TABELA PROTEÇÃO MÍNIMA:
Abaixo indicamos o mínimo que necessita ser feito em cada uma das terras indígenas habitadas por povos isolados e de recente contato
objeto desta ADPF 709 para que as barreiras sanitárias efetivamente protejam a integridade física desses povos. Isso não significa que a União não
possa avançar para proteções mais eficazes, conforme demonstram os mapas logo abaixo da tabela, todavia, menos que o que consta nessa tabela
ou, ainda, barreiras erigidas APENAS em locais diferentes destes no interior das referidas TIs1, não corresponderão à proteção efetiva dos PIIRC:

PRIORIDADE 1

Terra indígena

sugestões para a efetividade da política pública de
instalação de barreiras sanitárias
1.

2.

Alto Rio Negro

3.

1

Realizar operações periódicas na fronteira com a
Colômbia, controle de acesso aos garimpos ilegais
na cabeceira do rio Ira e na Serra do Traíra
Realizar Controle de acesso Foz do rio Apaporis Bloqueio fluvial para controle de acesso a partir da
foz do rio Apaporis, para monitoramento da
circulação de pessoas nas imediações da área de
iminência de grupos Yuhupdëh isolados. Instaurar
protocolos rígidos sanitários para quem entra no rio
Apaporis,
evitar
a
circulação
de
pessoas provenientes de outras localidades e
promover ações de comunicação culturalmente
adequada sobre modos de prevenção e tratamento.
Contribuir com o fluxo de informações e
monitoramento de casos de COVID-19 do DSEIARN;
Realizar Inquérito Soro Epidemiológico para
orientar a política pública na Região a partir de
agora, considerando o alto grau de contaminação já
ocorrido na região.

quem deve ser o principal
órgão responsável

como está a situação atual (vermelho, amarelo, verde rosa).2

Exército

União mandou a FNS para o local

3º PEF, 8º BIS, 16º Brigada, 6º
PEF, 5º BIS, 2º brigada.

um posto de controle de acesso na localidade de Ilha das Flores ainda em
instalação. Esse posto, ainda que móvel não será capaz de acessar a região
dos Hupda e Yuhupde (povos de recente contato, especialmente o fluxo de
garimpeiros ilegais vindos da Colômbia para a região das cabeceiras do
Rio Ira e para a Serra do Traíra.

Sempre com a presença de
um indigenista da Funai e um
representante da associação
indígena
local
para
intermediar dos diálogos
com os indígenas.

Ademais não há clareza quanto ao padrão do procedimento de controle de
acesso e mesmo o controle de ilícitos. Não há sinalização de que a FNS vá
ao Rio Ira, considerando o garimpo dentro da TI. Sem a clareza de
propósitos nos preocupamos com a entrada da FNS em locais onde os
indígenas tem medo dos "surara" (os soldados em sentido amplo), a
exemplo das localidades do Japu, no Papuri ou no Tiquié, onde não há
invasores propriamente ditos, mas há notícias de que a FNS lá atuará.

Como apenas nas já existentes Bases de Proteção Etnoambiental.
Vermelho: nenhuma Barreira Sanitária nem Posto de controle de Acesso funcionando; Amarelo: Posto de Controle de Acesso ou Barreira instalado, porém sem funcionar em adequação à realidade da pandemia;
Verde: Funcionamento de Posto de Acesso ou Barreira Sanitária em condições adequadas à realidade da pandemia Rosa: Terra Indígena Não consta na Tabela protocolada pela União.

2

4.

Alto Turiaçu

Repassar as atas das reuniões da Sala de Situação
Local para a Sala de Situação Central e incluir um
representante da FOIRN na Sala de Situação Local

1.
Aldeia Guajá / Cocal – equipe de servidores
Funai e Dsei plena para atendimento e monitoramento
da situação de saúde dos Awá, adotando procedimentos
sanitários e quarentena. Execução do Plano de
Contingencia Para Infecção Humana pelo Novo
Coronavírus (COVI-19) para os Indígenas de Recente
Contato. (Especial atenção para a região da Aldeia Zé
Gurupi, onde já houve contaminação dos Awá e dos
Kaapor

Funai, Sesai e Batalhão da PM
Ambiental do Estado do
Maranhão

Não são Barreiras instaladas, mas atividades intermitentes que ocorreram
por poucos dias, com Equipes compostas pela Funai e BPM Ambiental,
sem participação da saúde

c) Barreira Sanitária Arame – Bloqueio terrestre para
controle de controle de ingresso e fiscalização da terra
indígena. Presença de servidores da Funai e agentes de
segurança pública. Profissional técnico de saúde para
testagem e medição de temperatura e orientações
sanitárias. Importante que a equipe tenha condições de
realizar rondas de vigilância e fiscalização. Mais
especificamente na Aldeia Lago Branco na Aldeia
Jenipapo.

