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Introdução 

Em 30/01/2020, a OMS declarou o surto de Doença Respiratória Aguda pelo Covid-19 como              
1 2

uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII). Assim, todos os países             
devem estar preparados para conter a transmissão do vírus e prevenir a sua disseminação, por meio de                 
vigilância ativa com detecção precoce, isolamento e manejo adequados dos casos com            
investigação/monitoramento dos contatos e subsequente notificação. No Brasil, o Ministério da Saúde            
confirmou o primeiro caso de infeção por Covid-19 em 26 de fevereiro 2020. No Acre, os primeiros                 
casos de infecção da doença foram registrados em 17 de março de 2020. Atualmente, o Acre já                 
registrou mais de 23 mil casos de Covid-19 e a Terra Indígena (TI) Alto Rio Purus, que corresponde a                   
uma das três áreas de abrangência do projeto A2.0 é a TI mais atingida pela pandemia, com 144                  
ocorrências oficiais (dados de 11 de agosto de 2020, SESACRE). 

1. Justificativa  

O Brasil está em um patamar de 1.000 mortes por dia por Covid-19 nas últimas 5 semanas.                 
Devido a sua população de mais de 210 milhões, o Brasil domina a número de mortes na América                  
Latina (figura 01). Quando as taxas são normalizadas (por milhão de habitantes), podemos ver              
tendências marcantes - Peru, seguido do Brasil lidera o número de mortes diárias por milhão e Bolívia                 
teve um aumento abrupto de casos, com recente estabilização (figura 02).  

No Acre, os primeiros casos de infecção por Covid-19 foram registrados em 17 de março de                
2020, em Rio Branco, capital do Estado. Desde então o governo estadual tem tomado medidas de                
prevenção e enfrentamento à pandemia, como suspensão de atividades escolares e religiosas, o             
fechamento do comércio, através de decretos e campanhas de conscientização, além de parcerias com              
municípios, em uma aliança chamada “Pacto Acre sem Covid”. Há quase quatro meses dos primeiros               
registros, hoje o Acre registra mais de 23 mil casos confirmados de coronavírus e 590 mortes (figura                 
03).  

1 Organização Mundial da Saúde, agência especializada da Organização das Nações Unidas  
2 Sigla em inglês para Doença do Coronavírus 2019 
 
 
 
 



 
 

 

Imagem 01: Número de óbitos confirmados por dia. Fonte: Centro Europeu de Prevenção e Controle 
de Doenças, 18/08/2020 

 

Imagem 02: Número de óbitos confirmados por dia/milhão de habitantes. Fonte: Centro Europeu de 
Prevenção e Controle de Doenças, 18/08/2020 
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Imagem 03: Informações sobre casos de Covid-19 no Acre referente ao dia 18 de agosto de 2020 
(Secretaria de Estado de Comunicação do Acre – Agencia Acre).  

 

1.1 COVID-19 e Povos Indígenas no Brasil  

Segundo Articulação dos Povos Indígenas no Brasil (APIB), no atual momento de            
pandemia da Covid-19, vários fatores contribuem para o agravamento da situação e dos riscos              
para os povos indígenas brasileiros, notadamente: o ingresso e a presença impune de             
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invasores em suas terras – como garimpeiros e madeireiros; a maior vulnerabilidade sócio             
epidemiológica dos indígenas; as dificuldades logísticas para tratamento da doença em           
localidades remotas; as graves deficiências já existentes do sistema de saúde indígena; e as              
falhas e omissões de órgãos estatais nas políticas públicas específicas para enfrentamento do             
Covid-19. Esses agravantes resultam em uma maior letalidade da doença entre povos            
indígenas que é de 9,6%, enquanto, entre a população brasileira em geral, é de 5,6%. Um dos                 
riscos eminentes que causa muita preocupação em relação à chegada do Covid-19 nas terras              
indígenas brasileira é o risco de perda de memória cultural com a morte dos anciões.               
Segundo dados do Comitê Nacional pela Vida e Memória Indígena, do dia 26 de julho de                
2020, 18.854 indígenas já foram infectados por Covid-19 no Brasil sendo 581 casos fatais, 25               
destes, no Acre (Imagem 04).  

