FUNAI destinou recursos orçamentários e financeiros para aquisição de
bens e serviços específicos para viabilizar a instalação e manutenção das
barreiras sanitárias?
6. A FUNAI designou profissionais para atuarem nas barreiras sanitárias? Por
quanto tempo?
7. Quais os profissionais que participam das barreiras?
8. Quantos profissionais participam das barreiras?
9. A CR contribui para a execução de procedimentos de quarentena entre
servidores que atuam nas TIs citadas? Se afirmativa a resposta, de que forma?
10.

Está prevista a participação da CR em plano de contingência,

elaborado e pactuado entre FUNAI e SESAI, para situação de contato com os
povos indígenas isolados que vivem nas TIs citadas?

Por fim, solicita-se que sejam encaminhadas cópias das atas das reuniões
realizadas no âmbito das Salas de Situação aqui tratadas.
Atenciosamente,

Luiz Henrique Eloy Amado
Assessor Jurídico – APIB
OAB/MS 15.440
Contato:
A/C Dr. Luiz Henrique Eloy Terena
E-mail: juridico@apiboficial.org
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Ofício n. 110/2020 – AJUR/APIB
Brasília, 10 de novembro de 2020.

Ao Senhor
Bitaté Uru-Eu-Wau-Wau
Associação do Povo Indígena Uru-Eu-Wau-Wau
Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau
Telefone: (069) 99307-2459
E-mail: jupau1981@gmail.com

Assunto: Solicita informações relativas a ações de prevenção e combate à COVID-19
na Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau, em cumprimento às decisões do Supremo
Tribunal Federal – STF no âmbito da ADPF n. 709/2020.

Senhor Presidente,

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 n. 709/2020, que trata de ações de combate à
epidemia do novo coronavírus entre os povos indígenas brasileiros, solicita que sejam
respondidas as perguntas abaixo relacionadas, a respeito das medidas adotadas pelo
Distrito Sanitário Especial Indígena de Porto Velho – DSEI Porto Velho, pela Coordenação
Regional da FUNAI de Ji-Paraná e pela Frente de Proteção Etnoambiental Uru-Eu-WauWau para prevenção e combate à COVID-19 na Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau:
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1. Foi instalada uma Sala de Situação Local para tomada de decisões sobre a
prevenção e o combate à Covid-19? Se afirmativa a resposta, os
representantes da Associação do Povo Indígena Uru-Eu-Wau-Wau participam
das reuniões? Qual a periodicidade dessas reuniões?
2. Quais representantes de órgãos públicos federais, estaduais e municipais
participam da Sala de Situação Local?
3. A Sala Situação Local conta com representantes indígenas de que povos?
4. Em que locais foram instaladas as barreiras sanitárias na Terra Indígena UruEu-Wau-Wau? E qual instituição se responsabilizou pela instalação?
5. A Associação do Povo Indígena Uru-Eu-Wau-Wau tem conhecimento se
houve, por parte da FUNAI e da SESAI, descentralização de recursos
orçamentários e financeiros para aquisição de bens e serviços específicos para
viabilizar a instalação e manutenção das barreiras sanitárias?
6. A Associação do Povo Indígena Uru-Eu-Wau-Wau tem conhecimento se
houve, por parte da FUNAI e da SESAI, a designação de profissionais para
atuarem nas barreiras sanitárias na TI Uru-Eu-Wau-Wau? Por quanto tempo?
7. Quais os profissionais que participam das barreiras?
8. Quantos profissionais participam dessas barreiras?
9. Existem procedimentos de quarentena para as equipes? Se afirmativa a
resposta, quais?
10.

A Associação do Povo Indígena Uru-Eu-Wau-Wau tem conhecimento

se houve, por parte da FUNAI e da SESAI, a elaboração de plano de
contingência específico para cada um dos registros de povos indígenas
isolados existentes na TI Uru-Eu-Wau-Wau, no caso de haver contato com
esses povos indígenas isolados?
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11.

A Associação do Povo Indígena Uru-Eu-Wau-Wau participou da

definição e pactuação de estratégia para proteção e promoção à saúde dos
índios isolados da TI Uru-Eu-Wau-Wau?
12.

Foram elaboradas atas das reuniões? Se afirmativa a resposta,

solicita-se o encaminhamento de cópias.

Atenciosamente,

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

Contato:
A/C Dr. Luiz Henrique Eloy Terena
E-mail: juridico@apiboficial.org
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Ofício n. 111/2020 – AJUR/APIB
Brasília, 13 de novembro 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 a ações de prevenção e combate à COVID-19
na Terra Indígena Piripkura, em cumprimento às decisões do Supremo Tribunal
Federal – STF no âmbito da ADPF n. 709/2020.
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 n. 709/2020, que trata de ações de combate à
epidemia do novo coronavírus entre os povos indígenas brasileiros, solicita que sejam
respondidas as perguntas abaixo relacionadas, a respeito das ações de prevenção e
combate à COVID-19 na Terra Indígena Piripkura, tendo em vista que a proteção e a
promoção da saúde do povo indígena que vivem nessa TI está sob a responsabilidade
desse DSEI:
1. A Sala de Situação Local foi instalada? Se afirmativa a resposta, as reuniões
têm ocorrido com que periodicidade?
2. Quais os órgãos federais, estaduais e municipais que compõem a Sala de
Situação Local?
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3. A Sala de Situação Local conta com representantes indígenas de que povos?
4. Em que locais foram instaladas as barreiras sanitárias na Terra Indígena
Piripkura? E qual instituição se responsabilizou pela instalação?
5. A SESAI destinou recursos orçamentários e financeiros para aquisição de
bens e serviços específicos para viabilizar a instalação e manutenção das
barreiras sanitárias?
6. O DSEI de Vilhena/RO designou profissionais para atuarem nas barreiras
sanitárias enquanto for necessário?
7. Quais os profissionais que participam dessas barreiras?
8. Quantos profissionais participam dessas barreiras?
9. Existem procedimentos de quarentena para as equipes? Se afirmativa a
resposta, quais?
10.

Existe plano de contingência, elaborado e pactuado entre FUNAI e

SESAI, para situação de contato com o indígena isolado e de recente contato
na Terra Indígena Piripkura?
Por fim, solicita-se que sejam encaminhadas cópias das atas das reuniões
realizadas no âmbito das Salas de Situação aqui tratadas.
Atenciosamente,

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

Contato:
A/C Dr. Luiz Henrique Eloy Terena
E-mail: juridico@apiboficial.org
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Ofício n. 86/2020 – AJUR/APIB
Brasília, 10 de novembro de 2020.
Ao Senhor
ANTÔNIO CARLOS GALVÃO DA SILVA
Coordenador Distrital de Saúde Indígena
Distrito Sanitário Especial Indígena Médio Purus
Travessa Padre Monteiro, nº 165, Bairro Centro. CEP: 69830-000 Lábrea - AM
dseimpu.sesai@saude.gov.br
Assunto: Solicita informações sobre as atividades de prevenção e combate ao COVID-19 nas
Terras indígenas com a presença de povos indígenas isolados e de recente contato sob
jurisdição do DSEI Médio Purus em cumprimento à decisão do STF na ADPF 709.
A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), organizações indígenas
que atuam na defesa dos direitos e interesses dos povos indígenas, vêm por intermédio de seu
procurador, solicitar informações.
Contextualizando, esta Articulação foi 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 planejamento estabelece a
implementação nas Terras Indígenas Juma, Hi-Merimã e Zuruahã.
Em relação ao plano apresentado pela União especificamente para as Terras
Indígenas citadas acima, esclarecemos que as medidas ali apresentadas ainda são incompletas e
insuficientes. Insistimos, assim, para que, ao lado do cumprimento das medidas incluídas no plano
aprovado em decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) na ADPF 709, contemplem-se medidas
adicionais a fim de que a proteção sanitária seja eficiente e adequada, sem prejuízo de demais ações
em curso. Portanto, e em vista da cada vez maior urgência de medidas para a contenção da
disseminação da doença, solicitamos ao DSEI Médio Purus esclarecimentos sobre os pontos que
seguem:
1. Quanto à instalação de barreiras sanitárias nas Terras Indígenas, previstas no
plano apresentado pela União na ADPF 709: Que medidas foram tomadas até o momento para sua
SDS, Edifício Eldorado, sala 104, Brasília – Distrito Federal
E-mail: juridico@apiboficial.org
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plena implementação? Qual a previsão para que as referidas barreiras estejam em pleno
funcionamento, inclusive com a participação de técnicos de saúde nas mesmas?
2. Foi instaurada a Equipe de Referência Local, conforme determina a Portaria
4094/18? Se sim, qual periodicidade de seus encontros e qual sua composição?
3. As reuniões da Equipe de Referência Local estão sendo registradas? Solicitamos
nos enviar as memórias/atas das reuniões realizadas.
4. Existe um procedimento claro de realização de quarentena para as equipes de
campo e das barreiras sanitárias? E de isolamento para os enfermos? Quantos e quem são os
profissionais que executam o trabalho nas barreiras sanitárias?
5. 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?
No mais, reiteramos que as medidas acima mencionadas são essenciais e cada vez
mais urgentes para a prevenção do alastramento da COVID-19 nas TIs citadas, e os efeitos da
demora na tomada de ações concretas já se refletem na piora do estado de saúde de diferentes
comunidades indígenas da região, somando-se a doença a outras enfermidades que impactam as
vidas dos povos indígenas da região.
Pede e espera deferimento.
Atenciosamente,