Funai, Sesai e Batalhão da PM
Ambiental do Estado do
Maranhão

Não são Barreiras instaladas, mas atividades intermitentes que ocorreram
por poucos dias, com Equipes compostas pela Funai e BPM Ambiental,
sem participação da saúde

Os próprios trabalhadores de
Furnas
com
orientação
adequada dos servidores do
DSEI

Não está sendo realizada quarentena e demais protocolos de saúde

2.

Araribóia

Avá Canoeiro

1.

Reforço nas orientações aos técnicos que
trabalham junto ao povo indígena para melhorar
os protocolos de prevenção.

Obs. Já existem esses postos desde antes da medida
cautelar, em virtude da compensação de Furnas. Basta
que haja devido reforço de Protocolos Sanitários

Enawenê Nawê

1.
Reforço na atenção e monitoramento de casos
de COVID nas aldeias, principalmente na aldeia
Koliñakwa, que possui menor infraestrutura

DSEI, Funai e reforço do 2°
Batalhão de Fronteira, em
Cáceres.
Sempre com a presença de
um indigenista da Funai e um
representante da Associação
indígena local para explicar

Nenhuma barreira sanitária instalada até o momento, além disso, se
instalada somente a barreira que está sendo sugerida pela União (nos
limites Norte, entrada do Ramal da aldeia Halataikwa – próximo ao ponto
12°01’26.38”S / 59°25’48.65”W) não surtirá mais efeito, pois já há ampla
contaminação. Isso funcionaria somente se a barreira tivesse sido instalada
há, ao menos, 3 meses. Fazer isso agora é gastar dinheiro público de forma
ineficiente.

aos indígenas o que será feito,
como será feito. O diálogo
com a população indígena,
prévio, inclusive, é a chave
para o sucesso das operações.
Diálogo
culturalmente
orientado,
feito
por
especialistas.

Juma

1.
Implementar a Barreira Sanitária no Assuã –
Equipe móvel, sediada em estrutura física do rio
Assuã, com o objetivo de realizar vigilância entre a
ponte na Transamazônica, ao sul da TI; e a foz do rio
Assuã no Mucuim. A Barreira deve contar com um
estrutura sanitária/entreposto de quarentena, para
controle sanitário de pessoas e materiais que entram
na TI.
1.
Uma Barreira TI Kaxinawa do Rio Humaitá
com protocolos sanitários e ações de vigilância e de
comando e controle no Ramal do Rio Jordão com o rio
Muru.

Funai coordenando (CR
Madeira); com apoio de
DSEI; ICMBio (Flona Balata
Tufari); apio do 54º BIS do
Exército Brasileiro;

Governo disse que iria fazer Barreira no rio Asuã, na REBIO Tufari, fora da
TI Juma. Barreira com PM e DSEI-Humaitá. Agora afirma que fará apenas
um posto de controle de acesso na BR 230 Rodovia Transamazônica e não
há notícias de que esteja funcionando

Funai, Sesai e apoio do 4°
Batalhão de Infantaria de
Selva do Exército Brasileiro

Os próprios indígenas estão assumindo o trabalho da Barreira Sanitária,
porém não há acompanhamento permanente da SESAI e nem da FUNAI
no local, o que significa ausência de protocolos sanitários.

Kulina do Rio Envira

1.

Funai e Sesai

Mamoadate

1.
Bloqueio fluvial permanente próximo a Aldeia
Extrema. Instaurar protocolos sanitários para quem
passa pela barreira. Instituir, nas proximidades da
barreira, acampamento de quarentena para a equipe
(Funai e Sesai) e outro para os moradores indígenas do
rio.

Funai e Sesai

Pirahã

1.
Instalar posto de controle na foz do rio Maiaci,
o principal acesso para a TI Pirahã. Os controles de
acesso na estrada Transamazônica parecem controlar
o acesso pelo sul da TI

Funai, DSEI e Exército

Kaxinawá
Humaitá

do

Rio

Uma Barreira Rio Envira/Jaminawa

Plano de Contingência inadequado
Barreira funcionando somente a casa de quarentena que serve para a troca
de servidores da Funai na localidade Liberdade
No começo de novembro a Funai iniciou a instalação da Barreira, mas
temos informações de que não há nem servidor da Funai nem da SESAI no
local indicado.