 

Imagem 04: Resumo dos Casos de Covid -19 em povos indígenas. Fonte: Comitê Nacional pela Vida e 
Memória Indígena, 26/07/2020 

1.2 COVID-19 e Povos Indígenas no Acre 
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Segundo informações do monitoramento realizado pela Comissão Pró Indío do Acre           
(CPI-AC), já foram confirmados 816 casos de Covid – 19 entre povos indígenas. A TI Alto                
Rio Purus com 144 casos confirmados é a TI do Acre mais atingida pelo novo coronavírus e a                  
TI Mamoadate possue um total de 36 casos confirmados (imagem 05).  

 

 

 
 
 
 



 
 

Imagem 05: Distribuição dos casos de COVID-19 no Acre. Fonte: CPI, 2020.  

 

2. Característica das áreas de  intervenção do projeto A2.0 no Brasil 

No Brasil, a área de abrangência e intervenção do projeto encontra-se no estado do               
Acre, incorporando a TI Mamodatate, com uma extensão de aproximadamente 314 mil ha, 16              
aldeias Manxineru e Yaminawa; a TI Alto rio Purus com cerca de 261 mil ha distribuidos em                 
45 aldeias Huni Kui e Madija; e, o Parque Estadual Chandless com mais de 695 mil ha, e 12                   
familias ribeirinhas, além de contar com o trânsito de indígenas em isolamento voluntário da              
TI Mamoadate. Juntas a três áreas configuram-se numa área contínua de maciço florestal com              
mais de 1 milhão de ha, o que representa 7,8% do estado (imagem 06). 

 

Imagem 06: Áreas de abrangência do projeto A2.0 no Brasil 

 

2.1 Terra Indígena Mamoadate  

A TI Mamoadate está localizada no estado do Acre, nos municípios de Sena              
Madureira e Assis Brasil e é habitada pelas etnias: Maxineru, família linguística Arauak (12              
aldeias, 582 residentes), Yaminaua, família linguística Pano (4 aldeias, 172 residentes),           
totalizando uma população aproximada de 754 indivíduos, além de índios em isolamento            
voluntário, conhecidos como “brabos”.  

O acesso à essa TI pode ser realizado pela cidade de Sena Madureira, subindo de                
barco o rio Iaco, em um percurso que pode durar de 6 a 10 dias, isso depende das condições                   
de navegabilidade do rio, ou pela cidade de Assis Brasil, atravessando o ramal do Icuriã, com                
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uma extensão de aproximadamente 70 km, onde pode-se ir de carro, mula ou a pé até a                 
margem do rio Iaco e depois o deslocamento é feito de barco até as aldeias. 

2.2 Terra Indígena Alto Rio Purus 

A TI Alto Purus, está localizada no estado do Acre, nos municípios de Manoel Urbano                
e Santa Rosa do Purus. Possui uma área de 263.129 ha é a mais populosa do estado. Habitada                  
por dois povos distintos, Huni Kuĩ, família linguística Pano e Madija, família linguística             
Arawa. A população total da TI é de 1.871 pessoas, distribuída em 45 aldeias, sendo 22                
aldeias Madija (7 vinculadas ao município Manuel Urbano e 15 em Santa Rosa do Purus) e 23                 
aldeias Huni Kuĩ (vinculadas ao município de Santa Rosa do Purus).  

Seu acesso de Rio Branco, capital do Acre, se dá pela BR-364, um percurso de 227 km                  
até o município de Manoel Urbano e de lá com embarcações subindo o rio Purus; ou de                 
aeromotor até a cidade de Santa Rosa do Purus e de lá subindo o rio para as aldeias mais ao                    
extremo e descendo para as demais. O percurso fluvial até as aldeias dura de 3 a 7 dias,                  
dependendo das condições de navegabilidade do rio e do tipo de embarcação.  

