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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
COORDENAÇÃO DE FRENTE DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL CUMINAPANEMA
OFÍCIO Nº 51/2020/CFPE - CUMINAPANEMA/FUNAI
Santarém - PA, 23 de novembro de 2020.
Ao Senhor
LUIZ HENRIQUE ELOY AMADO
Assessor Jurídico - APIB
Articulação dos Povos Indígenas do Brasil
SDS, Edifício Eldorado, sala 104, Brasília – Distrito Federal
E-mail: juridico@apiboficial.org
Assunto: 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 na área de atuação da FPE
Cuminapanema
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 08748.000254/2020-58.
Prezado Assessor,
1.
Em atenção ao Ofício n. 97/2020 – AJUR/APIB (SEI nº 2629000), a Frente de Proteção
Etnoambiental Cuminapanema (FPEC/FUNAI) vem através do presente ofício prestar esclarecimentos à
APIB conforme solicitado, bem como contextualizá-lo a respeito do trabalho que vem sendo desenvolvido por
esta coordenação em relação às políticas de atenção à saúde dos povos isolados e de recente contato na área de
atuação da FPEC/FUNAI.
2.
Os Zo'é (registro nº 38/CGIIRC), considerados pelo Estado Brasileiro como de Recente
Contato, formam um povo indígena de língua Tupi-Guarani que vive no norte do Estado do Pará, em uma área
de floresta amazônica situada entre os rios Erepecuru e Cuminapanema. Esse território de ocupação
tradicional encontra-se regularizado pelo Estado, sendo que a Terra Indígena Zo'é foi homologada por meio de
Decreto Presidencial, em 22 de dezembro de 2009, com seiscentos e sessenta e oito mil, quinhentos e sessenta
e cinco hectares (668.565 ha), a partir do estudo técnico apresentado no Relatório Circunstanciado de
Identificação e Delimitação (RCID) da TI Zo'é, elaborado pelas antropólogas Dominique T. Gallois e Nadja
B. Havt. Os Zo'é somam atualmente aproximadamente 317 pessoas, organizadas em dezoito grupos locais.
2.1.
A diretriz geral da ação de proteção territorial da FPE Cuminapanema, em consonância com o
Plano de Gestão Ambiental e Territorial da Terra Indígena Zo'é (SEI n° 2149857), está articulada em torno:
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a) Do diálogo com os Zo'é para o levantamento periódico de informações sobre a situação
da TI, para a definição de prioridades, atividades e cronogramas, para garantir a participação
de líderes Zo'é em atividades de articulação (reuniões) e de campo (expedições de
vigilância) e para incentivar e garantir materialmente a continuidade do processo de
dispersão e ocupação pelos Zo'é de novas áreas da Terra Indígena;
b) Da articulação com instituições (MPF, DPF, Estado do Pará, Polícia Ambiental, Ibama)
visando ações de fiscalização da Terra Indígena Zo'é.
2.2.
Atualmente a Terra Indígena Zo'é encontra-se em sua maior parte protegida, porém em uma das
atividades de proteção territorial no limite sul foi constatado que a TI sofre invasões de castanheiros e
extrativistas, oriundos de cidades próximas e da região conhecida como Campos Gerais e, de um ponto de
vista mais amplo, encontra-se em uma área próxima à zona de expansão rural dos municípios de Óbidos/PA e
Oriximiná/PA. Sendo assim, os Zo´é decidiram por resolver o problema de invasão por duas vias:
a) Foi realizada fevereiro de 2020 uma atividade de ocupação do limite do sul da TI Zo´é
com o apoio da FPEC/Funai, que qualificou os caminhos de invasão, revitalizou parte do
caminho da demarcação, destruiu acampamentos de invasores, instalou Placas de TI
Protegida e consolidou a ocupação (no limite sul) com a construção de uma maloca (S0° 50'
02.7" W55° 35' 58.6") que servirá de acampamento de coleta de castanha sazonalmente.
Outras atividades in loco estão sendo pensadas de forma a dar continuidade a proteção do
limite sul da TI Zo´é;
b) Os Zo´é solicitaram que a FPEC auxiliasse na interlocução com os agentes do entorno da
TI Zo´é, principalmente com os castanheiros do Jaramacaru e quilombolas do Erepecuru,
assim como com as instituições responsáveis pela gestão dessas áreas, para realizarem
diálogos e buscarem soluções para o problema das invasões.
2.3.
Diante da Pandemia do Covid 19, os Zo´é decidiram se dispersar no território e evitar
atividades em conjunto com os kirahi (não-indígenas), mantendo apenas a comunicação via rádio e os fluxos
do Fundo de Artesanato, respeitando todos os protocolos estabelecidos para a prevenção do Covid 19.
3.
Tendo em vista o disposto na Constituição Federal (artigo 231), no Decreto 1.775/1.996 (Artigo
7º), no Estatuto da Funai (artigo 22), na Convenção 169 da OIT (Artigo 2º), assim como os termos da Portaria
Conjunta nº 4.094/2018 do Ministério da Saúde e da Funai, bem como das diversas portarias recentes com
orientações sobre as medidas de combate e prevenção à doença, a FPEC criou processo específico para
proteção da saúde e da terra do povo Zo'é (SEI n° 08748.000254/2020-58) no contexto da pandemia mundial
de coronavírus (COVID-19). Nesse sentido, articulou-se junto à SESAI para a construção do Plano de
Contingência da TI Zo'é (SEI n° 2064167). Em vigor desde março de 2020, o plano contém o Protocolo de
Acesso à TI Zo’é durante a pandemia, que detalha os protocolos de entrada e saída da TI e que vem sendo
seguidos à risca por servidores da Funai, colaboradores e profissionais do Dsei-Guatoc que prestam
assistência ao povo Zo'é.
4.
Como a questão territorial está ligada à questão epidemiológica, também foi necessária uma
articulação com o entorno da TI Zo'é com o objetivo de evitar a chegada do Covid-19. Dentro desse contexto,
solicitamos oficialmente ao Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará
(Ideflor-bio) a interdição temporária do acesso a Flota do Trombetas, Unidade de Conservação localizada ao
sul da TI Zo´é (SEI n°2041372), e a consolidação da Base Jaramacaru como Barreira Sanitária com objetivo
de inibir a possibilidade de transmissão do vírus ao povo Zo´é.
4.1.
Ressalta-se a existência de uma base na entrada da Flota Trombetas via ramal do BEC, nas
margens do rio Jaramacaru, sendo possível o controle e organização de acesso. Houve uma certa pressão dos
castanheiros para que a inibição do acesso fosse revista. Nesse sentido, foram realizadas diversas reuniões
(SEI n° 2355211, n°2376540 e n°2437998) com participação do MPPA, MPF, Ideflor bio, FPEC, Secretarias
de Saúde de Oriximiná e Óbidos, Polícia Ambiental, Associação dos Castanheiros do Jaramacaru e
Associação Quilombola do Erepecuru, com a finalidade de tentar criar uma barreira epidemiológica, (visto
ADPF 709) para a TI Zo´é, no seguinte sentido:
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a) Barreira Jaramacaru (S1° 10' 17.5" W55° 41' 12.9"): a base funciona sob gestão do
Ideflor Bio, com apoio de insumos da FPEC e de recursos humanos da Polícia ambiental e
Secretaria de Saúde. Controle de acesso aos castanheiros e extrativistas para região dos
campos gerais. Realização de testes rápidos. Só entra quem está cadastrado. Proibido
ingresso de bebidas alcóolicas e armas não registradas. Entrada gradual no interior da
Unidade de Conservação;
b) Barreira Erepecuru (S0° 58' 05.8" W56° 04' 26.0"): Instalação de uma base de
protagonismo quilombola com apoio de FPEC/Funai e Ideflor (talvez Polícia ambiental)
para inibir atividades ilícitas que ocorrem a montante no rio Erepecuru (Garimpo do
Carlinhos, Água Fria e outros).
4.2.
Até o momento apenas a Barreira do Jaramacaru foi instalada e encontra-se em operação.
Ainda existe a necessidade de articulação com os quilombolas da Cachoeira da Pancada para a consolidação
da Barreira no rio Erepecuru (Cachoeira da Pancada). Articulações interinstitucionais vêm sendo realizadas de
forma virtual no intuito de promover uma viagem técnica para a região da Pancada. Essa demanda surgiu de
uma reunião em conjunto com o MPPA e MPF e ainda está em planejamento, sendo sinalizada a execução no
início de janeiro de 2021.
5.
Em relação à instauração da Equipe de Referência Local, conforme determina a Portaria
4094/18, periodicidade e composição, informamos que as tratativas junto ao Dsei Guatoc no âmbito da
pandemia tem sido realizadas dentro do processo SEI n° 08748.000369/2019-17. A Implantação da Sala de
Situação Local sobre Atenção à Saúde de Povos Indígenas - Dsei Guatoc/FPEC, foi oficializada através do
Despacho STM/CASAI/GUATO/SESAI/MS (SEI n° 2451616), que contém a composição da equipe e o
cronograma das reuniões até o final do ano de 2020.
5.1.
Até a presente data ocorreram duas reuniões da Sala de Situação Local, nos meses de agosto e
setembro, conforme consta em suas respectivas atas: SEI n° 2471270 e SEI n° 2628975.
6.
Em relação aos Povos Indígenas Isolados, a FPE Cuminapanema possui sob sua jurisdição doze
registros "em estudo" (ou seja, sobre os quais existem informações sobre a existência de índios isolados). Eles
estão dispersos nas imensas florestas que se estendem pelo norte do Estado do Pará (bacias dos rios
Nhamundá, Mapuera, Cachorro, Trombetas, Erepecuru, Cuminapanema, Curuá, Maicuru, Paru de Leste e
Jari), o norte do Amapá (bacias dos rios Amapari e Oiapoque), o sudeste de Roraima (bacia dos rios
Jatapu/Jatapuzinho) e nordeste do Amazonas (bacia do rio Jatapu). Através do Ofício 37/2020/CFPEC (SEI
n° 2449752), a FPEC solicitou formalmente ao Dsei Guatoc a indicação dos profissionais da Sesai que
deverão participar da construção dos Planos de Contingência para Situações de Contato relativos a todos esses
registros. Atualmente, além da Terra Indígena Zo'é, o registro incidente no baixo rio Jatapu é o único que
conta com Plano de Contingência já atualizado (mesmo não sendo registro confirmado). A equipe de
referência dos profissionais da saúde consta no Ofício nº 2007/2020/GUATO/DSEI/SESAI/MS (SEI
n°2471270).
7.
necessários.

Era o que tínhamos a informar, fico a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem

Atenciosamente

FABIO AUGUSTO NOGUEIRA RIBEIRO
Coordenador - FPE CUMINAPANEMA/CGIIRC/FUNAI
Documento assinado eletronicamente por Fábio Augusto Nogueira Ribeiro, Coordenador(a) de Frente
de Proteção Etnoambiental, em 23/11/2020, às 10:43, conforme horário oﬁcial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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A auten cidade deste documento pode ser conferida no site:
h p://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 2633709 e o
código CRC 99AD8B2A.

Referência: Caso responda este O cio, indicar expressamente o Processo nº 08748.000254/2020-58

SEI nº 2633709

Travessa Agrário Cavalcante, Nº 479 - Bairro Centro
CEP 68371-025 Altamira - PA (93) 3529-0042 - http://www.funai.gov.br
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APIB Jurídico <juridico@apiboficial.org>

Solicitação de informações sobre Barreira Sanitária e Controles de Acesso nas
Terras Indígenas das regiões do Médio e Alto Rio Negro
2 mensagens
APIB Jurídico <juridico@apiboficial.org>
Para: cr.rionegro@funai.gov.br

10 de novembro de 2020 09:07

Bom dia,
Segue em anexo o ofício n. 99, a respeito das informações sobre Barreira Sanitária e
Controles de Acesso nas Terras Indígenas das regiões do Médio e Alto Rio Negro.
-Atenciosamente,
Luiz Eloy Terena, PhD
Assessor Jurídico
Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB)
SDS, SHCS Bloco D - Ed. Eldorado, sala 104
Brasília – DF – CEP 70.392-900
Telefone: +55 61 3034-5548
http://apib.info
Ofício 98 APIB - DSEI-MA.pdf
300K
Coordenação Regional do Rio Negro <cr.rionegro@funai.gov.br>
Para: APIB Jurídico <juridico@apiboficial.org>

10 de novembro de 2020 09:20

Bom dia,
Veio anexo no e-mail o Ofício 98 - destinado ao Coordenador do Maranhão - Solicito verificar se está correto o
destinatário.
Atenciosamente,
Auri Santo Antunes de Oliveira
Coordenador Regional do Rio Negro/FUNAI-CR-RNG
De: APIB Jurídico [juridico@apiboficial.org]
Enviado: terça-feira, 10 de novembro de 2020 11:07
Para: Coordenação Regional do Rio Negro
Assunto: Solicitação de informações sobre Barreira Sanitária e Controles de Acesso nas Terras Indígenas das regiões do
Médio e Alto Rio Negro

Bom dia,
Segue em anexo o ofício n. 99, a respeito das informações sobre Barreira Sanitária e
Controles de Acesso nas Terras Indígenas das regiões do Médio e Alto Rio Negro.
-Atenciosamente,
Luiz Eloy Terena, PhD
https://mail.google.com/mail/u/1?ik=8531874082&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-6676110509236257727&dsqt=1&simpl=msg-a%3Ar-6…
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Assessor Jurídico
Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB)
SDS, SHCS Bloco D - Ed. Eldorado, sala 104
Brasília – DF – CEP 70.392-900
Telefone: +55 61 3034-5548
http://apib.info
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APIB Jurídico <juridico@apiboficial.org>

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
2 mensagens
APIB Jurídico <juridico@apiboficial.org>
Para: klayton.corradi@funai.gov.br

10 de novembro de 2020 11:12

Bom dia,
Segue em anexo o ofício n. 102 referente às informações relativas a ações de prevenção e
combate à COVID-19 na Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau.
-Atenciosamente,
Luiz Eloy Terena, PhD
Assessor Jurídico
Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB)
SDS, SHCS Bloco D - Ed. Eldorado, sala 104
Brasília – DF – CEP 70.392-900
Telefone: +55 61 3034-5548
http://apib.info
Ofício 102 APIB - FPE Uru-Eu-Wau-Wau (TI Uru-Eu-Wau-Wau).pdf
243K
Klayton Corradi <klayton.corradi@funai.gov.br>
Para: APIB Jurídico <juridico@apiboficial.org>

17 de novembro de 2020 15:00

Prezado Dr. Luiz Henrique Eloy Amado,
Cumprimentando-o, acerca das informações solicitadas por meio do Ofício n.102 /2020 – AJUR/APIB,
expedido a esta CFPE na data de 10 de novembro de 2020, ressaltamos que, conforme orientações da
CGIIRC/DPT, as mesmas são apresentadas e discutidas na Sala de Situação Nacional, da qual a APIB
participa. Assim, mantendo o fluxo, redirecionaremos o ofício à direção do GT que coordena a elaboração e
a execução do Plano de Barreiras Sanitárias para PIIRC da União, para os encaminhamentos necessários e o
atendimento da demanda por aquele canal.
Atenciosamente,
Klayton Corradi
Coordenador Substituto da CFPE Uru Eu Wau Wau
De: APIB Jurídico [juridico@apiboficial.org]
Enviado: terça-feira, 10 de novembro de 2020 12:12
Para: Klayton Corradi
Assunto: Solicita informações relativas a ações de prevenção e combate à COVID-19 na Terra Indígena Uru-Eu-WauWau, em cumprimento às decisões do Supremo Tribunal Federal – STF no âmbito da ADPF n. 709/2020
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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APIB Jurídico <juridico@apiboficial.org>

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
Altair Algayer <altair.algayer@gmail.com>
Para: APIB Jurídico <juridico@apiboficial.org>

2 de dezembro de 2020 08:53

Bom dia
Acuso o recebimento.
Informo que essa coordenação não tem apoio administrativo e o servidor
estava em atividades de campo até a presente data, justificando assim
a demora no recebimento e resposta. Tão logo estaremos nos
manifestando sobre o assunto.
Atenciosamente,
Em ter., 10 de nov. de 2020 às 11:39, APIB Jurídico
<juridico@apiboficial.org> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]

-Altair Algayer
Coord. da FPE Guaporé
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APIB Jurídico <juridico@apiboficial.org>

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
3 mensagens
APIB Jurídico <juridico@apiboficial.org>
Para: cr.jiparana@funai.gov.br

10 de novembro de 2020 12:07

Bom dia,
Segue em anexo o ofício n. 108 referente às informações relativas a ações de prevenção e
combate à COVID-19 na Terras Indígenas Kawahiva do Rio Pardo e Piripkura.
-Atenciosamente,
Luiz Eloy Terena, PhD
Assessor Jurídico
Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB)
SDS, SHCS Bloco D - Ed. Eldorado, sala 104
Brasília – DF – CEP 70.392-900
Telefone: +55 61 3034-5548
http://apib.info
Ofício 108 - APIB CR de Ji-Paraná.pdf
248K
Coordenação Regional de Ji-Paraná <cr.jiparana@funai.gov.br>
Para: APIB Jurídico <juridico@apiboficial.org>

10 de novembro de 2020 16:09

Confirmo recebimento.
Att,
Edilaine da Silva Moura
Recepcionista - Gabinete/CR-JPR
De: APIB Jurídico [juridico@apiboficial.org]
Enviado: terça-feira, 10 de novembro de 2020 12:07
Para: Coordenação Regional de Ji-Paraná
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
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Coordenação Regional de Ji-Paraná <cr.jiparana@funai.gov.br>
Para: APIB Jurídico <juridico@apiboficial.org>

10 de novembro de 2020 16:33

Boa tarde,
Informamos que as Terras Indígenas Kawahiva do Rio Pardo e Piripkura pertence a Coordenação Regional de Cuiabá ,
portanto informamos que encaminhamos o referido e-mail para CR- Cuiabá.
https://mail.google.com/mail/u/1?ik=8531874082&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-1121331921404372756&simpl=msg-a%3Ar81627870…
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Att,
Edilaine da Silva Moura
Recepcionista - Gabinete/CR-JPR
De: APIB Jurídico [juridico@apiboficial.org]
Enviado: terça-feira, 10 de novembro de 2020 12:07
Para: Coordenação Regional de Ji-Paraná
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
[Texto das mensagens anteriores oculto]

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=8531874082&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-1121331921404372756&simpl=msg-a%3Ar81627870…
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APIB Jurídico <juridico@apiboficial.org>

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
2 mensagens
APIB Jurídico <juridico@apiboficial.org>
Para: dseialt.sesai@saude.gov.br, joao.caramuru@saude.gov.br

10 de novembro de 2020 08:01

Bom dia,
Segue em anexo o ofício n. 92 a respeito de 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.
-Atenciosamente,
Luiz Eloy Terena, PhD
Assessor Jurídico
Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB)
SDS, SHCS Bloco D - Ed. Eldorado, sala 104
Brasília – DF – CEP 70.392-900
Telefone: +55 61 3034-5548
http://apib.info
Ofício 92 APIB_DSEIAltamira.pdf
169K
João Feliciano Caramurú Dos Santos <joao.caramuru@saude.gov.br>
Para: APIB Jurídico <juridico@apiboficial.org>

11 de novembro de 2020 07:58

Bom dia! Acuso o recebimento.
JoãoFeliciano Caramuru dos Santos
Coordenador Distrital de Saúde Indígena
DSEI/ATM/SESAI/MS
Port: 228/2017-MS
De: APIB Jurídico [juridico@apiboficial.org]
Enviado: terça-feira, 10 de novembro de 2020 17:36
Para: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - ALTAMIRA; João Feliciano Caramurú Dos Santos
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

Bom dia,
Segue em anexo o ofício n. 92 a respeito de 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.
-https://mail.google.com/mail/u/1?ik=8531874082&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar5838108507396089760&dsqt=1&simpl=msg-a%3Ar61…
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Atenciosamente,
Luiz Eloy Terena, PhD

Assessor Jurídico
Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB)
SDS, SHCS Bloco D - Ed. Eldorado, sala 104
Brasília – DF – CEP 70.392-900
Telefone: +55 61 3034-5548
http://apib.info
Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber
esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações.
Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e em seguida apagueo.
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APIB Jurídico <juridico@apiboficial.org>

Ofícios APIB
1 mensagem
Ricardo Lopes Dias <ricardo.dias@funai.gov.br>
Para: "juridico@apiboficial.org" <juridico@apiboficial.org>

12 de novembro de 2020 14:24

Prezado Dr. Luiz Henrique Eloy Terena,
Cumprimentando-o, acerca das informações solicitadas por meio dos ofícios n° 93/2020, 94/2020 e 96/2020, expedidos
simultaneamente a esta CGIIRC e a outras coordenações da Funai na data de 10/11/2020, ressaltamos que as mesmas
são apresentadas e discutidas na Sala de Situação Nacional, da qual a APIB participa. Assim, mantendo o fluxo,
redirecionaremos o ofício à direção do GT que coordena a elaboração e a execução do Plano de Barreiras Sanitárias
para PIIRC da União, para os encaminhamentos necessários e o atendimento da demanda por aquele canal.
Atenciosamente,

R

L

D

Coordenador-Geral de Índios Isolados e de Recente Contato
CGIIRC / FUNAI
SCS QD 09, Lote C, 6° andar, Ed. Parque Cidade
CEP: 70308-200 – Brasília/DF

(+55 61 3247-7046
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