União fala que fará dois postos de controle de acesso um no baixo rio Maici
e outro no BR 230 Rodovia Transamazô nica, temos notícia de que há
barreira existe a barreira do Tenharim em funcionamento gerida pelos
indígenas em condições não ideais.

Uru Eu Wau Wau*

Vale do Javari

1. Barreira Sanitária na BAPE Bananeira
2. Manter equipe móvel regularmente para monitorar
ação de caçadores e coletores de castanha, na região das
linhas 6 e 13.
3. Intensificar as patrulhas na região do Cautário
4. Barreira Sanitária na Região do Alto Jamari
5. Barreira Sanitária na Região do Alto Jaru
6. Barreira Sanitária protetiva no região do
Assentamento Burareiro

1.
Barreira Sanitária no varador (caminho na
floresta) entre o alto rio Itaquaí e rio Juruá –Ponto de
Apoio na aldeia Hobana, ou nas proximidades (com
radiofonia), para monitoramento e diálogo com os
Kanamari para evitarem de utilizar esse caminho.
Instaurar protocolos sanitários para quem entra e sai no
varador e ter acampamento próximo que possibilite
realizar quarentena. Utilizar profissionais da saúde (AIS
e técnico de enfermagem) e servidores e indígenas
contratados pela Funai.
2.
Uma Barreira Sanitária na Aldeia Jarinal (TI
Vale do Javari) e Vila Cujubim (RDS Cujubim) – Ação
de comando e controle (EB, PF e IBAMA) para
inutilização das balsas de garimpo entre essas duas
localidades. Após essa inutilização das balsas de
garimpo a barreira pode recuar para o a aldeia Jarinal
ou suas proximidades (rio Juruazinho, por exemplo).
Monitorar diariamente pela radiofonia e telefone
público, a partir dessas duas localidades, a
movimentação de pessoas estranhas a essas
comunidades. Ter a presença de equipe da Sesai
constante na aldeia Jarinal, respeitando rigorosamente
os protocolos de quarentena para ingresso na aldeia.
3.
Barreira no Alto Ituí (Não confundir com a
BAPE Ituí): No Varador entre o alto rio Ituí e rio JuruáPonto de Apoio na aldeia Kapivanawai, ou nas
proximidades(com radiofonia), para monitoramento e
diálogo com os Marubo para não utilizarem esse
caminho; instauração de protocolos sanitários e
acampamento que possibilite quarentena e ainda
utilização de profissionais da saúde(AIS e técnico de

Funai e a Manutenção da PM
ambiental do Estado de
Rondônia atuando na região.

Barreira Sanitária na BAPE Bananeira não funciona com protocolos
sanitários capazes de proteger a região.
Todas as demais carecem ser instaladas
Plano de Contingência inadequado

Exército
8º BIS de Tabatinga com
apoio da Brigada de Tefé,
caso necessário.
Sempre com a presença de
um indigenista da FUNAI e
um indígena da associação
indígena local. Há grandes
chances de aparecimento de
índios
isolados
nessas
barreiras.

Nenhuma dessas Barreiras Sanitárias está instalada para atuação conforme
os protocolos de Barreiras Sanitárias juntado aos autos

Plano de Contingência inadequado

enfermagem) e servidores e indígenas contratados pela
Funai.
4.
Barreira no Alto Curuçá (Não confundir com a
BAPE Curuçá). Ponto de apoio na aldeia Kumãya, ou
nas proximidades, com radiofonia, para monitoramento
e diálogo com os Marubo para não utilizarem esse
caminho; instauração de protocolos sanitários e
acampamento que possibilite quarentena e ainda
utilização de profissionais da saúde(AIS e técnico de
enfermagem) e servidores e indígenas contratados pela
Funai.
5.
Barreira Sanitária na Aldeia Soles – Bloqueio
fluvial nas proximidades da aldeia com ações de
vigilância no baixo curso desse rio. Ë possível contar
com PEF e EB de Palmeiras do Javari. Instaurar
protocolos Sanitários para quem entra e sai da TI nessa
localidade. Construção de acampamento de quarentena
para indígenas, servidores da Sesai e Funai.
Obs. Plano de Contingência para casos de contato com
povos isolados elaborado pela União precisa de
adequações urgentes
Yanomami

1.
BAPE
Serra
da
Estrutura
instalada
urgentemente
2.
BAPE Walo Pali funcionando com protocolos
sanitários
3.
BAPE Korekorema
4.
BAPE Ajarani
5.
Em implementadas, de fato, as BAPEs acima,
deve-se reforçar com Barreira no Baixo Catrimani e no
Polo Base Apiaú rio no limite da TU por onde entram
garimpeiros (grande maquinário e quadricículos) e vai
dar nos isolados.