2.3 Parque Estadual Chandless 

O Parque Estadual Chandless possui uma área de 695 mil ha e está localizado no                
estado do Acre, onde abrange os municípios de Santa Rosa do Purus, Manoel Urbano e Sena                
Madureira. No parque residem aproximadamente 67 pessoas, distribuídas em 12 famílias.  

O acesso à área é feito inicialmente por via terrestre saindo de Rio Branco até Manoel                 
Urbano e deste até a sede da Unidade de Conservação (UC) por via fluvial, subindo o rio                 
Purus. O percurso pode durar de 2 a 5 dias, dependendo das condições de navegabilidade do                
rio e do tipo de embarcação.  

 

3. Objetivo do Plano de Enfrentamento ao COVID-19 no Brasil 

Diante da Emergência em Saúde Pública declarada pela OMS, e para a promoção e              
integração oportuna de articulações intersetoriais e intrasetoriais necessárias para         
implementação de ações de prevenção, preparação e enfrentamento, o projeto Amazônia 2.0            
visa contribuir e somar esforços junto às entidades governamentais e não-governamentais e            
associações indígenas relacionadas aos territórios de abrangência do projeto no Brasil que já             
estão atuando nesta frente.  

 

4. Premissas  

✔ Os povos indígenas necessitam de proteção especial no contexto da pandemia do            
coronavírus; 

✔ Segundo diretrizes expedidas pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os           
Direitos Humanos para o enfrentamento da Covid-19, em relação aos povos indígenas:            

 
 
 
 



 
 

“Os Estados devem levar em conta que os povos indígenas utilizam um conceito             
diferente de saúde, que compreende a medicina tradicional, e devem consultar e            
considerar o consentimento prévio e informado destes povos com vistas à elaboração            
de medidas preventivas para impedir o Covid-19; 

✔ Algumas organizações já estão atuando em ações de enfrentamento ao Covid-19 no            
estado do Acre e a proposta do projeto Amazônia 2.0 é somar esforços para              
potencializar a realização de ações conjuntas;  

✔ Os territórios de abrangência do projeto Amazônia 2.0 no Brasil são de difícil acesso,              
demorando, às vezes, dias de deslocamento até certas aldeias ou moradias;  

✔ Um dos riscos de contaminação enfrentados pelos povos indígenas das TI e ribeirinhos             
do Parque Chandless é justamente o trânsito até os municípios próximos para a             
aquisição de insumos alimentícios e de higiene.  

 

5. Ações já iniciadas no Estado do Acre.  

5.1 Parque Estadual Chandless:  

Ações realizadas pela SEMA – A Secretaria de Meio Ambiente do Acre está desenvolvendo              
algumas ações com o apoio do Programa ARPA e da Secretaria de Saúde do Acre no sentido                 
de prover os comunitários do Parque Estadual Chandles com itens de primeira necessidade.             
Este apoio está sendo realizado com base na disponibilidade de recursos e tendo como              
referência as necessidades identificadas pela SEMA, que são necessidades universais de           
enfrentamento ao Covid-19 por populações tradicionais, sendo estas: (cestas básicas; material           
de higiene e limpeza; equipamentos de proteção individual como máscaras e material            
informativo).  

● Programa ARPA – Programa de fomento financeiro que beneficia unidades de           
conservação da Amazônia Brasileira, no qual se inclui o Parque Chandless - liberou             
recursos para a compra de Equipamentos de Proteção Individual (mascaras, álcool em            
gel, dentre outros) para funcionários e colaboradores da sede do Parque e para             
moradores, cestas básicas com alimentos de primeira necessidade e itens de higiene            
(junho e julho), que além de garantir alimentação, tem impacto direto no isolamento             
social das famílias, evitando o trânsito dos comunitários à cidade para realizar a             
aquisição de alimentos.  

● SESACRE – Material informativo (cartazes e panfletos educativos)  

5.2 Terras Indígenas Alto Rio Purus e Mamoadate.  

Campanha Povos da floresta contra o COVID-19 – Campanha realizada pelo Conselho            
Nacional das Populações Extrativistas (CNS), Comitê Chico Mendes, SOS Amazônia e           
CPI-AC, tendo como apoiadores APIB; Organização dos Povos Indígenas do Rio Juruá e The              
Rainforest Company. O objetivo da campanha é ajudar e dar condições para que as              
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comunidades tradicionais, suas organizações, seus profissionais de saúde e aliados tenham           
segurança para enfrentar a pandemia com a força da floresta. Segundo o site da campanha:               
“Nossa ação visa arrecadar fundos para a aquisição de itens indispensáveis para a proteção dos Povos                
da Floresta com kit contendo álcool em gel e máscaras. Também vamos ajudar na aquisição de                
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) como máscaras cirúrgicas, luvas, álcool gel, entre outros,             
destinados à segurança dos agentes de saúde e de seus pacientes. Além de produtos alimentícios               
adquiridos no comércio local e promoveremos campanhas de conscientização utilizando uma           
linguagem voltada para as pessoas da floresta.” 

Mais informações disponíveis no site da iniciativa: 
https://sosamazonia.org.br/povos-da-floresta-contra-covid 

Campanha Emergencial Covid-19   A Federação do Povo Huni Kuin do Acre está 
arrecadando doações através da realização de uma rifa e sorteio solidário de dez exemplares 
do livro “Livro da Cura do Povo Huni Kuin do Jordão. 

 

6. Proposta de enfrentamento ao Covid-19 no âmbito do projeto A2.0  

A estratégia de apoio ao enfrentamento ao COVID – 19 no âmbito do projeto Amazônia               
2.0 será composta de uma ação de extrema importância e urgência (doação de itens básicos de                
alimentação e higiene) através do apoio financeiro para campanhas de arrecadação que já             
estão sendo realizadas por instituições e organizações que atuam com populações tradicionais            
no estado do Acre. Os detalhamentos da ação estão descritos na tabela abaixo:  

 

AÇÃO: Prevenção, higiene e segurança alimentar  

O que:  

Apoiar as campanhas que já estão sendo realizadas no Acre, que estejam desenvolvendo             
ações de arrecadação e distribuição de itens necessários a prevenção e enfrentamento ao             
Covid-19 nos territórios de abrangência do projeto Amazônia 2.0 e/ou outros territórios            
indígenas e comunitários também contemplados pelas campanhas.  

Por que: 

As populações tradicionais são as mais vulneráveis ao Covid-19, sobretudo as populações            
indígenas e necessitam de apoio imediato para que possam enfrentar a pandemia. Os             
insumos imediatos são: itens de prevenção como máscaras e álcool em gel e sabão; itens               
alimentícios de primeira necessidade e combustível para deslocamento.  

O apoio às campanhas e organizações servirá também como aproximação e alinhamento da             
UICN no Brasil com as instituições de relevância para os povos da floresta.  
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É importantíssimo para o Amazônia 2.0 contar com o apoio de outras organizações e/ou              
campanhas para a distribuição dos insumos nos territórios indígenas e/ou comunidades           
tradicionais.  

Como:  

a) Mapear as organizações e/ou entidades que estão desenvolvendo ações e/ou          
campanhas para arrecadação de doações para as áreas de abrangência do projeto            
Amazônia 2.0 no Acre.  

b) Contatar os organizadores para definir os detalhes referentes aos procedimentos          
legais para doação, quantidades a serem distribuídas e apoio à logística de            
distribuição (fornecimento de combustível e/ou diária para motoristas e/ou frete),          
conforme possibilidades de recursos previstos no POA04 do projeto Amazônia 2.0  

c) Por fim, o projeto Amazônia 2.0 fará a compra e/ou repasse das doações às              
instituições organizadoras das campanhas selecionadas. 

d) As organizações farão o repasse às comunidades.  

e) Sugere-se que o projeto Amazônia 2.0 contemple a campanha “Povos da floresta            
contra o Covid” dada a robustez da campanha que é organizada por organizações             
de muita importância, reconhecimento e prestigio institucional no que diz respeito a            
trabalhos realizados com e para os povos da floresta. Maiores informações estão em             
anexo (anexo 01).  

f) Sugere-se que para o Parque Estadual Chandless as doações sejam feitas           
diretamente à SEMA - gestora da referida UC.  

Quando: Agosto/2020  

Quanto:  

A definir junto à coordenação do projeto Amazônia 2.0, tendo em vista os recursos              
disponíveis no POA atual e, tendo em vista evitar gastos não elegíveis.  

 

Fontes:  

http://cpiacre.org.br/  

https://sosamazonia.org.br/povos-da-floresta-contra-covid 

https://www.amazoniadospuntocero.com/index.php/pt/parceiros/brasil-po 

http://portal.anvisa.gov.br/ 

http://covid19.ac.gov.br/ 
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ANEXO 01 

 

Campanha Povos da Floresta Contra o COVID 

 

A campanha “Povos da Floresta Contra o COVID” é uma campanha realizada            

pelo Conselho Nacional das Populações Extrativistas – CNS, Comitê Chico Mendes, SOS            

Amazônia e Comissão Pró-Índio do Acre e que já conta com o apoio das seguintes               

organizações: The Rainforest Company; Articulação dos Povos Indígenas do Brasil – APIB;            

Organização dos Povos Indígenas do Rio Juruá – OPIRJ; Casa Ninja Amazônia; Coletivo             

Estrela da democracia; doare e Associação Cafofo.  

O objetivo da ação é arrecadar fundos para a aquisição de itens indispensáveis             

para a proteção dos Povos da Floresta como Kits contendo álcool em gel e máscaras. Também                

serão destinadas ajudas para a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) como             

máscaras cirúrgicas, luvas, álcool gel, entre outros, destinados à segurança dos agentes de             

saúde e de seus pacientes. Além de produtos alimentícios adquiridos no comércio local, serão              

promovidas campanhas de conscientização utilizando uma linguagem voltada para as pessoas           

da floresta.  

A campanha, lançada no dia 27 de julho de 2020 com previsão de duração de               

dois meses, visa arrecadar o valor de 1.000.000,000 (um milhão de reais) que beneficiarão              

3.638 famílias, residentes nas Resexs Alto Juruá, Riozinho da Liberdade, Alto Tarauacá e             

Chico Mendes, e em 15 Terras Indígenas no Acre incluindo as terras indígenas Mamoadate e               

Alto Rio Purus.  

As doações podem ser feitas diretamente pelo o site, ou, em caso de doações              

maiores através do contato com a SOS Amazônia, organização que está responsável pela             

gestão financeira da campanha. Doações em formas de sacolões, combustíveis e outros            

insumos são possíveis, assim como, a possibilidade de destinação dos recursos doados à             

algum território especifico e de interesse do doador.  

 
 
 
 



 
 

Assim, sugere-se que, o projeto Amazônia 2.0 se integre à esta campanha,             

fornecendo doações e/ou apoio de acordo com as suas possibilidades orçamentárias. Para isso,             

deve-se contatar a equipe da SOS Amazônia para que detalhes sejam conversados e ajustados  

 

como: Valores e/ou insumos a serem doados e contra partida requerida pela UICN             

(divulgação/formalização/prestação de contas)  

Dados SOS Amazônia:  

https://sosamazonia.org.br/povos-da-floresta-contra-covid 
SOS Amazônia:  
Rua Pará, 61 Habitasa- Rio Branco, AC 
Cep:69.905-082  
Telefone: (68) 3223-1036 
sosamazonia@sosamazonia.org.br 
Diretor da SOS Amazônia: Miguel Scarcello 
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