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

Contato:
A/C Dr. Luiz Henrique Eloy Terena
Email: juridico@apiboficial.org

2

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

ASSESSORIA JURÍDICA

Ofício n. 87/2020 – AJUR/APIB
Brasília, 10 de novembro de 2020.
Ao Senhor
LUIZ ADROALDO ARMANINI TAGLIANI
Coordenador DSEI Porto Velho
Rua Rafael Vaz e Silva, nº 2646, Bairro da Liberdade. CEP: 76803-890 Porto Velho - RO
dseipvh.sesai@saude.gov.br
Assunto: Solicita informações sobre as atividades de prevenção e combate ao COVID-19 na
Terra Indígena Pirahã em cumprimento à decisão do STF na ADPF 709.
A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), organizações indígenas
que atuam na defesa dos direitos e interesses dos povos indígenas, vêm por intermédio de seu
procurador, solicitar informações.
Contextualizando, esta Articulação foi 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 planejamento estabelece a
implementação de barreiras sanitárias na Terra Indígena Pirahã.
Em relação ao plano apresentado pela União especificamente para a Terra
Indígena citada acima, esclarecemos que as medidas ali apresentadas ainda são incompletas e
insuficientes. Insistimos, assim, para que, ao lado do cumprimento das medidas incluídas no plano
aprovado em decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) na ADPF 709, contemplem-se medidas
adicionais a fim de que a proteção sanitária seja eficiente e adequada, sem prejuízo de demais ações
em curso. Portanto, e em vista da cada vez maior urgência de medidas para a contenção da
disseminação da doença, solicitamos ao DSEI Porto Velho esclarecimentos sobre os pontos que
seguem:
1. Quanto à instalação de barreiras sanitárias na Terra Indígena, previstas no plano
apresentado pela União na ADPF 709: Que medidas foram tomadas até o momento para sua plena
implementação? Qual a previsão para que as referidas barreiras estejam em pleno funcionamento,
inclusive com a participação de técnicos de saúde nas mesmas?
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2. Foi instaurada a Equipe de Referência Local, conforme determina a Portaria
4094/18? Se sim, qual periodicidade de seus encontros e qual sua composição?
3. As reuniões da Equipe de Referência Local estão sendo registradas? Solicitamos
nos enviar as memórias/atas das reuniões realizadas.
4. Existe um procedimento claro de realização de quarentena para as equipes de
campo e das barreiras sanitárias? E de isolamento para os enfermos? Quantos e quem são os
profissionais que executam o trabalho nas barreiras sanitárias?
No mais, reiteramos que as medidas acima mencionadas são essenciais e cada vez
mais urgentes para a prevenção do alastramento da COVID-19 na TI Pirahã, e os efeitos da demora
na tomada de ações concretas podem se refletir na piora do estado de saúde da comunidade indígena,
somando-se a doença a outras enfermidades que impactam as vidas daquele povo indígena.
Pede e espera deferimento.
Atenciosamente,

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

Contato:
A/C Dr. Luiz Henrique Eloy Terena
Email: juridico@apiboficial.org
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Ofício n. 88/2020 – AJUR/APIB
Brasília, 10 de novembro de 2020.
Ao Senhor
JANUÁRIO CARNEIRO DA CUNHA NETO
Coordenador Distrital de Saúde Indígena
Distrito Sanitário Especial Indígena Manaus
Av. Djalma Batista, nº 1018, Bairro Chapada CEP: 69050-010 Manaus - AM
dseimanaus.sesai@saude.gov.br
Assunto: Solicita informações sobre as atividades de prevenção e combate ao COVID-19 nas
Terras indígenas com a presença de povos indígenas isolados e de recente contato sob
jurisdição do DSEI Manaus em cumprimento à decisão do STF na ADPF 709.
A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), organizações indígenas
que atuam na defesa dos direitos e interesses dos povos indígenas, vêm por intermédio de seu
procurador, solicitar informações.
Contextualizando, esta Articulação foi 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 planejamento estabelece a
implementação nas Terras Indígenas Waimiri-Atroari e Pirititi.
Em relação ao plano apresentado pela União especificamente para as Terras
Indígenas citadas acima, esclarecemos que as medidas ali apresentadas ainda são incompletas e
insuficientes. Insistimos, assim, para que, ao lado do cumprimento das medidas incluídas no plano
aprovado em decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) na ADPF 709, contemplem-se medidas
adicionais a fim de que a proteção sanitária seja eficiente e adequada, sem prejuízo de demais ações
em curso. Portanto, e em vista da cada vez maior urgência de medidas para a contenção da
disseminação da doença, solicitamos ao DSEI Manaus esclarecimentos sobre os pontos que seguem:
1. Quanto à instalação de barreiras sanitárias nas Terras Indígenas, previstas no
plano apresentado pela União na ADPF 709: Que medidas foram tomadas até o momento para sua
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plena implementação? Qual a previsão para que as referidas barreiras estejam em pleno
funcionamento, inclusive com a participação de técnicos de saúde nas mesmas?
2. Foi instaurada a Equipe de Referência Local, conforme determina a Portaria
4094/18? Se sim, qual periodicidade de seus encontros e qual sua composição?
3. As reuniões da Equipe de Referência Local estão sendo registradas? Solicitamos
nos enviar as memórias/atas das reuniões realizadas.
4. Existe um procedimento claro de realização de quarentena para as equipes de
campo e das barreiras sanitárias? E de isolamento para os enfermos? Quantos e quem são os
profissionais que executam o trabalho nas barreiras sanitárias?
5. 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?
No mais, reiteramos que as medidas acima mencionadas são essenciais e cada vez
mais urgentes para a prevenção do alastramento da COVID-19 nas TIs citadas, e os efeitos da
demora na tomada de ações concretas podem se refletir na piora do estado de saúde das comunidades
indígenas, somando-se a doença a outras enfermidades que impactam as vidas dos povos indígenas
da região.
Pede e espera deferimento.
Atenciosamente,

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

Contato:
A/C Dr. Luiz Henrique Eloy Terena
Email: juridico@apiboficial.org
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Ofício n. 89/2020 – AJUR/APIB
Brasília, 10 de novembro de 2020.
Ao Senhor
STANNEY EVERTON NUNES
Coordenador DSEI Guamá Tocantins
Av. Conselheiro Furtado, nº 1597. Bairro Cremação. CEP: 66040-100 Belém - PA
dseiguatoc.sesai@saude.gov.br
Assunto: Solicita informações sobre as atividades de prevenção e combate ao COVID-19 na
Terra Indígena Zo’é em cumprimento à decisão do STF na ADPF 709.
A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), organizações indígenas
que atuam na defesa dos direitos e interesses dos povos indígenas, vêm por intermédio de seu
procurador, solicitar informações.
Contextualizando, esta Articulação foi 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 planejamento estabelece a
implementação de barreiras sanitárias na Terra Indígena Zo’é e entorno.
Em relação ao plano apresentado pela União especificamente para a Terra
Indígena citada acima, esclarecemos que as medidas ali apresentadas ainda são incompletas e
insuficientes. Insistimos, assim, para que, ao lado do cumprimento das medidas incluídas no plano
aprovado em decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) na ADPF 709, contemplem-se medidas
adicionais a fim de que a proteção sanitária seja eficiente e adequada, sem prejuízo de demais ações
em curso. Portanto, e em vista da cada vez maior urgência de medidas para a contenção da
disseminação da doença, solicitamos ao DSEI Altamira esclarecimentos sobre os pontos que
seguem:
1. Quanto à instalação de barreiras sanitárias na Terra Indígena, previstas no plano
apresentado pela União na ADPF 709: Que medidas foram tomadas até o momento para sua plena
implementação? Qual a previsão para que as referidas barreiras estejam em pleno funcionamento,
inclusive com a participação de técnicos de saúde nas mesmas?
SDS, Edifício Eldorado, sala 104, Brasília – Distrito Federal
E-mail: juridico@apiboficial.org