Funai somente conseguirá
com apoio do Exército devido
à falta de pessoal e a
dificuldade de acesso. Precisa
de apoio de pessoal e infra
estrutura logística.

Nenhuma delas funcionando como barreira sanitária de fato. BAPE Serra
da Estrutura Sequer está em funcionamento e a pista de pouso da antiga
BAPE desativada é, inclusive, usada pelos aviões ilegais de garimpeiros

Obs. Plano de Contingência para casos de contato com
povos isolados elaborado pela União precisa de
adequações urgentes
* TI localizada no arco do desmatamento, nos municípios de Colniza e Rondolândia, região com alto índice de violência. Essas TIs sofrem intensa e permanente pressão por grileiros e madeireiros

PRIORIDADE 2

Terra indígena

sugestões para a efetividade da política pública de
instalação de barreiras sanitárias

Alto Tarauacá

1.
A BAPE Douro se funcionar como Barreira
Sanitária é suficiente. Deve-se instaurar protocolos
rígidos sanitários para quem entra na BAPE. Ter, nas
proximidades da BAPE um acampamento de quarentena
para os funcionários da Funai e Sesai e ter a presença de
forças de segurança.

Apyterewa

Araweté/
Ipixuna

Awá

Cachoeira Seca

Caru

3

Funai e SESAI com auxílio
do 4° Batalhão de Infantaria
de Selva do Exército
Brasileiro

como está a situação atual (vermelho, amarelo, verde rosa).3

Não está funcionando como barreira sanitária, só procedimentos internos
de proteção da equipe

Funai e DSEI

Essa Terra Indígena sequer consta na tabela protocolada pela União nos
autos (e-docs 612 e 613)

1.
Reforço da barreira na Base de proteção
Koatinemo orientando quem está transitando para cidade
e trabalho de orientação aos indígenas nas aldeias
tentando evitar os deslocamentos
1.
Barreira Sul - Apoio com recursos humanos e
orçamentários para execução das atividades em
andamento na adoção de protocolos sanitários da equipe.
Adequação conforme Plano de Contingência Para
Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19)
para os Indígenas de Recente Contato. Estrutura para
atendimento de indígenas da aldeia Juriti em quando
necessário fazer quarentena em função de trânsito.
2.
Barreira Base Norte - Estruturação da BAPE com
recursos humanos da Funai e agentes de segurança
pública para controle de ingresso na terra indígena e
fiscalização terrestre na Terra Indígena Awá. Adoção de
protocolos sanitários e quarentena pela equipe.

Funai e DSEI

Essa Terra Indígena sequer consta na tabela protocolada pela União nos
autos (e-docs 612 e 613)

Funai e apoio permanente
da
Polícia
Militar
Ambiental do Estado do
Maranhão ou FNS

Apesar de a União dizer que estão em funcionamento, as BAPEs já existiam
antes da cautelar. Precisam atuar com protocolos sanitários para a proteção
do entorno e não apenas dos servidores. Ademais o controle de acesso na
Estrada Dois Irmãos não configura uma Barreira, mas atividades
intermitentes que ocorreram por poucos dias, com Equipes compostas pela
Funai e BPM Ambiental, sem participação da saúde.

1.
Reforço nas ações de orientação na aldeia
evitando riscos de novas infecções por COVID

Funai e DSEI

Essa Terra Indígena sequer consta na tabela protocolada pela União nos
autos (e-docs 612 e 613)

Funai e apoio permanente
da
Polícia
Militar

O controle de acesso na que a União diz estar em funcionamento não
configura uma Barreira, mas atividades intermitentes que ocorreram por

1.
Os Parakanã já estão muito contaminados. O que
precisa agora é um esforço intenso do DSEI nas aldeias
para a contenção e monitoramento dos casos de COVID.
Igarapé

quem deve ser o principal
órgão responsável

1.

Barreira Sanitária Aldeia Tiracambu – Barreira
terrestre com presença de servidor da Funai,

Vermelho: nenhuma Barreira Sanitária nem Posto de controle de Acesso funcionando; Amarelo: Posto de Controle de Acesso ou Barreira instalado, porém sem funcionar em adequação à realidade da pandemia;
Verde: Funcionamento de Posto de Acesso ou Barreira Sanitária em condições adequadas à realidade da pandemia Rosa: Terra Indígena Não consta na Tabela protocolada pela União.

Agentes de segurança pública ( Batalhão
Ambiental Militar) e profissional de saúde para
procedimentos sanitários e monitoramento da
situação da saúde das pessoas em trânsito. A
Barreira, como atende a entrada de todas as
aldeias Awá da terra indígena deve ter esquema
de comunicação com as mesmas bem como meios
de transporte para atuar nessas entradas se for
solicitada.

Ambiental do Estado do
Maranhão ou FNS

poucos dias, com Equipes compostas pela Funai e BPM Ambiental, sem
participação da saúde.

2.

Aldeia Awá da TI Caru – equipe de servidores
Funai e Dsei plena para atendimento e
monitoramento da situação de saúde dos Awá,
adotando
procedimentos
sanitários
e
quarentena. Execução do Plano de Contingência
Para Infecção Humana pelo Novo Coronavírus
(COVID-19) para os Indígenas de Recente
Contato.

Hi-Merimã

1.

DSEI e Funai

Essa Terra Indígena sequer consta na tabela protocolada pela União nos
autos (e-docs 612 e 613)

Igarapé Taboca

1.

Funai e SESAI com auxílio
do 4° Batalhão de Infantaria
de Selva do Exército
Brasileiro

Não está funcionando como barreira sanitária, só procedimentos internos
de proteção da equipe

Kampa e Isolados do
Rio Envira

1.

Reforçar as ações de monitoramento e controle de
casos nas aldeias com maior incidência e maior
trânsito de pessoas de fora, Polo Casa Nova e
Aldeia São Francisco. Reforçar as ações de
controle de acesso nas BAPEs
Na BAPE Douro deve-se instaurar protocolos
rígidos sanitários para quem entra na BAPE; Ter,
nas proximidades da BAPE um acampamento de
quarentena para os funcionários da Funai e Sesai
e ter a presença de forças de segurança.
Na BAPE Xinane deve-se instaurar protocolos
rígidos sanitários para quem entra na BAPE; Ter,
nas proximidades da BAPE um acampamento de
quarentena para os funcionários da Funai e Sesai
e bloqueio fluvial da Base Funai na foz do Rio.

Funai e Sesai

Não está funcionando como barreira sanitária, só procedimentos internos
de proteção da equipe

garantir que a Frente de Proteção Etnoambiental
Madeirinha Juruena volte a contar com o apoio
permanente PM ambiental de MT, para atuarem
nas ações de fiscalização e vigilância da TI. A

Funai e a Manutenção da
PM ambiental do Estado de
Mato Grosso atuando na
região.

.

Kawahiva
Pardo*

do

Rio

1.

Plano de Contingência não foi feito para o povo do Xinane

Essa Terra Indígena sequer consta na tabela protocolada pela União nos
autos (e-docs 612 e 613)

Massaco*

Piripkura*

Frente de Proteção Etnoambiental Madeirinha
Juruena já contou com o apoio de 4 policiais da
PM ambiental, por determinação da justiça
Federal, a partir de ação do MPF/MT, porém o
governo de MT cancelou o apoio.
1. Garantir recursos orçamentários/financeiros e
materiais para que a equipe da FPE Guaporé,
possa continuar realizando os trabalhos de
fiscalização e vigilância no interior e limites da TI
garantir que a FPEAMJ passe a contar com o apoio
permanente PM ambiental de MT, para atuarem nas ações
de fiscalização e vigilância da TI.

Pirititi

1.

Rio Branco*

1.

Rio Omerê*

O Programa Waimiri Atroari (PWA) tem feito
ações de vigilância na região, segundo o relato a
situação está tranquila. Um aporte de recursos ao
PWA pode ser uma forma de fortalecer a ação em
andamento
Reativar a Barreira sanitária localizada na estrada
de acesso as principais aldeias e ao rio Branco,
Linha 47,5 (acesso aldeia São São Luiz e outras).
Essa barreira foi desativada em 01/10/2020, por
falta de servidores da SESAI. A equipe para essa
barreira deve ser composta por servidores da
FUNAI, SESAI e Polícia Militar Ambiental de
RO. Garantir recursos para pagamento de
colaboradores indígenas.