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

ASSESSORIA JURÍDICA

2. Foi instaurada a Equipe de Referência Local, conforme determina a Portaria
4094/18? Se sim, qual periodicidade de seus encontros e qual sua composição?
3. As reuniões da Equipe de Referência Local estão sendo registradas? Solicitamos
nos enviar as memórias/atas das reuniões realizadas.
4. Existe um procedimento claro de realização de quarentena para as equipes de
campo e das barreiras sanitárias? E de isolamento para os enfermos? Quantos e quem são os
profissionais que executam o trabalho nas barreiras sanitárias?
5. 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?
No mais, reiteramos que as medidas acima mencionadas são essenciais e cada vez
mais urgentes para a prevenção do alastramento da COVID-19 na TI citada, e os efeitos da demora
na tomada de ações concretas podem se refletir na piora do estado de saúde das comunidades
indígenas, somando-se a doença a outras enfermidades que impactam as vidas dos povos indígenas
da região.
Pede e espera deferimento.
Atenciosamente,

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

Contato:
A/C Dr. Luiz Henrique Eloy Terena
Email: juridico@apiboficial.org
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Ofício n. 90/2020 – AJUR/APIB
Brasília, 10 de novembro de 2020.
Ao Senhor
Audimar Rocha Santos
Coordenador Distrital de Saúde Indígena
Distrito Sanitário Especial Indígena em Cuiabá
Rua Rui Barbosa, nº 282, Bairro Goiabeiras. CEP: 78032-040 Cuiabá - MT
E-mail: dseicgb.sesai@saude.gov.br
Audimar.santos@saude.gov.br
Assunto: Solicita informações sobre as atividades de prevenção e combate ao COVID-19 na
Terra indígena Enawenê-Nawê sob jurisdição do DSEI Cuiabá em cumprimento à decisão do
STF na ADPF 709.
A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), organizações indígenas
que atuam na defesa dos direitos e interesses dos povos indígenas, vêm por intermédio de seu
procurador, solicitar informações.
Contextualizando, esta Articulação foi 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 planejamento estabelece a
implementação na Terra Indígena Enawenê-Nawê.
Em relação ao plano apresentado pela União especificamente para a Terra
Indígena citada acima, esclarecemos que as medidas ali apresentadas ainda são incompletas e
insuficientes. Insistimos, assim, para que, ao lado do cumprimento das medidas incluídas no plano
aprovado em decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) na ADPF 709, contemplem-se medidas
adicionais a fim de que a proteção sanitária seja eficiente e adequada, sem prejuízo de demais ações
em curso. Portanto, e em vista da cada vez maior urgência de medidas para a contenção da
disseminação da doença, solicitamos ao DSEI Cuiabá esclarecimentos sobre os pontos que seguem:
1. Quanto à instalação de barreiras sanitárias na Terra Indígena, previstas no plano
apresentado pela União na ADPF 709: Que medidas foram tomadas até o momento para sua plena
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implementação? Qual a previsão para que as referidas barreiras estejam em pleno funcionamento,
inclusive com a participação de técnicos de saúde nas mesmas?
2. Foi instaurada a Equipe de Referência Local, conforme determina a Portaria
4094/18? Se sim, qual periodicidade de seus encontros e qual sua composição?
3. As reuniões da Equipe de Referência Local estão sendo registradas? Solicitamos
nos enviar as memórias/atas das reuniões realizadas.
4. Existe um procedimento claro de realização de quarentena para as equipes de
campo e das barreiras sanitárias? E de isolamento para os enfermos? Quantos e quem são os
profissionais que executam o trabalho nas barreiras sanitárias?
No mais, reiteramos que as medidas acima mencionadas são essenciais e cada vez
mais urgentes para a prevenção do alastramento da COVID-19 na TI citada, e os efeitos da demora
na tomada de ações concretas já se refletem na piora do estado de saúde de diferentes comunidades
indígenas da região, somando-se a doença a outras enfermidades que impactam as vidas do Povo
Enawenê-Nawê.
Pede e espera deferimento.
Atenciosamente,

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

Contato:
A/C Dr. Luiz Henrique Eloy Terena
Email: juridico@apiboficial.org
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Ofício n. 91/2020 – AJUR/APIB
Brasília, 10 de novembro de 2020.
Ao Senhor
RONALDE DE BARROS RAMOS
Coordenador DSEI Araguaia
Rua Luiz Gonzaga de Souza nº 208, Bairro Centro CEP: 78670-000. São Félix do Araguaia - MT
dseiara@saude.gov.br
Assunto: Solicita informações sobre as atividades de prevenção e combate ao COVID-19 na
Terra Indígena Avá-Canoeiro em cumprimento à decisão do STF na ADPF 709.
A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), organizações indígenas
que atuam na defesa dos direitos e interesses dos povos indígenas, vêm por intermédio de seu
procurador, solicitar informações.
Contextualizando, esta Articulação foi 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 planejamento estabelece a
implementação de barreiras sanitárias na Terra Indígena Avá-Canoeiro.
Em relação ao plano apresentado pela União especificamente para a Terra
Indígena citada acima, esclarecemos que as medidas ali apresentadas ainda são incompletas e
insuficientes. Insistimos, assim, para que, ao lado do cumprimento das medidas incluídas no plano
aprovado em decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) na ADPF 709, contemplem-se medidas
adicionais a fim de que a proteção sanitária seja eficiente e adequada, sem prejuízo de demais ações
em curso. Portanto, e em vista da cada vez maior urgência de medidas para a contenção da
disseminação da doença, solicitamos ao DSEI Araguaia esclarecimentos sobre os pontos que
seguem:
1. Quanto à instalação de barreiras sanitárias na Terra Indígena, previstas no plano
apresentado pela União na ADPF 709: Que medidas foram tomadas até o momento para sua plena
implementação? Qual a previsão para que as referidas barreiras estejam em pleno funcionamento,
inclusive com a participação de técnicos de saúde nas mesmas?
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2. Foi instaurada a Equipe de Referência Local, conforme determina a Portaria
4094/18? Se sim, qual periodicidade de seus encontros e qual sua composição?
3. As reuniões da Equipe de Referência Local estão sendo registradas? Solicitamos
nos enviar as memórias/atas das reuniões realizadas.
4. Existe um procedimento claro de realização de quarentena para as equipes de
campo e das barreiras sanitárias? E de isolamento para os enfermos? Quantos e quem são os
profissionais que executam o trabalho nas barreiras sanitárias?
No mais, reiteramos que as medidas acima mencionadas são essenciais e cada vez
mais urgentes para a prevenção do alastramento da COVID-19 na TI Avá-Canoeiro, e os efeitos da
demora na tomada de ações concretas podem se refletir na piora do estado de saúde da comunidade
indígena, somando-se a doença a outras enfermidades que impactam as vidas dos Avá-Canoeiro.
Pede e espera deferimento.
Atenciosamente,

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

Contato:
A/C Dr. Luiz Henrique Eloy Terena
Email: juridico@apiboficial.org

2

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

ASSESSORIA JURÍDICA

Ofício n. 92/2020 – AJUR/APIB
Brasília, 10 de novembro de 2020.
Ao Senhor
João Feliciano Caramuru dos Santos
Coordenador Distrital de Saúde Indígena
Distrito Sanitário Especial Indígena em Altamira
Rua Horácio Banner, 1336 - Brasília - 68.375-320 - Altamira - Pará
E-mail: dseialt.sesai@saude.gov.br / joao.caramuru@saude.gov.br
Assunto: Solicita informações sobre as atividades de prevenção e combate ao COVID-19 nas
Terras indígenas com a presença de povos indígenas isolados e de recente contato sob
jurisdição do DSEI Altamira em cumprimento à decisão do STF na ADPF 709.
A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), organizações indígenas
que atuam na defesa dos direitos e interesses dos povos indígenas, vêm por intermédio de seu
procurador, solicitar informações.
Contextualizando, esta Articulação foi 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 planejamento estabelece a
implementação nas Terras Indígenas Apyterewa, Araweté Igarapé Ipixuna e Cachoeira Seca.
Em relação ao plano apresentado pela União especificamente para as Terras
Indígenas citadas acima, esclarecemos que as medidas ali apresentadas ainda são incompletas e
insuficientes. Insistimos, assim, para que, ao lado do cumprimento das medidas incluídas no plano
aprovado em decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) na ADPF 709, contemplem-se medidas
adicionais a fim de que a proteção sanitária seja eficiente e adequada, sem prejuízo de demais ações
em curso. Portanto, e em vista da cada vez maior urgência de medidas para a contenção da
disseminação da doença, solicitamos ao DSEI Altamira esclarecimentos sobre os pontos que
seguem:
1. Quanto à instalação de barreiras sanitárias nas Terras Indígenas, previstas no
plano apresentado pela União na ADPF 709: Que medidas foram tomadas até o momento para sua
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plena implementação? Qual a previsão para que as referidas barreiras estejam em pleno
funcionamento, inclusive com a participação de técnicos de saúde nas mesmas?
2. Foi instaurada a Equipe de Referência Local, conforme determina a Portaria
4094/18? Se sim, qual periodicidade de seus encontros e qual sua composição?
3. As reuniões da Equipe de Referência Local estão sendo registradas? Solicitamos
nos enviar as memórias/atas das reuniões realizadas.
4. Existe um procedimento claro de realização de quarentena para as equipes de
campo e das barreiras sanitárias? E de isolamento para os enfermos? Quantos e quem são os
profissionais que executam o trabalho nas barreiras sanitárias?
5. 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?
No mais, reiteramos que as medidas acima mencionadas são essenciais e cada vez
mais urgentes para a prevenção do alastramento da COVID-19 nas TIs citadas, e os efeitos da
demora na tomada de ações concretas já se refletem na piora do estado de saúde de diferentes
comunidades indígenas da região, somando-se a doença a outras enfermidades que impactam as
vidas dos povos indígenas da região.
Pede e espera deferimento.
Atenciosamente,

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

Contato:
A/C Dr. Luiz Henrique Eloy Terena
Email: juridico@apiboficial.org
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Ofício n. 93/2020 – AJUR/APIB
Brasília, 10 de novembro de 2020.
Ao Senhor
CÁSSIO DE OLIVEIRA PANTOJA
Coordenador Regional CR Médio Purus
Fundação Nacional do Índio - FUNAI
Endereço: Rua Marechal Deodoro, nº2.220, Centro, Lábrea – AM. CEP: 69.830-000
cr.mediopurus@funai.gov.br
C/C para:
Senhor RICARDO LOPES DIAS
Coordenador Geral de Índios Isolados e Recém Contatados
E-mail: cgiirc@funai.gov.br
Senhor ISAAC ALBUQUERQUE
Coordenador da Frente de Proteção Etnoambiental Médio Purus
Email: cfpe.mediopurus@funai.gov.br
Assunto: Solicita informações sobre as atividades de prevenção e combate ao COVID-19 nas
Terras indígenas com a presença de povos indígenas isolados e de recente contato sob
jurisdição da CR Médio Purus em cumprimento à decisão do STF na ADPF 709.
Senhor(a) Coordenador,
A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), organizações indígenas
que atuam na defesa dos direitos e interesses dos povos indígenas, vêm por intermédio de seu
procurador, solicitar informações.
Contextualizando, esta Articulação foi 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 planejamento estabelece a
implementação nas Terras Indígenas Hi-Merimã e Zuruahã. Cabe destacar, ainda, a publicação da
Medida Provisória 1005/2020, que dispõe sobre o estabelecimento de barreiras sanitárias protetivas
de áreas indígenas com apoio de forças de segurança.
Em relação ao plano apresentado pela União especificamente para as Terras
Indígenas citadas acima, esclarecemos que as medidas ali apresentadas ainda são incompletas e
SDS, Edifício Eldorado, sala 104, Brasília – Distrito Federal
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insuficientes. Insistimos, assim, para que, ao lado do cumprimento das medidas incluídas no plano
aprovado em decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) na ADPF 709, contemplem-se medidas
adicionais a fim de que a proteção sanitária seja eficiente e adequada, sem prejuízo de demais ações
em curso. Portanto, e em vista da cada vez maior urgência de medidas para a contenção da
disseminação da doença, solicitamos à CR-Médio Purus e à FPE-Médio Purus esclarecimentos sobre
os pontos que seguem:
1. Quanto à instalação de barreiras sanitárias nas Terras Indígenas, previstas no
plano apresentado pela União na ADPF 709: Que medidas foram tomadas até o momento para sua
plena implementação? Qual a previsão para que as referidas barreiras estejam em pleno
funcionamento, inclusive com a participação de técnicos de saúde nas mesmas?
2. Foi instaurada a Equipe de Referência Local, conforme determina a Portaria
4094/18? Se sim, qual periodicidade de seus encontros e qual sua composição?
3. As reuniões da Equipe de Referência Local estão sendo registradas? Solicitamos
nos enviar as memórias/atas das reuniões realizadas.
4. Existe um procedimento claro de realização de quarentena para as equipes das
barreiras sanitárias? E de isolamento para os enfermos? Quantos e quem são os profissionais que
executam o trabalho nas barreiras sanitárias?
5. 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?
No mais, reiteramos que as medidas acima mencionadas são essenciais e cada vez
mais urgentes para a prevenção do alastramento da COVID-19 nas TIs citadas, e os efeitos da
demora na tomada de ações concretas já se refletem na piora do estado de saúde de diferentes
comunidades indígenas da região, somando-se a doença a outras enfermidades que impactam as
vidas dos povos indígenas da região.
Pede e espera deferimento.

2

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

ASSESSORIA JURÍDICA

Atenciosamente,

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

Contato:
A/C Dr. Luiz Henrique Eloy Terena
Email: juridico@apiboficial.org

3

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

ASSESSORIA JURÍDICA

Ofício n. 94/2020 – AJUR/APIB
Brasília, 10 de novembro de 2020.
Ao Senhor
FRANCISCO DE SOUZA CASTRO
Coordenador Regional CR Manaus
Fundação Nacional do Índio - FUNAI
Rua Maceió, n. 224, Adrianópolis, Manaus/AM – CEP 69.057-010
cr.manaus@funai.gov.br
C/C para:
Senhor RICARDO LOPES DIAS
Coordenador Geral de Índios Isolados e Recém Contatados
E-mail: cgiirc@funai.gov.br
Senhor MARCELO DE SOUSA CAVALCANTE
Coordenador da Frente de Proteção Etnoambiental Waimiri Atroari
Email: cfpe.waimiriatroari@funai.gov.br
Assunto: Solicita informações sobre as atividades de prevenção e combate ao COVID-19 nas
Terras indígenas com a presença de povos indígenas isolados e de recente contato sob
jurisdição da CR Manaus em cumprimento à decisão do STF na ADPF 709.
Senhor(a) Coordenador,
A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), organizações indígenas
que atuam na defesa dos direitos e interesses dos povos indígenas, vêm por intermédio de seu
procurador, solicitar informações.
Contextualizando, esta Articulação foi 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 planejamento estabelece a
implementação nas Terras Indígenas Waimiri-Atroari e Pirititi. Cabe destacar, ainda, a publicação
da Medida Provisória 1005/2020, que dispõe sobre o estabelecimento de barreiras sanitárias
protetivas de áreas indígenas com apoio de forças de segurança.
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Em relação ao plano apresentado pela União especificamente para as Terras
Indígenas citadas acima, esclarecemos que as medidas ali apresentadas ainda são incompletas e
insuficientes. Insistimos, assim, para que, ao lado do cumprimento das medidas incluídas no plano
aprovado em decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) na ADPF 709, contemplem-se medidas
adicionais a fim de que a proteção sanitária seja eficiente e adequada, sem prejuízo de demais ações
em curso. Portanto, e em vista da cada vez maior urgência de medidas para a contenção da
disseminação da doença, solicitamos à CR-Manaus e à FPE-Waimiri-Atroari esclarecimentos sobre
os pontos que seguem:
1. Quanto à instalação de barreiras sanitárias nas Terras Indígenas, previstas no
plano apresentado pela União na ADPF 709: Que medidas foram tomadas até o momento para sua
plena implementação? Qual a previsão para que as referidas barreiras estejam em pleno
funcionamento, inclusive com a participação de técnicos de saúde nas mesmas?
2. Foi instaurada a Equipe de Referência Local, conforme determina a Portaria
4094/18? Se sim, qual periodicidade de seus encontros e qual sua composição?
3. As reuniões da Equipe de Referência Local estão sendo registradas? Solicitamos
nos enviar as memórias/atas das reuniões realizadas.
4. Existe um procedimento claro de realização de quarentena para as equipes das
barreiras sanitárias? E de isolamento para os enfermos? Quantos e quem são os profissionais que
executam o trabalho nas barreiras sanitárias?
5. 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?
No mais, reiteramos que as medidas acima mencionadas são essenciais e cada vez
mais urgentes para a prevenção do alastramento da COVID-19 nas TIs citadas, e os efeitos da
demora na tomada de ações concretas podem se refletir na piora do estado de saúde de diferentes
comunidades indígenas da região, somando-se a doença a outras enfermidades que impactam as
vidas dos povos indígenas da região.
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Pede e espera deferimento.
Atenciosamente,

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

Contato:
A/C Dr. Luiz Henrique Eloy Terena
Email: juridico@apiboficial.org
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Ofício n. 95/2020 – AJUR/APIB
Brasília, 10 de novembro de 2020.
Ao Senhor
Euclides Marques dos Santos Filho
Coordenador Regional CR- Noroeste do Mato Grosso
Fundação Nacional do Índio - Funai
Avenida JK, quadra 06, Lote G, n° 850E, bairro Setor de Serviço, CEP: 78320-000, Juína-MT
E-mail: cr.noroestemt@funai.gov.br
Assunto: Solicita informações sobre as atividades de prevenção e combate ao COVID-19 na
Terra indígena Enawenê-Nawê, sob jurisdição da CR Noroeste do Mato Grosso em
cumprimento à decisão do STF na ADPF 709.
Senhor(a) Coordenador,
A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), organizações indígenas
que atuam na defesa dos direitos e interesses dos povos indígenas, vêm por intermédio de seu
procurador, solicitar informações.
Contextualizando, esta Articulação foi 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 planejamento estabelece a
implementação na Terra Indígena Enawenê-Nawe. Cabe destacar, ainda, a publicação da Medida
Provisória 1005/2020, que dispõe sobre o estabelecimento de barreiras sanitárias protetivas de áreas
indígenas com apoio de forças de segurança.
Em relação ao plano apresentado pela União especificamente para a Terra
Indígena citada acima, esclarecemos que as medidas ali apresentadas ainda são incompletas e
insuficientes. Insistimos, assim, para que, ao lado do cumprimento das medidas incluídas no plano
aprovado em decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) na ADPF 709, contemplem-se medidas
adicionais a fim de que a proteção sanitária seja eficiente e adequada, sem prejuízo de demais ações
em curso. Portanto, e em vista da cada vez maior urgência de medidas para a contenção da
disseminação da doença, solicitamos à CR-Noroeste do Mato Grosso esclarecimentos sobre os
pontos que seguem:
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1. Quanto à instalação de barreiras sanitárias na Terra Indígena Enawenê-Nawê,
previstas no plano apresentado pela União na ADPF 709: Que medidas foram tomadas até o
momento para sua plena implementação? Qual a previsão para que as referidas barreiras estejam em
pleno funcionamento, inclusive com a participação de técnicos de saúde nas mesmas?
2. Foi instaurada a Equipe de Referência Local, conforme determina a Portaria
4094/18? Se sim, qual periodicidade de seus encontros e qual sua composição?
3. As reuniões da Equipe de Referência Local estão sendo registradas? Solicitamos
nos enviar as memórias/atas das reuniões realizadas.
4. Existe um procedimento claro de realização de quarentena para as equipes das
barreiras sanitárias? E de isolamento para os enfermos? Quantos e quem são os profissionais que
executam o trabalho nas barreiras sanitárias?
No mais, reiteramos que as medidas acima mencionadas são essenciais e cada vez
mais urgentes para a prevenção do alastramento da COVID-19 na TI citada, e os efeitos da demora
na tomada de ações concretas podem se refletir na piora do estado de saúde da comunidade indígena,
somando-se a doença a outras enfermidades que impactam as vidas daqueles indígenas.
Pede e espera deferimento.
Atenciosamente,

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

Contato:
A/C Dr. Luiz Henrique Eloy Terena
Email: juridico@apiboficial.org
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Ofício n. 96/2020 – AJUR/APIB
Brasília, 10 de novembro de 2020.
Ao Senhor
CLÁUDIO JOSÉ FERREIRA DA ROCHA
Coordenador Regional CR-Madeira
Fundação Nacional do Índio - Funai
BR 230, Km 01, nº 1957 Bairro: São Cristóvão, Humaitá/AM - CEP 69.800-000
E-mail: cr.madeira@funai.gov.br
C/C para:
Senhor RICARDO LOPES DIAS
Coordenador Geral de Índios Isolados e Recém Contatados
E-mail: cgiirc@funai.gov.br
Assunto: Solicita informações sobre as atividades de prevenção e combate ao COVID-19 nas
Terras indígenas com a presença de povos indígenas isolados e de recente contato sob
jurisdição da CR Madeira em cumprimento à decisão do STF na ADPF 709.
Senhor(a) Coordenador,
A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), organizações indígenas
que atuam na defesa dos direitos e interesses dos povos indígenas, vêm por intermédio de seu
procurador, solicitar informações.
Contextualizando, esta Articulação foi 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 planejamento estabelece a
implementação nas Terras Indígenas Juma e Pirahã. Cabe destacar, ainda, a publicação da Medida
Provisória 1005/2020, que dispõe sobre o estabelecimento de barreiras sanitárias protetivas de áreas
indígenas com apoio de forças de segurança.
Em relação ao plano apresentado pela União especificamente para as Terras
Indígenas citadas acima, esclarecemos que as medidas ali apresentadas ainda são incompletas e
insuficientes. Insistimos, assim, para que, ao lado do cumprimento das medidas incluídas no plano
aprovado em decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) na ADPF 709, contemplem-se medidas
adicionais a fim de que a proteção sanitária seja eficiente e adequada, sem prejuízo de demais ações
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em curso para o desmantelamento, bloqueio, e retirada total dos invasores que atualmente invadem
as Terras Indígenas em prejuízo da vida e saúde das comunidades. Portanto, e em vista da cada vez
maior urgência de medidas para a contenção da disseminação da doença, solicitamos à CR-Madeira
e à CGIIRC esclarecimentos sobre os pontos que seguem:
1. Quanto à instalação de barreiras sanitárias nas Terras Indígenas, previstas no
plano apresentado pela União na ADPF 709: Que medidas foram tomadas até o momento para sua
plena implementação? Qual a previsão para que as referidas barreiras estejam em pleno
funcionamento, inclusive com a participação de técnicos de saúde nas mesmas?
2. Foi instaurada a Equipe de Referência Local, conforme determina a Portaria
4094/18? Se sim, qual periodicidade de seus encontros e qual sua composição?
3. As reuniões da Equipe de Referência Local estão sendo registradas? Solicitamos
nos enviar as memórias/atas das reuniões realizadas.
4. Existe um procedimento claro de realização de quarentena para as equipes das
barreiras sanitárias? E de isolamento para os enfermos? Quantos e quem são os profissionais que
executam o trabalho nas barreiras sanitárias?
No mais, reiteramos que as medidas acima mencionadas são essenciais e cada vez
mais urgentes para a prevenção do alastramento da COVID-19 nas TIs citadas, e os efeitos da
demora na tomada de ações concretas já se refletem na piora do estado de saúde de diferentes
comunidades indígenas da região, somando-se a doença a outras enfermidades que impactam as
vidas dos povos indígenas da região.
Pede e espera deferimento.
Atenciosamente,

Luiz Henrique Eloy Amado
Assessor Jurídico – APIB
OAB/MS 15.440
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Contato:
A/C Dr. Luiz Henrique Eloy Terena
Email: juridico@apiboficial.org
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Ofício n. 97/2020 – AJUR/APIB
Brasília, 10 de novembro de 2020.
Ao Senhor
CARLOS VIANEI TORRES DA SILVA
Coordenador Regional Substituto
Fundação Nacional do Índio
Travessa Agrário Cavalcante, no 479, Centro
68371-159, Altamira -PA
E-mail: cr.centrolestedopara@funai.gov.br - (93) 3515-4026/2361/2956
C/C para:
Senhor FRANCISCO CARLOS BENIGNO
Coordenador da Frente d Proteção Etnoambiental Médio Xingu - Substituto
E-mail: fpe.medioxingu@funai.gov.br
Senhor FABIO NOGUEIRA RIBEIRO
Coordenador da Frente de Proteção Etnoambiental Cuminapanema
E-mail: fpe.cuminapanema@funai.gov.br
Assunto: Solicita informações sobre as atividades de prevenção e combate ao COVID-19 nas
Terras indígenas com a presença de povos indígenas isolados e de recente contato sob
jurisdição da CR Centro Leste do Pará em cumprimento à decisão do STF na ADPF 709.
Senhor(a) Coordenador,
A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), organizações indígenas
que atuam na defesa dos direitos e interesses dos povos indígenas, vêm por intermédio de seu
procurador, solicitar informações.
Contextualizando, esta Articulação foi 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 planejamento estabelece a
implementação nas Terras Indígenas Apyterewa, Araweté Igarapé Ipixuna, Cachoeira Seca e Zo’é.
Cabe destacar, ainda, a publicação da Medida Provisória 1005/2020, que dispõe sobre o
estabelecimento de barreiras sanitárias protetivas de áreas indígenas com apoio de forças de
segurança.
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Em relação ao plano apresentado pela União especificamente para as Terras
Indígenas citadas acima, esclarecemos que as medidas ali apresentadas ainda são incompletas e
insuficientes. Insistimos, assim, para que, ao lado do cumprimento das medidas incluídas no plano
aprovado em decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) na ADPF 709, contemplem-se medidas
adicionais a fim de que a proteção sanitária seja eficiente e adequada, sem prejuízo de demais ações
em curso para o desmantelamento, bloqueio, e retirada total dos invasores que atualmente invadem
as Terras Indígenas em prejuízo da vida e saúde das comunidades. Portanto, e em vista da cada vez
maior urgência de medidas para a contenção da disseminação da doença, solicitamos à CR-CLPA e
às FPEs esclarecimentos sobre os pontos que seguem:
1. Quanto à instalação de barreiras sanitárias nas Terras Indígenas, previstas no
plano apresentado pela União na ADPF 709: Que medidas foram tomadas até o momento para sua
plena implementação? Qual a previsão para que as referidas barreiras estejam em pleno
funcionamento, inclusive com a participação de técnicos de saúde nas mesmas?
2. Foi instaurada a Equipe de Referência Local, conforme determina a Portaria
4094/18? Se sim, qual periodicidade de seus encontros e qual sua composição?
3. As reuniões da Equipe de Referência Local estão sendo registradas? Solicitamos
nos enviar as memórias/atas das reuniões realizadas.
4. Existe um procedimento claro de realização de quarentena para as equipes das
barreiras sanitárias? E de isolamento para os enfermos? Quantos e quem são os profissionais que
executam o trabalho nas barreiras sanitárias?
5. 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?
No mais, reiteramos que as medidas acima mencionadas são essenciais e cada vez
mais urgentes para a prevenção do alastramento da COVID-19 nas TIs citadas, e os efeitos da
demora na tomada de ações concretas já se refletem na piora do estado de saúde de diferentes
comunidades indígenas da região, somando-se a doença a outras enfermidades que impactam as
vidas dos povos indígenas da região.
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Pede e espera deferimento.
Atenciosamente,

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

Contato:
A/C Dr. Luiz Henrique Eloy Terena
Email: juridico@apiboficial.org
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Ofício n. 98/2020 – AJUR/APIB
Brasília, 10 de novembro de 2020.
A Sua Excelência Senhor(a)
Alberto José Braga Goulart
Coordenador
DSEI MA
SESAI - MS
São Luís - MA – CEP 65040-450
(98) 3214-3411 | 3214-3403
E-mail: dseima.sesai@saude.gov.br
Assunto: Solicitação de informações sobre Barreiras Sanitárias nas Terras Indígenas Awá,
Araribóia, Alto Turiaçu e Carú.
Senhor(a) Coordenador,

A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), organização indígenas
que atuam 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 (Equipe de Referência Local) para acompanhar a
instalação das barreiras conforme a decisão da ADPF 709?
2. A Sala de Situação Local (Equipe de Referência Local) conta com a participação de
representantes indígenas do povo Awá Guajá, Tenetehar ou Ka’apor?
3. Quantos são e quais as especialidades dos representantes do DSEI-MA, FUNAI, MPF,
Forças Armadas, DPF, Governo do Estado do Maranhão na Sala de Situação?
4. A Sala de Situação Local (Equipe de Referência Local) está se reunindo com qual
periodicidade?
5. Em quais locais foram instaladas as Barreiras Sanitárias?
6. Quantos são e quais as especialidades dos representantes das DSEI-MA, FUNAI, Forças
Armadas, DPF, Governo do Estado do Maranhão em cada barreira sanitária instalada?
SDS, Edifício Eldorado, sala 104, Brasília – Distrito Federal
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7. Existem procedimentos de quarentena para as equipes que compõem as barreiras, quais os
protocolos adotados?
8. Existe Plano de Contingência Específico para situação de contato com povos indígenas
isolados elaborado e pactuado entre DSEI MA, SESAI e FUNAI?
9. Existe Plano de Contingência para os indígenas de recente contato Awá Guajá, pactuado
entre DSEI MA, SESAI e FUNAI e com representantes e Associações Indígenas
representativas do povo Awá?
10. Agradecemos se as respostas puderem ser encaminhadas em itens, de acordo com as perguntas.

Atenciosamente,
Pede e espera deferimento

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

Contato:
A/C Dr. Luiz Henrique Eloy Terena
Email: juridico@apiboficial.org
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Ofício n. 99/2020 – AJUR/APIB
Brasília, 10 de novembro de 2020.
A Sua Excelência Senhor(a)
Auri Santo Antunes de Oliveira
Coordenador Regional
Coordenação Regional do Rio Negro
Funai
São Gabriel da Cachoeira-AM - CEP: 69.750-000
cr.rionegro@funai.gov.br
Assunto: Solicitação de informações sobre Barreira Sanitária e Controles de Acesso nas Terras
Indígenas das regiões do Médio e Alto Rio Negro

Senhor(a) Coordenador,

A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), organização indígenas
que atuam 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- Considerando o plano do governo de barreiras sanitárias (uma barreira sanitária e quatro controles
de acesso) para a região, quais as razões para a não instalação das mesmas?
2- Foi instalada a Sala de Situação Local para acompanhar a instalação das barreiras conforme a
decisão da ADPF 709? Em que data foi instalada? Qual a periodicidade em que estão sendo
realizadas as reuniões?
3- Caso a Sala de Situação Local tenha sido instalada, quais instituições estão participando das
reuniões? Há participação de lideranças indígenas e quais suas instituições?
4- Quantos são e quais as funções exercidas pelos representantes da Coordenação Regional Rio
Negro que estão participando da Sala de Situação Local?
5- Há um plano detalhado para a instalação de barreiras sanitárias? Caso exista, quais são as
instituições que devem formá-las e quais as especialidades dos profissionais?
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6- Há Plano de Contingência específico para os povos indígenas de recente contato da região?
7- Solicitamos o acesso às atas das reuniões da Sala de Situação Local.

Agradecemos se as respostas puderem ser encaminhadas em itens, de acordo com as
perguntas. Agradecemos também o eventual acesso às atas das reuniões da Sala de Situação Local.

Pede e espera deferimento.
Atenciosamente,

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

Contato:
A/C Dr. Luiz Henrique Eloy Terena
Email: juridico@apiboficial.org
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Ofício n. 100 /2020 – AJUR/APIB
Brasília, 10 de novembro de 2020.

Ao Senhor
Puruwã Amondawa
Associação do Povo Indígena Amondawa - PIA
Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau
Telefone: (069) 99391-3978
E-mail: puruwa.amondawa@gmail.com

Assunto: Solicita informações relativas a ações de prevenção e combate à COVID-19
na Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau, em cumprimento às decisões do Supremo
Tribunal Federal – STF no âmbito da ADPF n. 709/2020.

Senhor Presidente,

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 n. 709/2020, que trata de ações de combate à
epidemia do novo coronavírus entre os povos indígenas brasileiros, solicita que sejam
respondidas as perguntas abaixo relacionadas, a respeito das medidas adotadas pelo
Distrito Sanitário Especial Indígena de Porto Velho – DSEI Porto Velho, pela Coordenação
Regional da FUNAI de Ji-Paraná e pela Frente de Proteção Etnoambiental Uru-Eu-WauWau para prevenção e combate à COVID-19 na Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau:
1. Foi instalada uma Sala de Situação Local para tomada de decisões sobre a
prevenção e o combate à Covid-19? Se afirmativa a resposta, os
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representantes da Associação do Povo Indígena Amondawa – PIA participam
das reuniões? Qual a periodicidade dessas reuniões?
2. Quais representantes de órgãos públicos federais, estaduais e municipais
participam da Sala de Situação Local?
3. A Sala de Situação Local conta com representantes indígenas de que povos?
4. Em que locais foram instaladas as barreiras sanitárias na Terra Indígena UruEu-Wau-Wau? E qual instituição se responsabilizou pela instalação?
5. A Associação do Povo Indígena Amondawa - PIA tem conhecimento se
houve, por parte da FUNAI e da SESAI, descentralização de recursos
orçamentários e financeiros para aquisição de bens e serviços específicos para
viabilizar a instalação e manutenção das barreiras sanitárias?
6. A Associação do Povo Indígena Amondawa - PIA tem conhecimento se
houve, por parte da FUNAI e da SESAI, a designação de profissionais para
atuarem nas barreiras sanitárias na TI Uru-Eu-Wau-Wau? Por quanto tempo?
7. Quais os profissionais que participam das barreiras?
8. Quantos profissionais participam dessas barreiras?
9. Existem procedimentos de quarentena para as equipes? Se afirmativa a
resposta, quais?
10.

A Associação do Povo Indígena Amondawa - PIA tem conhecimento

se houve, por parte da FUNAI e da SESAI, a elaboração de plano de
contingência específico para cada um dos registros de povos indígenas
isolados existentes na TI Uru-Eu-Wau-Wau, no caso de haver contato com
esses povos indígenas isolados?
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11.

A Associação do Povo Indígena Amondawa - PIA participou da

definição e pactuação de estratégia para proteção e promoção à saúde dos
índios isolados da TI Uru-Eu-Wau-Wau?
12.

Foram elaboradas atas das reuniões? Se afirmativa a resposta,

solicita-se o encaminhamento de cópias.

Atenciosamente,

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

Contato:
A/C Dr. Luiz Henrique Eloy Terena
E-mail: juridico@apiboficial.org
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Ofício n.101 /2020 – AJUR/APIB
Brasília, 10 de novembro de 2020.

À Senhora
Ivanete Bandeira Cardozo
Coordenadora-Geral
Associação de Defesa Etnoambiental – Kanindé
Rua Dom Pedro II, n. 1892, sala 07, Bairro Nossa Senhora das Graças
Porto Velho – RO
CEP 76804-116
Telef. (069) 3229-2826
E-mail: kaninde@kaninde.org.br
E-Mail:neidinhasurui@gmail.com

Assunto: Solicita informações relativas a ações de prevenção e combate à COVID-19
na Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau, em cumprimento às decisões do Supremo
Tribunal Federal – STF no âmbito da ADPF n. 709/2020.
Senhora Coordenadora-Geral,

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 n. 709/2020, que trata de ações de combate à
epidemia do novo coronavírus entre os povos indígenas brasileiros, considerando também
os trabalhos desenvolvidos pela Associação de Defesa Etnoambiental – Kanindé com os
povos indígenas em Rondônia - em particular com os índios Uru-Eu-Wau-Wau -, solicita
que sejam respondidas as perguntas abaixo relacionadas:
1. Foi instalada Sala de Situação Local para tomada de decisões sobre a
prevenção e o combate à COVID-19? Se afirmativa a resposta, os
representantes da Associação de Defesa Etnoambiental – Kanindé participam
das reuniões? Qual a periodicidade dessas reuniões?
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2. Quais os órgãos federais, estaduais e municipais que compõem a Sala de
Situação Local?

3. A Sala Situação Local conta com representantes indígenas de que povos?
4. A Associação de Defesa Etnoambiental – Kanindé tem conhecimento dos
locais onde foram instaladas as barreiras sanitárias na Terra Indígena Uru-EuWau-Wau? E qual instituição se responsabilizou pela instalação?
5. A Associação de Defesa Etnoambiental – Kanindé tem conhecimento se
houve, por parte da FUNAI e da SESAI, descentralização de recursos
orçamentários e financeiros para aquisição de bens e serviços específicos para
viabilizar a instalação e manutenção das barreiras sanitárias?
6. A Associação de Defesa Etnoambiental – Kanindé tem conhecimento se
houve, por parte da FUNAI e da SESAI, a designação de profissionais para
atuarem nas barreiras sanitárias na TI Uru-Eu-Wau-Wau? Por quanto tempo?
7. Quais os profissionais que participam dessas barreiras?
8. Quantos profissionais participam dessas barreiras?
9. Existem procedimentos de quarentena para as equipes? Se afirmativa a
resposta, quais?
10.

A Associação de Defesa Etnoambiental – Kanindé tem conhecimento

se houve, por parte da FUNAI e da SESAI, a elaboração de plano de
contingência específico para cada um dos registros de povos indígenas
isolados existentes na TI Uru-Eu-Wau-Wau, para situação de contato com
esses povos indígenas isolados?
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11.

A Associação de Defesa Etnoambiental – Kanindé participou ou tem

conhecimento da definição e pactuação de estratégia para proteção e
promoção à saúde dos índios isolados da TI Uru-Eu-Wau-Wau?

12.

Foram elaboradas atas das reuniões? Se afirmativa a resposta,

solicita-se o encaminhamento de cópias.
Atenciosamente,

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

Contato:
A/C Dr. Luiz Henrique Eloy Terena
E-mail: juridico@apiboficial.org
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Ofício n.102 /2020 – AJUR/APIB
Brasília, 10 de novembro de 2020.
Ao Senhor
Klayton Corradi
Coordenador da Frente de Proteção Etnoambiental Uru-Eu-Wau-Wau
Fundação Nacional do Índio – FUNAI
Av. Maringá, n. 2.268
Ji-Paraná – RO
CEP 76908-620
E-mail: klayton.corradi@funai.gov.br

Assunto: Solicita informações relativas a ações de prevenção e combate à COVID-19
na Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau, em cumprimento às decisões do Supremo
Tribunal Federal – STF no âmbito da ADPF n. 709/2020.
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 n. 709/2020, solicita que sejam respondidas as
perguntas abaixo relacionadas, a respeito das ações de prevenção e combate à COVID19 na Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau, em cumprimento às decisões proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal – STF no âmbito da referida ADPF, articuladas com o Distrito
Sanitário Especial Indígena de Porto Velho, com sede em Porto Velho/RO, que tem sob
sua responsabilidade a proteção e promoção da saúde dos povos indígenas da TI Uru-EuWau-Wau:
1. A Sala de Situação Local foi instalada? Conta com a participação de
representante da FPE Uru-Eu-Wau-Wau? Se afirmativas as respostas, as
reuniões têm ocorrido com que periodicidade?
2. Quais os órgãos que compõem a Sala de Situação Local?
3. A Sala de Situação Local conta com representantes indígenas de que povos?
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4. Em que locais foram instaladas as barreiras sanitárias na Terra Indígena UruEu-Wau-Wau? E qual instituição se responsabilizou pela instalação?
5. A FUNAI destinou recursos orçamentários e financeiros para aquisição de
bens e serviços específicos para viabilizar a instalação e manutenção das
barreiras sanitárias?
6. A FUNAI designou profissionais para atuarem nas barreiras sanitárias? Por
quanto tempo?
7. Quais os profissionais que participam dessas barreiras?
8. Quantos profissionais participam dessas barreiras?
9. Existem procedimentos de quarentena para as equipes? Se afirmativa a
resposta, quais?
10.

Existem planos de contingência específicos, elaborados e pactuados

entre FUNAI e SESAI, para cada um dos registros de povos indígenas isolados
existentes na TI Uru-Eu-Wau-Wau, para situação de contato com esses povos
indígenas isolados?
11.

Existem estratégias para proteção e promoção à saúde dos índios

isolados da TI Uru-Eu-Wau-Wau pactuadas com os indígenas contatados
Amondawa e Uru-Eu-Wau-Wau?

Por fim, solicita-se que sejam encaminhadas cópias das atas das reuniões
realizadas no âmbito das Salas de Situação aqui tratadas.

Atenciosamente,

Luiz Henrique Eloy Amado
Assessor Jurídico – APIB
OAB/MS 15.440
Contato:
A/C Dr. Luiz Henrique Eloy Terena
E-mail: juridico@apiboficial.org
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Ofício n. 103/2020 – AJUR/APIB
Brasília,10 de novembro de 2020.
Ao Senhor
Jair Catabriga Candor
Coordenador da Frente de Proteção Etnoambiental Madeirinha
Fundação Nacional do Índio – FUNAI
Quadra 15, Rua E, s/n., Centro Político Administrativo
Cuiabá-MT
CEP 78049-900
E-mail: jair.candor@funai.gov.br
E-mail: jctabriga@gmail.com

Assunto: Solicita informações relativas a ações de prevenção e combate à COVID-19
nas Terras Indígenas Kawahiva do Rio Pardo e Piripkura, em cumprimento às
decisões do Supremo Tribunal Federal – STF no âmbito da ADPF n. 709/2020.
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 n. 709/2020, solicita que sejam respondidas as
perguntas abaixo relacionadas, a respeito das ações de prevenção e combate à COVID19 nas Terras Indígenas Kawahiva do Rio Pardo e Piripkura, em cumprimento às decisões
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal – STF no âmbito da referida ADPF, articuladas
com o Distrito Sanitário Especial Indígena de Vilhena, com sede em Cacoal/RO, que tem
sob sua responsabilidade a proteção e promoção da saúde dos povos indígenas que vivem
nas citadas TIs:
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1. A Sala de Situação Local foi instalada? Conta com a participação de
representante da FPE Madeirinha? Se afirmativas as respostas, as reuniões
têm ocorrido com que periodicidade?

2. Quais os órgãos que compõem a Sala de Situação Local?

3. A Sala de Situação Local conta com representantes indígenas de que povos?

4. Em que locais foram instaladas as barreiras sanitárias nas Terras Indígenas
Kawahiva do Rio Pardo e Piripkura? E qual instituição se responsabilizou pela
instalação?

5. A FUNAI destinou recursos orçamentários e financeiros para aquisição de
bens e serviços específicos para viabilizar a instalação e manutenção das
barreiras sanitárias?

6. A FUNAI designou profissionais para atuarem nas barreiras sanitárias? Por
quanto tempo?

7. Quais os profissionais que participam dessas barreiras?

8. Quantos profissionais participam dessas barreiras?

9. Existem procedimentos de quarentena para as equipes? Se afirmativa a
resposta, quais?

10.

Existe plano de contingência específico, elaborado e pactuado entre

FUNAI e SESAI, para cada um dos registros de povos indígenas isolados
existentes nas Terras Indígenas Kawahiva do Rio Pardo e Piripkura para
situação de contato com esses povos indígenas isolados?
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11.

Existem estratégias para proteção e promoção à saúde dos índios

Piripkura de recente contato que compartilham o mesmo território de índios
isolados na TI Piripkura?

Por fim, solicita-se que sejam encaminhadas cópias das atas das reuniões
realizadas no âmbito das Salas de Situação aqui tratadas.

Atenciosamente,

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

Contato:
A/C Dr. Luiz Henrique Eloy Terena
E-mail: juridico@apiboficial.org
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Ofício n. 104/2020 – AJUR/APIB
Brasília, 10 de novembro de 2020.
Ao Senhor
Altair Algayer
Coordenador da Frente de Proteção Etnoambiental Guaporé
Fundação Nacional do Índio – FUNAI
Rua Afonso Pena, n. 4.765, Bairro Redondo
Alta Floresta do Oeste – RO
CEP 76954-000
E-mail: altair.algayer@funai.gov.br
E-mail: altair.algayer@gmail.com

Assunto: Solicita informações relativas a ações de prevenção e combate à COVID-19
nas Terras Indígenas Massaco, Rio Omeré, Tanaru e Rio Branco, em cumprimento
às decisões do Supremo Tribunal Federal – STF no âmbito da ADPF n. 709/2020.
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 n. 709/2020, solicita que sejam respondidas as
perguntas abaixo relacionadas, a respeito das ações de prevenção e combate à COVID19 nas Terras Indígenas Massaco, Rio Omeré, Tanaru e Rio Branco, em cumprimento às
decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal – STF no âmbito da referida ADPF,
informando as ações articuladas com o Distrito Sanitário Especial Indígena de Porto Velho,
com sede em Porto Velho/RO, que tem sob sua responsabilidade a proteção e promoção
da saúde dos povos indígenas da TI Massaco, e com o Distrito Sanitário Especial Indígena
de Vilhena, com sede na cidade de Cacoal/RO, que tem sob sua responsabilidade a
proteção e promoção da saúde dos povos indígenas das TIs Rio Omeré e Tanaru:
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1. A Sala de Situação Local foi instalada? Conta com a participação de
representante da FPE Guaporé? Se afirmativas as respostas, as reuniões têm
ocorrido com que periodicidade?

2. Quais os órgãos federais, estaduais e municipais que compõem a Sala de
Situação Local?

3. A Sala Situação Local conta com representantes indígenas de que povos?
4. Em que locais foram instaladas as barreiras sanitárias nas Terras Indígenas
Massaco, Rio Omeré e Tanaru? E qual instituição se responsabilizou pela
instalação?

5. A FUNAI destinou recursos orçamentários e financeiros para aquisição de
bens e serviços específicos para viabilizar a instalação e manutenção das
barreiras sanitárias?

6. A FUNAI designou profissionais para atuarem nas barreiras sanitárias? Por
quanto tempo?

7. Quais os profissionais que participam dessas barreiras?

8. Quantos profissionais participam dessas barreiras?

9. Existem procedimentos de quarentena para as equipes? Se afirmativa a
resposta, quais?

10.

Existem planos de contingência específicos para cada um dos

registros de povos indígenas isolados existentes na TIs Massaco e Tanaru, para
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situação de contato com esses povos indígenas isolados, elaborado e pactuado
entre FUNAI e SESAI?

11.

Existem estratégias para proteção e promoção à saúde dos índios

isolados da TI Massaco pactuadas com os indígenas contatados da TI Rio
Branco?

Por fim, solicita-se que sejam encaminhadas cópias das atas das reuniões
realizadas no âmbito das Salas de Situação aqui tratadas.

Atenciosamente,

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

Contato:
A/C Dr. Luiz Henrique Eloy Terena
E-mail: juridico@apiboficial.org
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Ofício n. 105/2020 – AJUR/APIB
Brasília, 10 de novembro 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 a ações de prevenção e combate à COVID-19
nas Terras Indígenas Massaco e Rio Branco, em cumprimento às decisões do
Supremo Tribunal Federal – STF no âmbito da ADPF n. 709/2020.
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 n. 709/2020, solicita que sejam respondidas as
perguntas abaixo relacionadas, a respeito das ações de prevenção e combate à COVID19 nas Terras Indígenas Massaco e Rio Branco, tendo em vista que a proteção e a
promoção da saúde dos indígenas que vivem nessas TIs estão sob a responsabilidade
desse DSEI:
1. A Sala de Situação Local foi instalada? Se afirmativa a resposta, as reuniões
têm ocorrido com que periodicidade?
2. Quais os órgãos federais, estaduais e municipais que compõem a Sala de
Situação Local?
3. A Sala Situação Local conta com representantes indígenas de que povos?
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4. Em que locais foram instaladas as barreiras sanitárias nas Terras Indígenas
Massaco e Rio Branco? E qual instituição se responsabilizou pela instalação?
5. A SESAI destinou recursos orçamentários e financeiros para aquisição de
bens e serviços específicos para viabilizar a instalação e manutenção das
barreiras sanitárias?
6. O DSEI de Porto Velho/RO designou profissionais para atuarem nas
barreiras sanitárias enquanto for necessário?
7. Quais os profissionais que participam dessas barreiras?
8. Quantos profissionais participam dessas barreiras?
9. Existem procedimentos de quarentena para as equipes? Se afirmativa a
resposta, quais?
10.

Existe plano de contingência, elaborado e pactuado entre FUNAI e

SESAI, para situação de contato com povo indígena isolado da TI Massaco?
11.

Existem estratégias para proteção à saúde dos índios isolados da TI

Massaco, pactuadas com os indígenas contatados da TI Rio Branco?
Por fim, solicita-se que sejam encaminhadas cópias das atas das reuniões
realizadas no âmbito das Salas de Situação aqui tratadas.

Atenciosamente,

Luiz Henrique Eloy Amado
Assessor Jurídico – APIB
OAB/MS 15.440
Contato:
A/C Dr. Luiz Henrique Eloy Terena
E-mail: juridico@apiboficial.org
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Ofício n. 106/2020 – AJUR/APIB
Brasília, 10 de novembro de 2020.
À Senhora
Solange Pereira Vieira Tavares
Coordenadora do Distrito Sanitário Especial Indígena de Vilhena
Secretaria Especial de Saúde Indígena – SESAI
Av. Guaporé, n. 3046, Centro
Cacoal – RO
CEP 76963-758
Tel.: (69) 3443-2502
E-mail: Solange.tavares@saude.gov.br
E-mail: gabinetezlh@saude.gov.br

Assunto: Solicita informações relativas a ações de prevenção e combate à COVID19 nas Terras Indígenas Rio Omeré e Tanaru, em cumprimento às decisões do
Supremo Tribunal Federal – STF no âmbito da ADPF n. 709/2020.
Senhora Coordenadora,

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 n. 709/2020, que trata de ações de combate à
epidemia do novo coronavírus entre os povos indígenas brasileiros, solicita que sejam
respondidas as perguntas abaixo relacionadas, a respeito das ações de prevenção e
combate à COVID-19 nas Terras Indígenas Rio Omeré e Tanaru, tendo em vista que a
proteção e a promoção da saúde dos povos indígenas que vivem nessas TIs estão sob a
responsabilidade desse DSEI:

1. A Sala de Situação Local foi instalada? Se afirmativa a resposta, as reuniões
têm ocorrido com que periodicidade?
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2. Quais os órgãos federais, estaduais e municipais que compõem a Sala de
Situação Local?
3. A Sala Situação Local conta com representantes indígenas de que povos?
4. Em que locais foram instaladas as barreiras sanitárias nas Terras Indígenas
Rio Omeré e Tanaru? E qual instituição se responsabilizou pela instalação?
5. A SESAI destinou recursos orçamentários e financeiros para aquisição de
bens e serviços específicos para viabilizar a instalação e manutenção das
barreiras sanitárias?
6. O DSEI de Vilhena/RO designou profissionais para atuarem nas barreiras
sanitárias enquanto for necessário?
7. Quais os profissionais que participam dessas barreiras?
8. Quantos profissionais participam dessas barreiras?
9. Existem procedimentos de quarentena para as equipes? Se afirmativa a
resposta, quais?
10.

Existe plano de contingência, elaborado e pactuado entre FUNAI e

SESAI, para situação de contato com o indígena isolado da TI Tanaru?
Por fim, solicita-se que sejam encaminhadas cópias das atas das reuniões
realizadas no âmbito das Salas de Situação aqui tratadas.

Atenciosamente,

Luiz Henrique Eloy Amado
Assessor Jurídico – APIB
OAB/MS 15.440
Contato:
A/C Dr. Luiz Henrique Eloy Terena
E-mail: juridico@apiboficial.org
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