2.

Instalar Barreira sanitária na estrada da Linha 86,
de acesso a TI e a uma aldeia e ao rio Branco.
Região de muita invasão. Existe nessa área da TI
uma base de fiscalização desativada por falta de
recursos financeiros e humanos. A equipe para
essa barreira deve ser composta por servidores
da FUNAI, SESAI e Polícia Militar Ambiental de
RO. Garantir recursos para pagamento de
colaboradores indígenas

1.

Garantir recursos orçamentários/financeiros e
materiais para que a equipe da FPE Guaporé,
possa continuar realizando os trabalhos de
fiscalização e vigilância no interior e limites da TI,

Funai tem condições para
executar sozinha

Essa Terra Indígena sequer consta na tabela protocolada pela União nos
autos (e-docs 612 e 613)

Funai e a Manutenção da
PM ambiental do Estado de
Mato Grosso atuando na
região.
Funai

Essa Terra Indígena sequer consta na tabela protocolada pela União nos
autos (e-docs 612 e 613)

Essa Terra Indígena sequer consta na tabela protocolada pela União nos
autos (e-docs 612 e 613)

Funai e a Manutenção da
PM ambiental do Estado de
Rondônia
atuando
na
região.

Funai tem condições para
executar sozinha

Essa Terra Indígena sequer consta na tabela protocolada pela União nos
autos (e-docs 612 e 613)

Riozinho
Envira

do

Alto

1.

Tanaru*

1.

Waimiri Atroari

1.

Zo’é

1.

bem como manter a regularidade da equipe de
saúde que atende aos Akuntsu e Kanoé
Na BAPE Xinane deve-se instaurar protocolos
rígidos sanitários para quem entra na BAPE; Ter,
nas proximidades da BAPE um acampamento de
quarentena para os funcionários da Funai e Sesai
e bloqueio fluvial da Base Funai na foz do Rio.
Como é limite com o Peru e está bastante
invadido, o Pelotão do Exército em Santa Rosa do
Purus pode realizar trabalho periódico de
fiscalização da região.
Garantir recursos orçamentários/financeiros e
materiais para que a equipe da Frente de
Proteção Etnoambietal Guaporé, possa continuar
realizando os trabalhos de fiscalização e
vigilância no interior e limites da TI
O Programa Waimiri Atroari tem feito testes e
quarentena em todos os indígenas que entram ou
saem da TI e um aporte de recursos ao PWA pode
ser uma forma de fortalecer a ação em
andamento
A
Frente
de
Proteção
Etnoambiental
Cuminapanema pode receber um reforço na
articulação para instalação da Barreira sanitária
que ainda não foi instalada (Quilombo da
Pancada) e insumos para manutenção das outras
barreiras

Funai, Sesai e Pelotão do
Exército em Santa Rosa do
Purus

Não está funcionando como barreira sanitária, só procedimentos internos
de proteção da equipe

Funai tem condições para
executar sozinha

Essa Terra Indígena sequer consta na tabela protocolada pela União nos
autos (e-docs 612 e 613)

Funai e Dsei

Essa Terra Indígena sequer consta na tabela protocolada pela União nos
autos (e-docs 612 e 613)

Funai

Plano de Contingência não foi feito para o povo do Xinane

Essa Terra Indígena sequer consta na tabela protocolada pela União nos
autos (e-docs 612 e 613)
Apesar disso, a própria Funai respondeu à APIB:
“Até o momento apenas a Barreira do Jaramacaru foi instalada e encontrase 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).”

Zuruahã

1.

Reforçar as ações de monitoramento e controle de
casos nas aldeias com maior incidência e maior
trânsito de pessoas de fora, Polo Casa Nova e
Aldeia São Francisco. Reforçar as ações de
controle de acesso nas BAPEs do entorno da TI
Himeri-Mã

Funai e DSEI

Essa Terra Indígena sequer consta na tabela protocolada pela União nos
autos (e-docs 612 e 613)

*TIs localizadas no arco do desmatamento, nos municípios de Colniza e Rondolândia, região com alto índice de violência. Essas TIs sofrem intensa e permanente pressão por grileiros e madeireiros

BARREIRAS PROTEÇÃO IDEAL: Os mapas abaixo, como já mencionado, referem-se à todas as barreiras que seriam necessárias para uma proteção
ideal:

