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PROGRAMA DE DIREITOS INDÍGENAS, 
POLÍTICA INDIGENISTA E  
INFORMAÇÃO À SOCIEDADE

Em um contexto de distanciamento, as articulações e 
trabalhos do coletivo de comunicação ocorreram por 
intermédio de ferramentas digitais.
Foto: Henrique Santian/OPAN.
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Programa de Direitos Indígenas

A ALDEIA VISTA À DISTÂNCIA
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A rotina de trabalho conhecida como 
“normal” antes do início da pandemia da co-
vid-19 durou apenas dois meses do ano de 
2020. Já em março, o cronograma de ações 
e compromissos com os projetos e comuni-
dades deu lugar à pauta de ações emergen-
ciais que a OPAN assumiu como forma de 
atenuar os impactos da doença entre os po-
vos indígenas. 

Por sua característica mais estratégica, o 
Programa de Direitos Indígenas, Política In-
digenista e Informação à Sociedade assumiu 
a frente da reorganização dos trabalhos da 
instituição no contexto da pandemia, articu-
lando assim a migração de parte das ações 
de campo para atividades virtuais. 

Reuniões semanais envolvendo toda a or-
ganização deram origem a uma nova agen-
da de trabalho. O redesenho do cenário in-
dicou para as equipes que algumas ações 
deveriam ser suspensas, como medida de se-
gurança e respeito ao distanciamento social, 
e outras  adiadas ou reformuladas. 
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Após o processo de rearran-
jo interno, a OPAN defrontou-se 
com uma adversidade: era preci-
so obter informações confiáveis, 
atualizadas e precisas sobre a 
situação das comunidades sem 
pisar nas aldeias. O desafio foi 
superado com a elaboração de 
um protocolo de monitoramento 
remoto das terras indígenas. 

O método consistia na apli-
cação de um roteiro de per-
guntas que girava em torno de 
quatro temáticas: saúde; renda 
e segurança alimentar; amea-
ças ao território e comunicação. 
Com o protocolo, o Programa 
de Direitos conseguiu mapear a 
situação das aldeias em relação 
ao atendimento de saúde, ao 
número de pessoas que vivem 
nas comunidades, ao acesso a  
equipamentos de proteção indi-
vidual e a materiais de higiene 
pessoal para a prevenção con-
tra o novo coronavírus. 

O esforço conjunto de levan-
tamento de informações e diag-
nóstico da condição dos povos 
parceiros surtiu efeito e foi ado-
tado por toda a entidade. Com 
o monitoramento remoto, foi 
possível apoiar as comunidades 
que mais precisavam com os 
insumos mais necessários, no 
tempo adequado da demanda. 

A efetividade das ações emer-
genciais de combate à covid-19 
foi possível graças à articula-
ção da OPAN com os agentes 
de saúde. Os profissionais que 
estão sempre presentes no co-
tidiano das aldeias tornaram-
se a ponte essencial para fazer 
chegar às mãos dos indígenas 
o suporte que estava sendo dis-
ponibilizado. O monitoramento 
remoto das terras indígenas foi 
aplicado semanalmente até o 
fim julho, período que marcou 
o início da queda na curva de 
contaminação entre os povos. 
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A emergência das ações de 
saúde como prioridade fez com 
que a OPAN retornasse às suas 
origens. O cuidado com o bem 
viver dos povos sempre foi a 
matriz institucional da organiza-
ção, e com a crise sanitária essa 
expertise foi bem aproveitada. 

O conhecimento da dinâmi-
ca da vida dos povos, as estra-
tégias para chegar em locais 
de difícil acesso e a confiança 
dos indígenas credenciaram a 
OPAN a atuar como importante 
ator na articulação entre poder 
público, entidades da socieda-
de civil e as comunidades que 
precisavam de apoio. 

Grande parte da equipe do 
Programa de Direitos Indíge-
nas passou a atuar exclusiva-
mente nas ações de combate 
à covid-19. Os indigenistas 
ajudavam a fazer pontes com 
doadores de insumos, articula-
vam atividades com outras ins-

tituições que também estavam 
apoiando, inclusive com órgãos 
governamentais. Algumas ve-
zes, para que os materiais che-
gassem às comunidades mais 
vulneráveis, era preciso esta-
belecer diálogos diretos com os 
caciques e acionar os agentes 
de saúde para resolver questões 
práticas de logística. 

Tudo isso seguiu uma diretriz 
institucional estabelecida pela 
OPAN: a prevalência do apoio 
às ações estruturantes. 

A pandemia não afetou ape-
nas a saúde do corpo. O iso-
lamento social, a incerteza em 
relação ao futuro, a inseguran-
ça material e o medo de falta-
rem recursos para a subsistên-
cia abalaram, e muito, a saúde 
mental de todos, inclusive dos 
povos tradicionais. 

Levando em conta que a 
saúde para os indígenas está 
ligada ao bem viver, conceito 

SAÚDE INDÍGENA: 
O DNA DA OPAN

Programa de Direitos Indígenas
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Durante o período de julho a dezembro de 2020, 
foram desenvolvidas atividades referentes à aten-
ção psicossocial para algumas etnias de Mato 
Grosso com o objetivo de acolher demandas emo-
cionais provocadas pela Covid-19 e prover infor-
mações adequadas com o intuito de construir junto 
a essas comunidades uma forma própria de pre-
venção. O trabalho foi realizado de forma online 
e por telefone com pessoas das várias etnias que 
demonstravam interesse, como entre os Manoki, 
Myky, Paresi, Nambikwara, Chiquitano, Bakairi, 
Bororo, Umutina, Terena e Rikbaktsa, totalizando 
10 etnias e 23 pessoas em processo de acolhimen-
to. Deste total, a maioria eram mulheres na faixa 
dos 30 anos, embora a iniciativa tenha abrangido 
pessoas dos 17 aos 50 anos.

que reúne corpo e espírito, a 
OPAN apoiou também o aten-
dimento psicossocial a comuni-
dades que estavam em situa-
ção de franca vulnerabilidade. 
O acesso dos profissionais de 
saúde do ramo da psicologia 
aos povos foi possível devi-
do ao histórico de confiança 

construído anteriormente pelas 
equipes da instituição. 

Com a estratégia correta de 
aproximação e abordagem,  
o psicólogo contratado pela 
OPAN conseguiu identificar 
pessoas e comunidades com 
extrema fragilidade emocional, 
vivendo traumas e violências. 
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O resultado da consultoria do psicólogo desdobrou-se em 
orientações aos próprios indigenistas. Os profissionais recebe-
ram recomendações sobre métodos de abordagem a pessoas 
que estão vivendo um contexto de fragilidade da saúde mental. 

Os cuidados com a saúde, durante a pandemia do 
novo coranavírus, abrangem também a saúde mental.
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DISTRITOS SANITÁRIOS 
ESPECIAIS INDÍGENAS (DSEIS)

Os Distritos Sanitários Especiais 
Indígenas (DSEI) são unidades 
vinculadas à Secretaria Especial de 
Saúde Indígena (Sesai), órgão do 
Ministério da Saúde responsável 
por coordenar e executar a Política 
Nacional de Atenção à Saúde dos 
Povos Indígenas. O estudo da OPAN 
foi feito com base nos registros 
oficiais dos DSEIS. O relatório mostra 
que a estrutura é insuficiente para 
atender as comunidades mesmo em 
situações regulares. Em um contexto 
de pandemia, o quadro se agrava.

O Programa de Direitos Indí-
genas olhou, também, para as 
condições do sistema de saúde 
pública. A antropóloga sanitarista 
Luciane Ouriques realizou um de-
talhado levantamento e analisou 
a situação estrutural dos Distritos 
Sanitários Especiais de Saúde In-
dígena (DSEI) de Mato Grosso e 
do Amazonas, nas áreas de atua-
ção da instituição.

Em Mato Grosso, o relatório 
descreveu um cenário de precarie-
dade. Em meio à pandemia, fal-
tavam equipamentos básicos para 
a prestação adequada do atendi-
mento. Além disso, não houve su-
ficiente planejamento e execução 
de ações necessárias para prevenir 
a disseminação da covid-19 entre 
os povos do estado.  
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Confira o número de indígenas atendidos por DSEI:

DSEI Xavante – 21.811
DSEI Xingu – 6.989
DSEI Cuiabá – 8.667
DSEI Vilhena – 5.933
DSEI Araguaia  – 5.431
DSEI Kaiapó de MT – 4.939

O estudo apontou, por exem-
plo, que mais de 80% das Uni-
dades Básicas de Saúde Indíge-
na do DSEI Cuiabá não tinham 
dependências prediais em con-
dições apropriadas. Os profis-
sionais lidam com invasões de 
morcegos, baratas e roedores 
dentro dos estabelecimentos de 
saúde. Ainda, os agentes de 
saúde estavam sobrecarregados 
e não conseguiam dar a devida 
atenção aos doentes. Somente a 
Casa de Apoio à Saúde Indíge-
na Xavante ainda é responsável 
pelo atendimento de 10.900 in-
dígenas, em média. 

A revelação do retrato da si-
tuação da saúde indígena em 
Mato Grosso e a vulnerabilida-
de dos Xavante contribuiu para 
uma articulação da sociedade 
civil que melhorou, e muito, a 
vida do povo no enfrentamento 
à pandemia. A campanha SOS 
Xavante - A’uwe tsari - anga-
riou recursos suficientes para 
que a comunidade ganhas-
se um hospital de campanha 
equipado com respiradores e 
outros equipamentos necessá-
rios para o tratamento de casos 
graves da covid-19. 
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O levantamento sobre a situa-
ção dos DSEIs incrementou, tam-
bém, a Arguição de Descumpri-
mento de Preceito Fundamental 
(ADPF) 709, impetrada pela Arti-
culação dos Povos Indígenas do 
Brasil (APIB). As informações so-
bre as fragilidades encontradas 
nas unidades de saúde de Mato 
Grosso reforçaram os argumen-
tos jurídicos da APIB no ques-
tionamento do Plano Geral de 
Enfrentamento e Monitoramento 
da Covid-19 para os Povos Indí-
genas Brasileiros, de autoria do 
governo federal. A ADPF aponta 
omissão do Estado e responsa-

biliza os órgãos governamentais 
pelo alastramento da contami-
nação e morte de indígenas pela 
covid-19.

Para além da pandemia, 
os impactos dos agrotóxicos 
na saúde dos povos indígenas 
também foram alvo das aten-
ções da OPAN. A organização 
desenvolve, em parceria com a 
Universidade Federal de Mato 
Grosso, o projeto “Do campo 
ao corpo”, com o objetivo de 
verificar os efeitos dos venenos 
utilizados nas plantações de 
algodão e de soja na vida dos 
povos tradicionais. 

Levantamento da OPAN apontou as fragilidades do sistema de 
saúde indígena no estado de Mato Grosso e a situação dos DSEIs. 
Fotos: Divulgação/Arquivo Pessoal.
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PESQUISA SOBRE O IMPACTO 
DOS AGROTÓXICOS

A OPAN e a Universidade Federal 
de Mato Grosso (UFMT) estão 
desenvolvendo uma pesquisa para 
analisar as consequências do uso de 
agrotóxicos na saúde e nas rotinas 
tradicionais dos povos indígenas. 
Em 2020, o estado de Mato Grosso 
ampliou em 27% a utilização de 
venenos, em comparação com o 
ano de 2019. A cadeia do algodão 
é uma das referências na análise 
da pesquisa. A planta está entre os 
três produtos com maior utilização 
de agrotóxicos, segundo o Sindicato 
Nacional da Indústria de Produtos 
para Defesa Vegetal (Sindiveg).

PARANDO A BOIADA

Em meio à pandemia, preci-
samente no dia 22 de abril de 
2020, o ministro do Meio Am-
biente, Ricardo Salles, afirmou 
que a crise sanitária poderia ser 
usada como uma oportunidade 
para o governo “passar a boia-
da” de projetos de afrouxamento 
da proteção ambiental. O mo-
mento, argumentou o ministro, 
seria propício, pois o foco da 
sociedade estaria voltado para o 
novo coronavírus e assim o go-
verno não enfrentaria críticas. 

A fala do gestor foi ampla-
mente reprovada pela socieda-
de. No entanto, o intento de es-
vaziar as instituições que atuam 
em prol da preservação e con-
servação dos recursos naturais 
prosseguiu. Assim, o Programa 
de Direitos organizou sua equi-
pe entre os que teriam a saúde 
indígena e as ações de combate 
à covid-19 como prioridade e os 
dariam sequência aos projetos e 
monitoramento das ações que 
ferissem os direitos dos povos e 
do ambiente em que vivem. 
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Um exemplo nítido da abertura das 
porteiras governamentais para a boia-
da de ilegalidades está registrado na 
atividade de mineração. Os grupos de 
pressão pró-garimpo obtiveram gran-
de êxito junto ao governo federal. A re-
dução do controle estatal provocou um 
espantoso crescimento do número de 
requerimentos de exploração do sub-
solo brasileiro, dentro e fora das terras 
indígenas. Em 2020, houve aumento de 
395% de novos processos de garimpo 
no Amazonas, em comparação à  mé-
dia dos 10 anos anteriores, segundo es-
tudo realizado pela OPAN. 

Para os povos tradicionais, que de-
pendem dos rios para a pesca e também 
para a manutenção da dinâmica cultural 
de suas vidas, o boom da mineração é 
sinônimo de morte, de anulação do bem 
viver. O estudo mostra, por exemplo, que 
10 toneladas de mercúrio foram des-
pejadas em rios e terras brasileiras em 
apenas seis meses em 2020. Por esse 
motivo, o Programa de Direitos Indíge-
nas dedicou esforços para produzir co-
nhecimento e diagnosticar situações que 
colocam em risco a vida dos indígenas. 
Além de denunciar o cenário de abando-

no institucional em relação à ameaça da 
mineração, a OPAN tenta encontrar saí-
das para reduzir o impacto da atividade 
junto com os povos parceiros. 

O loteamento do subsolo e a am-
pliação da exploração comercial sem a 
devida análise dos impactos ambientais 
se repetem nas atividades de petróleo 
e gás. Para tentar garantir o direito das 
comunidades indígenas e tradicionais 
abrangidas pelo Estudo Ambiental da 
Área Sedimentar do Solimões (EAAS-So-
limões), região que que abrange 309 
mil quilômetros quadrados da Amazô-
nia Legal, o equivalente a 20% do terri-
tório do Amazonas, a OPAN uniu forças 
com outras entidades indigenistas, além 
da Coordenação das Organizações In-
dígenas da Amazônia Brasileira (Coiab) 
e o Ministério Público Federal. 

O coletivo conseguiu demonstrar que 
o estudo, etapa prévia de empreendi-
mentos de exploração de petróleo e gás 
na região amazônica, não respeitou 
o direito de consulta prévia, livre e in-
formada aos povos indígenas possivel-
mente afetados. Menos de 10% das co-
munidades dos municípios abrangidos 
pela análise ambiental foram ouvidas. 
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O objetivo do EAAS é disciplinar ou-
torgas de blocos exploratórios em uma 
região caracterizada pela presença de 
povos indígenas e populações extrativis-
tas. O resultado do estudo pode gerar 
uma cadeia de grandes empreendimen-
tos de petróleo e gás por toda a bacia 
sedimentar do Solimões, ocasionando 
impactos ambientais sem precedentes. 

O ano de 2020 foi marcado por ame-
aças aos direitos dos indígenas. Além da 
omissão do poder executivo e, em grande 
medida, o incentivo à ampliação da explo-
ração de recursos sensíveis para a sobrevi-
vência dos povos, a produção legislativa e 
a regulamentação de atos administrativos 
engrossou a frente dos ataques. 

TENTATIVAS DE VIOLAÇÕES AO DIREITO  
À CONSULTA PRÉVIA

O ano de 2020 foi marcado por uma sequência 
de ataques ao direito à consulta livre, prévia e in-
formada, garantia prevista na convenção 169 da 
OIT (Organização Internacional do Trabalho) que 
determina a participação dos povos indígenas nos 
debates e processos de tomadas de decisão quan-
to ao uso, gestão, controle de acesso e conserva-
ção de seus territórios.

Entre os fatos que demonstram claramente ten-
tativas de afronta ao direito estão as movimenta-
ções para renovar licenças de operação das PCHs 
Inxu, Baruito e Garganta da Jararaca sem que os 
povos atingidos fossem ouvidos e o avanço do 
processo de licenciamento da Central Hidrelétri-
ca (CGH) Bela Manhã mesmo sem a anuência dos 
Nambikwara. Em ambos os casos, a OPAN atuou 
denunciando à sociedade civil e ao Ministério Pú-
blico Federal o cerceamento da garantia à consulta 
livre, prévia e informada. 



Programa de Direitos Indígenas

17

Entre os principais retrocessos, podem 
ser citados a Instrução Normativa 9 da 
Funai, que transforma a autarquia em 
uma espécie de instância de certificação 
de imóveis para posseiros, grileiros e lote-
adores de terras indígenas. A medida foi 
suspensa por força de uma ação do MPF 
liminarmente em Mato Grosso (e, poste-
riormente em outros estados), em junho 

A luta pela transparência das infor-
mações socioambientais é uma linha 
de trabalho que o Programa de Direitos 
Indígenas fortalece e aprimora a cada 
ano. Em 2020, com o contexto de di-
minuição dos espaços de transparência 
dos dados públicos, o eixo de atuação 
ganhou ainda mais relevância 

A equipe jurídica acompanhou in-
quéritos e pressões sobre os territórios 
indígenas, e os demais profissionais 
aperfeiçoaram o domínio sobre o trata-
mento de dados brutos e cruzamento de 
informações, técnicas necessárias para 

compreender a dimensão das ofensivas 
do agronegócio e das atividades de mi-
neração contra os povos tradicionais. O 
trabalho de análise e elaboração técni-
ca do Programa de Direitos Indígenas 
contribuiu, em muitos casos, com a atu-
ação do Ministério Público nos estados 
de Mato Grosso e Amazonas. Além de 
subsidiar as apurações do MP com in-
formações de campo, a OPAN atuou 
para levar esclarecimentos às comuni-
dades, para que os povos recebessem 
informações fidedignas sobre as possí-
veis ameaças a seus direitos. 

de 2020, mas segue sendo descumprida. 
Ela tem efeitos complementares a um ou-
tro projeto, desta vez de autoria do execu-
tivo mato-grossense, conhecido como PL 
17/2020, que fomenta os conflitos fundi-
ários e abre brechas para a flexibilização 
do licenciamento ambiental ao admitir a 
sobreposição de imóveis rurais em terras 
indígenas não homologadas. 

DADOS PÚBLICOS, 
PESQUISAS E ESTUDOS
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Balsa Garimpo no rio Jutaí, afluente do Solimões. Estudo realizado pela OPAN 
mapeou pedidos de lavras garimpeiras no estado do Amazonas.  
Foto: Adriano Gambarini/OPAN. 

As águas ganharam um capítulo es-
pecial no trabalho de monitoramento do 
Programa de Direitos Indígenas. Em par-
ceria com a Rede Juruena Vivo, a OPAN 
apresentou um relatório técnico com 
dados atualizados de empreendimentos 
de infraestrutura energética na sub-ba-
cia do rio Juruena. Segundo o estudo, 
subiu de 66 para 72 a quantidade de 
Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) 
mapeadas em 2020, em comparação 
com 2019. E o número de Centrais Ge-
radoras Hidrelétricas (CGHs) aumentou 
de 46 para 49.
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PLATAFORMA DE MONITORAMENTO DE 
OUTORGAS DE USO DA ÁGUA

A equipe do Programa de Direitos Indígenas 
iniciou em 2020 a construção de uma plataforma 
digital de monitoramento dos processos de outorga 
de uso da água. A ferramenta vai possibilitar que a 
sociedade civil acompanhe, com transparência, os 
critérios adotados pelo poder público ao conceder 
áreas para a exploração hidroenergética. 

Canteiro de obras de PCH no Rio Buriti. Os empreendimentos energéticos avançaram 
sobre a paisagem da sub-bacia do Juruena em 2020, ameaçando a sobrevivência e o 
bem viver das comunidades. 
Foto: Guilherme Ruffing/OPAN.
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Esse incremento representa um acrés-
cimo de 9,09% de avanço do setor elé-
trico sobre esta região, responsável pela 
drenagem de cerca de 60% de toda 
água que flui no rio Tapajós. Ao todo, 
foram identificados 146 empreendimen-
tos hidrelétricos na bacia do Juruena até 
outubro de 2020. Além dos efeitos sobre 
os ecossistemas aquáticos e terrestres, a 
presença desses empreendimentos ame-
aça os 25 projetos de assentamento e as 
20 terras indígenas existentes na região.

A privatização das águas degrada o 
território, a vida cultural e as referências 
ancestrais dos povos. Esse arco de des-
truição foi demonstrado em dois relató-
rios técnicos elaborados por encomenda 
da OPAN. Um dos trabalhos foi produzi-
do pela bióloga Cláudia Callil, da Univer-
sidade Federal de Mato Grosso (UFMT) 
e outro pela antropóloga Adriana Athila, 
da Escola Nacional de Saúde Pública da 
Fundação Oswaldo Cruz (ENSP/Fiocruz). 
Os estudos apontam que a construção da 
hidrelétrica de Castanheira no rio Arinos 
pode afetar, de maneira irreversível, a 
vida dos Rikbaktsa, povo que vive na re-
gião e tem uma forte ligação com o rio. 

O estudo de Athila revelou que a usi-
na causará a perda do principal símbolo 

das cerimônias de casamento do povo 
e um elemento central da organização 
social dos indígenas, o colar Tutãra. A 
segurança alimentar e a saúde da comu-
nidade também poderão ser afetadas se 
o projeto de instalação da hidrelétrica de 
Castanheira avançar. 

Se a condição dos indígenas, em com-
paração com os cidadãos não indíge-
nas, é de maior vulnerabilidade social, 
quando se fala em indígenas isolados a 
situação é ainda mais frágil. Para conhe-
cer e dar visibilidade para a pauta desses 
povos, a OPAN contratou a consultoria 
de um dos maiores especialistas do país 
no tema: Elias Bigio. 

O historiador e ex-gestor da Funai fez 
um retrato da situação de ameaças aos 
povos isolados em Mato Grosso, estejam 
eles em áreas com portaria de restrição 
de uso, protegidas ou não. De acordo 
com Bigio, existem referências de indíge-
nas em situação de isolamento voluntá-
rio que foram identificados há 40 anos e, 
mesmo após essas décadas, até hoje o 
governo não tomou nenhuma providên-
cia para proteger os locais em que essas 
pessoas vivem, infringindo a política in-
digenista brasileira. 
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TUTÃRA,  
O COLAR DE CASAMENTO DOS RIKBAKTSA

Tutãra itsik significa, na língua do povo 
Rikbaktsa, água de concha. E assim eles chamam 
o rio Arinos. Do curso d’água sai o molusco tutãra 
(Paxyodon syrmatophorus). As conchas do 
bivalve formam o colar Tutãra, artefato que marca 
a cerimônia de união entre jovens dos diferentes 
clãs do povo. Sem o molusco, ameaçado pela 
instalação da hidrelétrica de Castanheira, os 
Rikbaktsa perderão o símbolo que é também um 
referencial da organização social e que exprime 
o trabalho coletivo da comunidade. 

O colar Tutãra conta com o envolvimento de toda a comunidade. O processo de 
confecção mobiliza homens, mulheres e, até mesmo, pessoas de outras comunidades.  
Foto: Adriano Gambarini/OPAN. 
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COMUNICAÇÃO PARA A 
LUTA E PARA A AUTONOMIA

O acesso aos produtos e às ferramen-
tas de comunicação é essencial para o 
fortalecimento da cultura dos indígenas 
e fortalecimento da memória desses 
povos. Por isso, o apoio e o incentivo 
à qualificação técnica de representantes 
das comunidades têm favorecido a pre-
sença de lideranças e comunicadores 
indígenas em debates públicos. 

Ações da OPAN, como o projeto de 
formação de comunicadores da Rede 
Juruena Vivo, levam autonomia, pro-
fissionalização e conhecimento técnico 
para que os jovens representem as co-

munidades e produzam conteúdos que 
evidenciem suas demandas e, sobretu-
do, incluam a identidade cultural e o 
olhar dos povos. 

Assim, o domínio das ferramentas 
e da linguagem da comunicação abre 
para esses novos comunicadores pos-
sibilidades de posicionamento no mer-
cado de trabalho e os credencia para 
exercer incidência política, ao participa-
rem ativamente na produção das narra-
tivas do dia a dia e da história que será 
contada a longo prazo.
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PRODUTOS DE COMUNICAÇÃO 
DESENVOLVIDOS PELO COLETIVO

• Registros de imagens e entrevistas sobre o 
PL 17 (2020), alguns inclusive utilizados pelo 
Jornal Nacional, da TV Globo;

• Elaboração de cards sobre temas da  
pauta legislativa referente a ameaças  
a direitos indígenas;

• Podcast;
• Jornal A Hora da Oca, do povo Manoki;
• Elaboração do plano de comunicação do 

Festival Juruena Vivo;
• Plano de comunicação, fotos e cards  

para a campanha do “Dia do Rio Juruena”;
• Vídeos de apresentações culturais  

para o Festival Juruena Vivo;
• Registros de audiovisual para  

a Cop26 Coalition;
• Registros de audiovisual para campanhas 

informativas sobre as brigadas indígenas, 
segurança alimentar e sobre o rio Papagaio;

• Plano de comunicação da campanha 
 “Em nome de quê? - Juruena”.
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A instalação de uma hidrelétrica no Rio Arinos ameaça a existência do molusco
tutãra e com isso a tradição do povo Rikbaktsa.
Foto: Adriano Gambarini/OPAN.
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PROGRAMA 
AMAZONAS

Parceria entre OPAN, Funai, Sesai e Fiocruz permitiu a 
realização de ampla testagem em todos os envolvidos nas 
ações de combate à covid-19 nas aldeias. Assim, as equipes 
seguiram em segurança e sem expor os indígenas à doença. 
Foto: Arquivo/OPAN.
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O AMAZONAS  
E A CRISE SANITÁRIA

O colapso do sistema de saúde enfrentado 
pelo estado do Amazonas em 2020, em meio 
à pandemia, é um triste resumo da inabilida-
de do poder público brasileiro em organizar 
uma estrutura adequada para oferecer o mí-
nimo de segurança e proteção aos cidadãos 
em um contexto de crise sanitária.

Os noticiários de todo o mundo registra-
ram as cenas de valas comuns sendo cavadas 
para enterrar as vítimas da covid-19, ainda 
nos primeiros meses do surgimento do novo 
coronavírus. E quando todos pensavam que 
o auge da indignidade humana já havia sido 
atingido, no último mês do ano os estoques 
de materiais básicos dos hospitais foram a 
zero e em janeiro de 2021 faltou até mesmo 
oxigênio para socorrer os doentes. 

Se o cenário já era precário para a po-
pulação urbana, o que dizer dos povos da 
Amazônia que vivem em áreas onde o aces-
so só ocorre por longas viagens de barco e 
que são mais suscetíveis a doenças infecto-
contagiosas devido à maior fragilidade do 
sistema imunológico.
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Assim, a OPAN teve que ser 
mais do que apenas uma or-
ganização indigenista. Grande 
parte do plano de trabalho ela-
borado para 2020 deu lugar a 
ações emergenciais em que o 
foco era preservar a vida. O Pro-
grama Amazonas precisou agir 
rápido e se reinventar para atuar 
como apoio logístico, planejar e 
executar estratégias de suporte 
aos indígenas e, até mesmo, aos 
servidores públicos e órgãos que 
atuam na Amazônia. 

Graças à expertise de 52 anos 
de trabalho de campo, a organi-
zação pode contribuir para faci-
litar a comunicação e o acesso 
logístico aos povos. A relação de 
confiança que a OPAN mantém 
com os parceiros também foi 
primordial para dissolver o am-
biente em torno do desconheci-
mento e medo que a nova doen-
ça criou nas comunidades. 

Os métodos de comunicação 
digitais contribuíram para man-
ter o diálogo com os parceiros, 
assim como as ondas de rádio. 
Mas apenas as ferramentas de 

comunicação não bastaram, 
pois a desinformação e o efeito 
devastador da propagação das 
notícias falsas imperaram. Foi 
preciso fazer um amplo traba-
lho de sensibilização junto aos 
povos, explicar a gravidade da 
covid-19 e convencer as pes-
soas a se manterem isoladas, 
para preservar a saúde. 

Ninguém estava preparado 
para viver o isolamento so-
cial. E esse contexto ganha um 
agravante quando se trata da 
Amazônia. Os rios são as úni-
cas rotas de grande parte dos 
territórios indígenas. O aces-
so a muitas comunidades só 
ocorre após viagens fluviais 
que chegam a durar oito dias 
a bordo de pequenas embar-
cações, como as voadeiras. 

A distribuição de alimentos e EPIs 
para as comunidades do Amazonas 
dependeu de longas viagens de barco. 
Foto:

A distribuição de alimentos e EPIs 
para as comunidades do Amazonas 
dependeu de longas viagens de barco. 
Foto: Arquivo/OPAN.
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Esse é o caso das aldeias do 
povo Paumari. Durante um dos 
períodos mais críticos da pan-
demia, em 2020, a equipe do 
Programa Amazonas, em  em 
parceria com SESAI e Funda-
ção Nacional do Índio (Funai), 
subiu o rio Tapauá (afluen-
te do rio Purus) para entregar 
materiais de higiene, másca-
ras, álcool e cestas básicas. 
Algumas ações emergenciais 
demandaram longas viagens. 
Assim como o povo Paumari, 
os Banawa também foram vi-
sitados. Para manter a comuni-
cação com o povo, a internet 
tornou-se uma ferramenta ne-
cessária. A OPAN viabilizou a 
instalação de pontos de rede 
na aldeia Colônia da Terra In-
dígena Paumari. A internet ha-

via sido planejada no âmbito 
das ações de proteção territo-
rial em um projeto em parceria 
com a Fundação Moore e au-
xiliou também o trabalho dos 
agentes de saúde, que pude-
ram se comunicar com os hos-
pitais referência da covid-19. A 
estrutura favoreceu, ainda, as 
articulações dos indígenas com 
servidores de órgãos públicos 
como a Fundação Nacional do 
Índio (Funai) e autarquias que 
atuam na proteção e vigilância 
dos territórios da Amazônia. 
Atualmente, o ponto funciona 
na sede da Associação Indige-
na do Povo das Águas (AIPA) e 
vem contribuindo nos diversos 
cenários de atuação da asso-
ciação e dos moradores e par-
ceiros da região.
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A defesa e a proteção das vidas, por meio 
da estratégia de isolamento social, só foi 
possível graças a um contingente de pessoas 
e organizações que se mantiveram ativos. O 
abastecimento das comunidades indígenas 
com equipamentos de proteção e itens bá-
sicos de alimentação para garantir o míni-
mo de segurança alimentar ocorreu segundo 
todos os protocolos determinados pelos pro-
fissionais de saúde. As ações demandaram 
esforço pessoal de cada um dos envolvidos 
na missão de apoio aos povos indígenas. 

AÇÕES EMERGENCIAIS

Graças ao envolvimento e ajuda das 
comunidades foi possível transpor os 
obstáculos logísticos e fazer com que os 
materiais chegassem aos que mais precisam. 
Fotos: Valentina Ricardo/Greenpeace.
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A principal política da OPAN 
nesse quesito é de apoiar os sis-
temas produtivos locais, dentre 
eles a produção agrícola  nas 
comunidades, com o forneci-
mento de  ferramentas e ou-
tros insumos, e da pesca e da 
caça, para garantir o acesso 
às proteínas, proporcionando 
uma alimentação equilibrada. 
Assim, com o objetivo de for-
talecer as práticas tradicionais 
de caça, coleta, pesca e plantio 
de alimentos, foram investidos 
aproximadamente R$ 115 mil 
em ferramentas, equipamen-
tos, materiais de pesca e outros 
insumos. O objetivo era redu-
zir ao máximo o deslocamento 
dos povos aos centros urbanos. 

No entanto, o contexto de 
emergência exigiu também res-
postas rápidas, como a distri-
buição de cestas básicas. Neste 
sentido, a OPAN forneceu pro-
dutos alimentícios no montan-
te de aproximadamente R$ 64 
mil, para compor cestas bási-
cas de algumas famílias em ca-
ráter emergencial, conforme a 
demanda das organizações in-

dígenas, visando facilitar o seu 
isolamento social.  

Se o objetivo era ajudar e 
diminuir um pouco os efeitos 
causados pela pandemia, o 
primeiro passo para o trabalho 
de campo nas ações emergen-
ciais foi garantir que ninguém 
da equipe estivesse contami-
nado pela covid-19. Para isso, 
foi essencial a articulação en-
tre OPAN, Funai e Secretaria 
Especial de Saúde Indígena 
(Sesai) e  Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz). A parceria pos-
sibilitou a testagem de todos os 
envolvidos nas ações de entre-
ga das cestas básicas. Antes de 
entrar nos barcos para fazer 
uma viagem de uma semana, 
os integrantes da equipe se 
submetiam aos exames e a um 
período de isolamento para 
garantir a proteção aos povos 
das aldeias visitadas. 

O somatório de forças e ex-
periências com os indígenas, 
órgãos públicos e a sociedade 
civil foi a marca da atuação 
do Programa Amazonas nas 
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ações emergenciais do período 
pandêmico de 2020. Quando 
os números de contágio da co-
vid-19 estouraram e a doença 
se alastrou para o interior do 
Amazonas, as equipes de saú-
de indígena e da   Funai não 
tinham a estrutura necessá-
ria para atender às demandas 
desta crise sanitária. 

Durante a severa adversida-
de, a OPAN manteve articula-
ção e diálogo com os órgãos 

públicos e ajudou a suprir os 
gargalos da política de saúde 
estatal. O Programa Amazonas 
apoiou a logística de transpor-
te de medicamentos, fornecen-
do recipientes adequados para 
manter a refrigeração durante 
as viagens de barco, abasteceu 
as equipes com materiais neces-
sários ao atendimento primário 
dos indígenas, como termôme-
tros, oxímetros e testes rápidos 
de detecção do coronavírus. 

A testagem em massa foi uma importante ferramenta para 
garantir a segurança dos indígenas e das equipes.
Fotos: Arquivo/OPAN.
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FORAM DOADOS ÀS 
COMUNIDADES E POLOS BASE:

• 2.000 testes rápidos;
• 2.500 máscaras;
• 6.000 Kg de álcool em gel 

(parceria com a L’oreal);
• 60 kits de equipamentos 

para o atendimento primário 
aos pacientes (oxímetros, 
esfigmomanômetro e 
estetoscópio);

• 160 unidades de roupa de 
proteção individual.

ALÉM DISSO,  
A OPAN FORNECEU:

• 4 mil litros de diesel  
(para uso de embarcações 
regionais - médio porte);

• 9 mil litros de gasolina 
(para uso das voadeiras 
para transporte das equipes 
de imunização, insumos, 
equipamentos e outros), a fim 
de viabilizar a campanha de 
vacinação de indígenas contra 
a COVID-19, da região de 
abrangência do DSEI do Médio 
Purus e Médio Solimões.

Diretamente, a OPAN deu suporte ao 
trabalho dos profissionais da saúde que 
atuam junto ao povo Yanomami e aos 
Distritos Sanitários Especiais Indígenas 
(DSEIs) do Médio Solimões e do Médio 
Purus, que atendem uma população 
de aproximadamente  28 mil  indíge-
nas, sendo Tikuna, Kambeba, Kokama, 
Deni, Kulina, Kanamary, Aconã, Apu-
rinã, Aripuanã, Bakairi, Banawa, Deni, 
Jamamadi, Jarawara, Karipuna, Katu-
quina, Kaxarari, Mamori, Mura, Pau-
mari, Suruwaha e Katauixi os principais 
povos atendidos.
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Fotos:  L’Oréal Divulgação.
Valentina Ricardo/Greenpeace.
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GERAÇÃO DE RENDA

As medidas de distanciamento social sa-
lientaram a importância da autonomia dos 
indígenas com relação à gestão de seus ter-
ritórios. A produção agrícola e as atividades 
extrativistas apoiadas pela OPAN prossegui-
ram durante o ano de 2020, contribuindo 
para a segurança alimentar e geração de 
renda para os povos . 

O esforço para que os processos produti-
vos locais sigam em pleno funcionamento é 
contínuo, pois as ações são consideradas es-
tratégicas. Assim, as atividades sazonais não 
puderam obedecer à agenda imposta pela  
pandemia. Neste esforço, a OPAN articulou 
e apoiou vários processos produtivos locais: 

TI Caititu (povo Apurinã) Extrativismo da castanha

Reserva Extrativista Rio Ituxi Extrativismo da castanha e do açaí

ACJ (Associação dos Comunitários 
que trabalham com o desenvolvimento 
sustentável no Município de Jutaí), no 
médio Solimões

Manejo pesqueiro participativo do 
pirarucu.

Aspodex (Associação do Povo Deni do 
Rio Xeruã), no médio Juruá

Manejo pesqueiro participativo do 
pirarucu.

AIPA (povo Paumari do rio Tapauá, 
médio Purus) 

Manejo pesqueiro participativo do 
pirarucu.
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Todos esses processos produtivos têm 
grande importância para cada contexto 
local e regional, e cada um foi aborda-
do e trabalhado em diversos níveis de 
ações, abordagens, acordos e interes-
ses, levando em conta a situação espe-
cífica de cada um dos grupos e o ce-
nário da pandemia em cada uma das 
localidades e territórios.

Em relação ao manejo de castanha, 
28 famílias da TI Caititu e 18 famílias 
na Reserva Extrativista (Resex) Ituxi fo-
ram apoiadas, em 2020, para viabilizar 
a safra que ocorreu no início de 2021. 
As famílias receberam combustível e in-
sumos para realização da coleta. Essa 
ação que deu suporte para essas famí-
lias no contexto da pandemia também 
faz parte da estratégia coletiva de traba-
lho que tem o objetivo de exaurir dívidas 
antigas das comunidades com atraves-
sadores e criar uma base de formação 
de capital de giro para a  independência 
financeira e produtiva das comunidades 
nos próximos anos.

No que tange ao açaí, foi articulada 
uma experiência produtiva para testar 
um modelo de coleta e transporte da fru-
ta para a indústria, almejando um traba-

lho contínuo de produção e geração de 
renda desta cadeia em médio prazo. 

Destaca-se ainda a pesca manejada 
do pirarucu. Apesar de o manejo já ser 
uma atividade dominada tecnicamente 
pelos Paumari, pelos Deni e por grupos 
manejadores da ACJ, os riscos relativos 
à  pandemia trouxeram uma série de 
novas variáveis que interferiram direta-
mente nos procedimentos operacionais 
do manejo. Os cuidados para a preven-
ção da covid-19 foram muitos e ocor-
reram nas diversas etapas do processo, 
a exemplo das reuniões para planeja-
mento das atividades, na captura, no 
pré-beneficiamento e no transporte do 
pescado. Houve um grande esforço de 
todos os grupos de manejo para reali-
zar esta atividade coletiva tão importan-
te com o menor risco possível de con-
taminação e alastramento da doença 
nestes territórios.

O protagonismo da decisão sobre fa-
zer ou não a pesca e a comercialização 
do pirarucu em 2020 coube aos gru-
pos de manejo apoiados pela OPAN. O 
papel institucional da OPAN se deu no 
sentido de levar dados confiáveis acerca 
dos riscos e orientar sobre os  possíveis 
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meios para realizar os procedimentos 
de forma segura. Assim, de posse do 
conjunto de informações, os grupos de 
manejo debateram, ponderaram e to-
maram as suas respectivas decisões. 

No caso do manejo dos Paumari, que 
optaram pela realização da pesca, o 
primeiro passo da OPAN foi orientar o 
povo a não realizar reuniões da forma 
usual, para evitar aglomerações. Inte-
grantes da equipe do Programa Amazo-
nas, devidamente testados e aplicando 
os protocolos de segurança e cuidados 
individuais indicados pelos órgãos sani-
tários, procuraram as famílias, casa a 
casa, para informar sobre o cenário do 
manejo no contexto da pandemia. 

As conversas foram realizadas em to-
das as comunidades. As ferramentas di-
gitais, usadas após a instalação da in-
ternet nas aldeias, também contribuíram 
muito para a comunicação e resolução 
de dúvidas. Após o processo de informa-
ção, os Paumari reuniram o conselho de 
lideranças da AIPA e decidiram pela rea-
lização da pesca manejada do pirarucu. 

No caso do manejo Paumari,a partir 
da decisão soberana do povo, o Progra-
ma Amazonas iniciou planejamento para 
que a comunidade pudesse dar continui-
dade à atividade sem se expor à contami-
nação pela covid-19. Uma das medidas 
foi afastar da ação pessoas com possí-
veis comorbidades e adultos responsá-
veis pelo cuidado das crianças, sem que 
a partilha da renda gerada pela pesca 
fosse afetada. Assim, essas pessoas te-
riam tranquilidade para ficar na aldeia, 
confiando que estariam amparadas no 
momento da divisão dos recursos. 

Após a autorização da Funai para a 
entrada das equipes em Terras Indíge-
nas, a OPAN articulou, ainda, apoio da 
Fiocruz para a realização de  ampla tes-
tagem entre os Paumari. Tambores de 
nitrogênio possibilitaram que os testes 
viajassem para chegar até as aldeias. 
Em outubro, os adultos que participa-
ram da pesca entraram nos barcos de-
vidamente testados, reduzindo assim o 
risco para toda comunidade. O mesmo 
cuidado foi adotado na unidade que faz 
o processamento do peixe.
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O processamento do peixe ocorreu de acordo com as medidas 
protetivas contra a covid-19. 
Fotos: Adriano Gambarini/OPAN.
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O trabalho de orientação e conscien-
tização funcionou. Os pescadores volta-
ram para casa sem levar a doença para 
suas famílias e a comunidade Paumari 
não registrou surtos da doença. O resul-
tado do trabalho também foi satisfatório 
do ponto de vista da produção: mais de 
32 mil quilos de pirarucu. Os peixes fo-
ram entregues à Associação dos Produto-
res Rurais de Carauari (Asproc) gerando 
uma receita de R$220 mil à comunidade. 

A OPAN também contribuiu com co-
munidades agroextrativistas do Médio 
Juruá, município de Carauari, na elabo-
ração de um protocolo para a realização 
do manejo sustentável do Pirarucu. No 
Médio Juruá, todos os participantes do 
manejo do Pirarucu passaram por testa-
gem para covid-19. Os kits foram adqui-
ridos pela OPAN e aplicados pela Secre-
taria Municipal de Saúde de Carauari. 

No médio Solimões, o manejo da ACJ é distri-
buído em 40 comunidades, divididas em 4 setores 
gerenciais desta associação. O manejo é uma im-
portantíssima atividade de geração de renda. A 
equipe da OPAN manteve canal de comunicação 
continuado com a equipe da ACJ, por meio de li-
gações telefônicas e por aplicativos de conversa-
ção via internet. O diálogo permitiu o compartilha-
mento de documentos, conversas e consultas com 
o intuito de sanar dúvidas. Em Jutaí, a ACJ man-
teve, com grande esforço, todas as comunidades 
informadas continuamente acerca da evolução da 
pandemia e dos cenários possíveis para a realiza-
ção do manejo , utilizando-se, inclusive, de um pro-
grama de rádio semanal, com amplitude de acesso 
a todas as comunidades atendidas pela associa-
ção. Foram realizadas visitas da equipe da ACJ 
nas comunidades, sempre com total atenção aos 
cuidados necessários. A decisão de realizar ou não 
o manejo se deu individualmente por cada grupo 
de manejadores, apoiados pela associação. 
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ACJ

Mesmo frente a tantas di-
ficuldades, que somaram-se 
no cenário da pandemia, a 
ACJ realizou parcialmente 
sua pesca manejada. Da cota 
global total autorizada, de 
4.459 peixes, foram captura-
dos 2.504 peixes, perfazendo 
56% de eficiência de captura. 
Este total soma 121.744 Kg de 
pirarucu “charuto”, comer-
cializados ao preço médio 
de R$ 4,20/Kg. O faturamen-
to total bruto da safra 2020 
foi de R$ 495.530,90. Das 40 
comunidades envolvidas no 
manejo em Jutaí, 20 comuni-
dades realizaram esta pesca. 

AIPA (PAUMARI)

A cota liberada pelo Iba-
ma para a pesca de 2020 foi 
de 690 peixes. Os Paumari 
capturaram 508 indivíduos, 
que somaram no total  32.441 
Kg de Pirarucu em charuto 
eviscerado, pescados entre 
os dias 11 e 25 de outubro de 
2020. O pescado foi comer-
cializado por meio do ar-
ranjo coletivo com a Asproc, 
gerando um valor total de 
R$ 220.000,00, onde foram 
envolvidos diretamente 120 
indígenas.

A unidade de pré-beneficiamento é 
mais um esforço das comunidades para 

melhorar a qualidade do pescado. 
Foto: Arquivo/OPAN.
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Em relação a políticas públicas, a ACJ vem 
mantendo o seu esforço de garantir a apresenta-
ção e a execução de propostas para o Programa 
de Aquisição de Alimentos (PAA/CONAB). Fren-
te às dificuldades de 2020, a ACJ não conseguiu 
executar o PAA, mas já garantiu com a CONAB 
do Amazonas esta execução para o ano de 2021, 
através da assinatura da Cédula de Produtor Ru-
ral (CPR 11/2020). Este projeto abarca 43 tonela-
das de pirarucu, viabilizando a renda bruta de 
R$ 336.690,00 aos grupos de manejo da ACJ, que 
compõem a produção deste compromisso.

Por fim, a ACJ executou um grande esforço 
para adequação de parte de seus manejadores 
para o acesso aos programas de subvenção do 
pirarucu, através da Política de Garantia de Pre-
ços Mínimos para os Produtos da Sociobiodiver-
sidade (PGPMBio) da Conab, e também para a 
subvenção estadual (Amazonas).

Para a política de garantia de preços, foi sub-
metido o pedido conforme as instruções da CO-
NAB/AM, para contemplar 135 pessoas, sendo 
68 mulheres e 67 homens, de 9 comunidades que 
realizaram a pesca. O total de pescado foi de 
67.414Kg, comercializados por R$ 4,00 e R$ 4,20/
Kg, da qual a diferença deste valor de comercai-
lização para o preço mínimo estipulado para a 
CONAB (R$ 7,83/Kg) totaliza R$ 254.160,22.

O mesmo processo foi realizado para acesso ao 
sistema estadual, que contemplou 139 pessoas, 
sendo 68 mulheres e 70 homens, pertencentes a 
10 comunidades que executaram a pesca, totali-
zando 68.226Kg de pescado. A subvenção estadu-
al estipulou R$ 1,00/Kg, perfazendo, portanto, R$ 
68.226,00 oriundos desta política.
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O povo Deni do rio Xeruã foi igualmente 
abastecido de informações sobre os potenciais 
riscos do manejo no cenário da pandemia e 
quanto aos potenciais meios para realizá-lo. 
Após debates internos, os Deni deliberaram 
por não realizar a pesca manejada de 2020. 
Mas ainda assim, mantiveram os esforços 
para a proteção dos lagos de manejo e de-
mais ambientes de seu território tradicional, 
por meio da realização permanente de expe-
dições comunitárias de vigilância territorial.

De forma geral, o reconhecimento do ma-
nejo de pirarucu como estratégia de con-
servação e proteção dos territórios, aliado 
à  geração de renda e contribuição para a 
melhoria da qualidade de vida de povos e 
comunidades tradicionais, avança para além 
das fronteiras da região Norte e atinge uma 
maior parcela da sociedade a partir dos es-
forços envidados coletivamente. 

As ações de fortalecimento do Coletivo 
do Pirarucu vêm subsidiando e respaldando 
fóruns de formulação e implementação de 
políticas públicas voltadas ao fortalecimento 
da cadeia produtiva do pirarucu. Em 2020, 
o manejo do pirarucu do Amazonas galgou 
passos importantes na formalização da in-
clusão do pirarucu de manejo da Política de 
Garantia de Preços Mínimos para os Produ-
tos da Sociobiodiversidade.

Outra conquista foi a inclusão do piraru-
cu na subvenção econômica estadual para o 
pirarucu de manejo e a revisão da Instrução 
Normativa Conjunta MAPA/MMA nº 17/2009, 
onde está previsto o enquadramento de pesca-
do oriundo de manejo extrativista sustentável 
orgânico. Este fórum também foi responsável 
de subsidiar tecnicamente o Instituto Brasilei-
ro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Foto: Adriano Gambarini/OPAN. 
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Renováveis (Ibama) e comunidades, na 
realização das atividades do manejo co-
munitário participativo do pirarucu (safra 
2020) frente ao cenário da pandemia 
Covid-19.

A abertura de novos mercados, fora 
da Amazônia, para o pirarucu de ma-
nejo sustentável é uma das estratégias 
adotadas pelo Coletivo do Pirarucu para 
o fortalecimento desta cadeia produtiva, 
buscando a valorização do pescado e 
a remuneração justa dos manejadores. 
Neste sentido, foi realizada entre 19 de 
novembro e 5 de dezembro de 2020, em 

São Paulo, mais uma edição do Festival 
Gosto da Amazônia, no qual 30 restau-
rantes serviram pratos com o pirarucu de 
manejo sustentável da marca coletiva. 
Durante o festival, foram vendidos 1,5 mil 
quilos de pirarucu, saboreados por cerca 
de 5 mil pessoas. Assim como no evento 
realizado em 2019, no Rio de Janeiro, 
devido à alta procura, mais de 80% dos 
restaurantes participantes do festival em 
São Paulo incorporaram os pratos com o 
pirarucu de manejo Gosto da Amazônia 
em seus cardápios fixos, evidenciando a 
grande aceitação e demanda do público 
do Sudeste pelo pescado. 
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O festival Gosto da Amazônia reuniu 
30 restaurantes de São Paulo. As casas 
preparam pratos usando o pirarucu de 

manejo. Além de saborear os pratos, os 
clientes puderam saber um pouco mais 
sobre as culturas dos povos indígenas.  

Fotos: Divulgação.
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A seca, o desmatamento e os incên-
dios criminosos ocasionaram uma tra-
gédia nas florestas da Amazônia. Ape-
sar do clima úmido, o estado registrou 
o 3º maior índice de queimadas e emis-
sões de gases de efeito estufa em 2020, 
segundo dados Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (Inpe) e do Sistema 
de Estimativas de Emissões e Remoções 
de Gases de Efeito Estufa (SEEG).

Este é o pior cenário desde 2013. O 
aumento do desmatamento explica, em 
grande parte, as queimadas na Ama-
zônia, assim como a ação destruidora 
de fazendeiros e empresários do agro-
negócio, que abrem áreas de plantação 
e pastagem por meio do fogo descon-
trolado. O município de Lábrea, a 700 
quilômetros de Manaus, por exemplo, 
ocupa a desonrosa posição de 11ª cida-
de com maior índice de desmatamento.

As pressões ambientais sofridas pelo 
Sul do Amazonas, região que faz par-
te do arco do desmatamento, fazem 
com que ações de resposta ao fogo se-
jam necessárias para a preservação do 
meio ambiente e da vida nas aldeias. O 
fortalecimento de brigadas indígenas, a 
exemplo da Kagwahiwa, produz resulta-
dos imediatos para a comunidade.

Para estruturação e autonomia da bri-
gada, a OPAN, através do projeto  GWC - 
Cooperação para Mitigação e Prevenção 
de Incêndios Florestais, atuou diretamente 
em dois eixos: o da formação tecnológica 

e georreferenciamento, disponibilizando 
curso de formação para operacionaliza-
ção de aeronaves pilotadas remotamen-
te, mapeamentos georreferenciados e 
informática básica. Os brigadistas apren-
deram a utilizar a aeronave como uma 
aliada no combate prático de incêndios 
e no mapeamento de dados. A exatidão 
do GPS dos drones vai contribuir, e muito, 
para o monitoramento dos focos e pro-
teção dos territórios. Também foram en-
tregues drone, computador e datashow 
para qualificação e eficácia das ações de 
combate e monitoramento de incêndios 
florestais no território. 

O contexto prático das atividades exe-
cutadas pelos brigadistas também foi 
contemplado. Suas condições de traba-
lho foram melhoradas com a chegada 
de itens de proteção individual, sopra-
dores motorizados e um triciclo cargo,  
entregue já no ano de 2021. Esses ma-
teriais, segundo avaliação dos indíge-
nas, contribuíram para garantir a segu-
rança e proteção, garantindo agilidade 
e qualidade na identificação, controle e 
monitoramento dos incêndios florestais.  

Os indígenas sempre atuaram na 
proteção dos seus territórios. E agora, 
no contexto atual do Brasil, e diante do 
aumento do desmatamento e conse-
quentemente de focos de incêndios, o 
papel dos povos na proteção do meio 
ambiente ganha ainda mais relevância.  
Para evidenciar isso, há o exemplo da 

PROTEÇÃO DOS 
TERRITÓRIOS
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atuação da brigada Kaghiwa. Seu traba-
lho reduziu em 25% o número de regis-
tros de focos de calor no interior da Terra 
Indígena Marmelos, segundo compara-
ção dos dados de 2007 a 2013, perío-
do sem a atuação da brigada, e 2014 a 
2020, com atuação da brigada. A veri-
ficação faz parte do estudo “Análise da 
ocorrência de incêndios florestais em ter-
ras indígenas com atuação de brigadas 
de combate ao fogo”, realizado pelo Ins-
tituto Centro de Vida (ICV).

A despeito do esfacelamento das ins-
tituições responsáveis pela proteção, 
fiscalização e controle da exploração 
dos recursos naturais, o desmonte dos 
órgãos públicos ocorre em um momen-
to chave. Há, na atualidade, um avanço 

das atividades de agricultura, pecuária 
e mineração sobre as terras indígenas. 

Nos últimos dois anos, as brigadas de 
combate a incêndios têm vivido momen-
tos de incertezas em relação à continui-
dade de seus trabalhos. As equipes são 
contratadas apenas em períodos sazo-
nais, sob a pasta do Ministério do Meio 
Ambiente. No entanto, existem deman-
das justificadas para permanência das 
contratações das brigadas durante todo 
o ano. Diante do contexto onde é com-
provada a importância das atuações das 
equipes, é importante investir esforços 
para manter as brigadas ativadas, situa-
ção que favorece o aperfeiçoamento e a 
geração de autonomia nos eixos estrutu-
rais e formativos desses grupos.

Brigadistas receberam treinamento para operar drones. As pequenas aeronaves 
serão aliadas no combate aos incêndios na Amazônia. 
Foto: Arquivo/OPAN.
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ENCHENTES

Em 2020, algumas comunidades sofre-
ram com o fogo e com a inundação. Regi-
ões como a do Médio Juruá, no sudoeste do 
Amazonas, foram impactadas pela enchente 
atípica que assolou diversas regiões do es-
tado. Em meio à pandemia da covid-19, as 
famílias viram suas áreas de agricultura e ex-
trativismo serem destruídas pelas águas, pre-
judicando significativamente suas iniciativas 
de geração de renda e produção de alimen-
tos. Residências também foram alagadas le-
vando muitas pessoas a buscarem abrigos 
coletivos, aumentando risco de infecção pelo 
novo coronavírus.

Frente a esta realidade, a OPAN se asso-
ciou a outras organizações para buscar re-
cursos que amenizassem os prejuízos pro-
movidos pela enchente inesperada no Médio 
Juruá. Por meio de campanha de financia-
mento coletivo, foi possível reverter mais de 
R$27 mil para a aquisição de cestas básicas 
para contribuir com a segurança alimentar 
destas famílias.
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EXPANSÃO DA FRONTEIRA AGRÍCOLA:  
AMEAÇA À BIODIVERSIDADE E AOS POVOS

O Sul e Sudeste do Amazonas são regiões de interface entre 
os estados do Acre e Rondônia, marcada por um cenário de ex-
pansão de fronteira agrícola e pecuária, refletindo em incentivos 
cada vez mais robustos para incrementar a infraestrutura local, 
notadamente através de obras de geração de energia e de re-
cuperação e pavimentação das rodovias. Estes movimentos, e a 
dificuldade de conter a ocupação desordenada desse território, 
vêm fortalecendo na região uma série de atividades ilícitas, como 
a exploração madeireira, garimpo, pesca e caça ilegais, provo-
cando expropriação de terras públicas por especuladores priva-
dos, desmatamento, degradação, incêndios florestais, pressão e 
até expulsão de populações tradicionais de seus territórios.

A dificuldade de presença do “Estado de Direito” em vários lo-
cais longínquos da Amazônia facilita a ocorrência de atos ilegais, 
constituindo para o governo desafios em relação ao planejamen-
to e execução das ações de monitoramento e controle desses ter-
ritórios. Essa dinâmica se reflete nos estudos e projeções de des-
matamento para a região, que indicam riscos não apenas à sua 
grande diversidade biológica, rica em espécies endêmicas de ex-
trema relevância para a conservação, mas também às florestas 
dessa região, assim como à enorme diversidade sociocultural.

Neste contexto, passa a ser de extrema importância o apoio 
a ações que busquem proporcionar as condições para a con-
servação do cinturão de mais de 2 milhões de hectares de áre-
as protegidas no Sul e Sudeste, mitigando as mudanças globais 
climáticas, por meio da redução de emissões de gases do efeito 
estufa causados pelo desmatamento e degradação florestal, e 
valorizando os modos de vida indígenas.
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Mulheres indígenas produziram máscaras e jalecos para proteger a 
comunidade e os profissionais de saúde. Os equipamentos de proteção 
também ajudaram a gerar renda. 
Foto: Natalie Brasil/Amazônia Real.
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PROGRAMA 
MATO GROSSO

Lançamento do livro Irehi reuniu líderes indígenas e 
pesquisadores em uma roda de conversa virtual.
Foto: Reprodução da Internet.
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CONTEXTO E ALTERAÇÕES 
DO MÉTODO DE TRABALHO 

DURANTE A PANDEMIA

O Programa Mato Grosso iniciou o primei-
ro bimestre de 2020 repleto de planos, pro-
jetos, planilhas e ações de campo a serem 
cumpridas. Mas já em março, tudo que foi 
planejado para o ano se tornou um arquivo 
da memória de um dos períodos mais de-
safiadores da história: a pandemia do novo 
coronavírus. O trabalho remoto, que até en-
tão aplicava-se a raras relações trabalhistas, 
geralmente do ramo da burocracia estatal, 
passou a ser uma imposição, uma realidade. 
Mas a pergunta que tentaremos responder e 
registrar neste relatório é: como uma insti-
tuição indigenista continua atuando em um 
contexto de trabalho remoto? 

Os métodos mudaram, o plano de traba-
lho precisou ser alterado às pressas, pois com 
a falta de uma reação rápida e precisa por 
parte do governo, as organizações sociais 
tornaram-se uma importante frente de pro-
teção à saúde das populações tradicionais 
na pandemia. Ressalte-se que essa guinada 
de rumo só foi possível devido à compreen-
são dos financiadores dos projetos sobre o 
novo contexto e necessidades de adaptação. 
O trabalho no chão de aldeia foi substituído 
pela articulação virtual. 
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A maior adesão dos povos 
indígenas aos métodos digitais 
e remotos demandou, e ainda 
demanda, grandes esforços. 
Tanto do ponto de vista mate-
rial, com a aquisição de equi-
pamentos e estabelecimento de 
estruturas nas comunidades, 
como no cultural. Foi esse o 
desafio, o aprendizado e a ino-
vação que o cenário de 2020 
trouxe para os profissionais e 
para toda a organização. Em 
52 anos de existência, a OPAN 
sempre teve como essência de 
seu trabalho a parceria com os 
povos indígenas, realizada em 
chão de aldeia. Os indigenistas 
da OPAN pautam suas ações 
pelo diálogo intercultural que 
se desenvolve a partir da con-
vivência e da troca de conhe-
cimentos com as comunidades 
indígenas. Essa relação foi co-
locada à prova quando esse 
diálogo teve que ser mantido 
à distância, com o uso de uma 
tecnologia que muitos não do-
minavam ou não conheciam. 

O ano de 2020 acelerou o 
processo de adesão dos povos 

às ferramentas digitais, úni-
ca forma viável e segura para 
manter os encontros e reuni-
ões de trabalho. As entidades 
representativas das comunida-
des indígenas tiveram que in-
corporar novas tecnologias e 
novas formas de participação 
em espaços de discussão e de 
decisão. A nova dinâmica de 
convívio marcada pelo distan-
ciamento social exigiu de todos 
a capacidade de adequação. 
Com muito esforço, a adap-
tação vem acontecendo, mas 
muitas resistências e percalços 
precisam ser superados. 

Foi assim com os Xavante de 
Marãiwatsédé, povo que sobre-
viveu a um longo histórico de 
agressões e usurpações de ter-
ra. Além da memória coletiva 
das violências sofridas, existiam 
barreiras como a limitação do 
idioma, pois muitos não do-
minam o português, e o forte 
apego aos ritos tradicionais que 
marcam o cotidiano. O cenário 
desafiador ainda foi agravado 
pela propagação de notícias 
falsas, abonadas pelo presiden-
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te da República. A negligência 
do governo federal e a aplica-
ção de medidas inadequadas 
ampliaram a resistência dos 
Xavante em aderir às medidas 
de combate à covid-19 e os 
deixaram em situação de maior 
vulnerabilidade. Ações despre-
paradas, como a entrada for-
çada em território indígena de 
equipes médicas sem a articu-
lação com as lideranças e sem 
consulta prévia, só ampliaram 
a desconfiança dos Xavante. E, 
com isso, a doença se alastrou 
e a morte trouxe dor e apagou 
importante parte da memória 
do povo, levando muitos anci-
ões, verdadeiras bibliotecas da 
história e tradição. 

Para contornar o efeito devas-
tador das fake news e da inép-
cia governamental, a equipe do 
Programa Mato Grosso atuou, 
em articulação com as lideran-
ças dos povos, nas campanhas 
de difusão de informação veri-
ficada sobre a covid19, com o 
objetivo de esclarecer informa-
ções importantes e evitar a con-
fusão das comunidades diante 

de tantos ruídos que circulavam 
nas redes sociais. O trabalho de 
sensibilização ocorreu por meio 
da articulação junto às organi-
zações indígenas e com a pro-
dução e divulgação de mate-
riais de comunicação. As ações 
surtiram efeitos e os Indígenas 
passaram a se proteger e se 
prevenir contra a contaminação 
pela covid-19. 

Com a relação de confian-
ça renovada e fortalecida, a 
OPAN e os Xavante inaugura-
ram a fase do contato remoto. 
A adesão ao método virtual e 
permanência por longos perí-
odos nas reuniões on-line são 
rotinas em aperfeiçoamento. 
Mas, aos poucos, a estrutura-
ção de redes de internet nas 
aldeias viabiliza resultados 
práticos, do ponto de vista da 
execução dos planos de traba-
lho reformulados e adaptados 
à realidade da pandemia, e 
culturais, amalgamando-se às 
tradições das comunidades. 

A necessidade do uso de fer-
ramentas tecnológicas aproxi-
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mou a juventude indígena da 
vida nas aldeias. Antes da pan-
demia, as comunidades indica-
vam a evasão dos jovens. Mui-
tos demonstravam falta de in-
teresse pelas práticas tradicio-
nais, apesar de as lideranças 
insistirem na importância da 
preservação da cultura. Quan-
do a internet precisou ser intro-
duzida como uma ferramenta 
auxiliar no combate à crise sa-
nitária, essa juventude tomou 
frente no processo. Além de 
possibilitar a importante comu-
nicação e articulação de ações 
no contexto de isolamento so-
cial, os métodos digitais foram 
ressignificados e, em muitos 
casos, as ferramentas passa-
ram a ser usadas também para 
registrar em áudio e vídeo os 
rituais e as tradições.

Assim, novos bancos de me-
mória, novas bibliotecas da 
história indígena estão sendo 
formadas com a tecnologia. E 
as ferramentas estão propor-
cionando, também, um impor-
tante intercâmbio de saberes 
entre as gerações dos povos 
indígenas. A adesão e o apoio 
dos mais jovens contribuíram e 
muito para a manutenção do 
contexto híbrido de trabalho, 
composto por ações presen-
ciais - meticulosamente calcu-
ladas dentro de todos os pro-
tocolos de segurança contra a 
covid-19 -  e reuniões e ativida-
des de articulação que ocorrem 
de maneira remota. 

A enfermeira do DSEI Vilhena, Cláudia Miranda, 
demonstra a utilização da máscara de tecido. 

Foto: Maximiliano Brito.
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O primeiro caso de covid-19 entre indí-
genas foi confirmado em abril de 2020. A 
resposta do governo, no entanto, não veio. 
Nenhuma ação efetiva foi tomada para limi-
tar ou impedir o acesso de não indígenas às 
aldeias, para prevenir a propagação da do-
ença, ou a preparação de equipes de saúde 
para atuar nos territórios. Assim, diante do 
despreparo e negligência do governo na pro-
teção dos povos, as organizações indígenas 
locais e regionais tiveram que se mobilizar 
para garantir que as medidas de prevenção 
fossem tomadas.

O primeiro passo foi fazer uma grande 
articulação com lideranças indígenas e, até 
mesmo, equipes do funcionalismo público 
que atuam na ponta para colher informações, 
saber qual era a situação das comunidades e 
levantar as necessidades mais urgentes. Gru-
pos de trabalho foram formados para debater 
e decidir quais seriam as medidas urgentes de 
apoio direto. A rapidez das ações foi de pri-
mordial importância para reduzir o impacto 
da pandemia e contribuir para a conscientiza-
ção em relação à prevenção. 

APOIO AO COMBATE 
CONTRA O CORONAVÍRUS
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A OPAN apoiou campanhas 
de arrecadação, a exemplo da 
SOS Xavante, e atuou como ar-
ticuladora e executora da logís-
tica necessária para que mate-
riais de proteção, produtos de 
primeira necessidade e insumos 
em prol da soberania e segu-
rança alimentar chegassem a 
comunidades de difícil acesso. 

Ainda, diante da conduta 
anticompetitiva das empre-
sas que elevaram os preços 
de Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs), materiais de 
higienização e outros itens re-
lacionados ao combate da co-
vid-19, a OPAN acionou suas 
equipes para mapear e conta-
tar fornecedores para viabilizar 
o abastecimento das comuni-
dades com produtos conside-
rados essenciais. 

Em 24 de junho, organizações socioambien-
tais, entidades de classe, e apoiadores como 
a OPAN, deram início a uma campanha de 
arrecadação de fundos para apoiar os Xa-
vante na luta contra a pandemia. O objetivo 
inicial da campanha, denominada A’uwe 
Tsari - SOS Xavante, era conseguir R$250 
mil. Os recursos seriam aplicados na insta-
lação de uma unidade de atenção à saúde, 
equipamentos para os profissionais e me-
dicamentos. A notória situação de vulnera-
bilidade do povo, aliada à falta de resposta 
do governo perante a pandemia, fez com 
que a sociedade civil se engajasse. A meta 
de arrecadação foi superada e a campanha 
alcançou R$ R$ 4.178.225,45, entre doações 
em dinheiro, serviços, equipamentos e pro-
dutos. De acordo com a prestação de contas, 
60% dos recursos foram usados para insta-
lar uma equipada unidade de atendimento 
e compra de testes rápidos para detectar a 
covid-19,  e os outros 40% deram origem a 
cestas-básicas, máscaras e kits de higiene. 
 Realizaram a campanha a Federa-
ção dos Povos Indígenas do Mato Grosso 
(Fepoimt), o Conselho Distrital de Saúde In-
dígena (Condisi) Xavante, a Federação dos 
Bancários do Centro-Norte (Fetec-CUT). En-
tre outros, a campanha contou com apoio 
de  Expedicionários da Saúde, a Operação 
Amazônia Nativa (Opan), The Nature Con-
servancy Brasil e Revista Xapuri.
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Em Mato Grosso, 61 termômetros digitais infravermelhos 
chegaram aos Polos Base de Brasnorte, Marãiwatsédé, Juí-
na, Cacoal e ao DSEI Cuiabá. Também no Polo Brasnorte, 
Cacoal, DSEI Cuiabá, na Terra Indígena Pirineus de Souza 
foram entregues 13 oxímetros. Os DSEIs Cuiabá, Xavante, 
Kayapó de Mato Grosso, as aldeias Umutina, Kawêrêtxikô, 
as Terras Indígenas Capoto/Jarina e Enawene Nawe rece-
beram 330 litros de água sanitária. Entre os produtos de 
higiene, foram entregues mais de 600 unidades de sabão 
em barras e 1.400 litros de sabonete na aldeia Umutina e 
nos Polos Base de Rondonópolis, Marãiwatsédé, e Barra do 
Garças, em Mato Grosso.

Comunidades, associações e organizações da sociedade civil se 
articularam para criar uma pronta resposta à pandemia, pois os 
governos negligenciaram a gravidade do coronavírus, assim que a 
doença surgiu.
Foto: Arquivo/OPAN.
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Nem mesmo o contexto limitante da 
pandemia apagou a chama das ações 
executadas no âmbito da Política Nacio-
nal de Gestão Territorial e Ambiental de 
Terras Indígenas (PNGATI) na sub-ba-
cia do Juruena. O trabalho de fortale-
cimento da autonomia e intercâmbio 
entre os saberes técnico-institucionais e 
os conhecimentos tradicionais indígenas 
continuou a florescer. A exemplo disso, 
a concretude do plano de gestão territo-
rial dos Rikbaktsa pode ser citado.

O planejamento começou a ser cria-
do antes das políticas de isolamento so-
cial e saiu do papel durante a pande-
mia. Ainda junto ao povo, o Programa 
Mato Grosso conseguiu apoiar todo o 
processo de escoamento da produção 
de castanha e outros produtos sazonais 
dos Rikbatktsa, ações que poderiam ser 
afetadas devido às restrições impostas 
pelas políticas de distanciamento social. 

A conquista da autonomia, elemen-
to norteador da política pública de ges-
tão territorial, pôde ser registrada entre 
as mulheres Xavante de Marãiwatsédé. 

Desde 2011, essas mulheres fazem par-
te da Associação Rede de Sementes do 
Xingu (ARSX) e coletam sementes flores-
tais e comercializam para recuperar áre-
as degradadas. O grupo de mulheres 
chamado Pi’õ Rómnha ma’ Ubomrõi’wa, 
que significa Mulheres Xavante Coleto-
ras de Sementes,  contribui há 10 anos 
para o reflorestamento do território de 
Marãiwatsédé e da região.

Por conta dos ciclos sazonais dos pro-
dutos extrativistas, certas ações não po-
dem ser adiadas. Assim, o grupo de 90 
mulheres tomou a iniciativa de coletar 
e catalogar sementes de seu território, 
mesmo sem a consultoria presencial 
proporcionada pela parceria. A pro-
atividade do grupo foi bem sucedida. 
Somente em 2020, elas coletaram 972 
quilos de sementes, pertencentes a 34 
espécies florestais. 

Após o trabalho de campo, as Xavan-
te contaram com o suporte da OPAN 
para o processamento final das semen-
tes, que consiste na pesagem e destina-
ção para a comercialização. 

GESTÃO DO TERRITÓRIO, 
SEGURANÇA ALIMENTAR E 
GERAÇÃO DE RENDA
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Espécie            Quantidade (kg)

Angico cuiabano          1,505

Baru  2,605

Buriti 12,710

Caju   40,895

Cajuzinho-do-cerrado   1,010

Carvoeiro        4,340

Crotalária baixa            97,655

Embiruçu liso 0,125

Falso pau-brasil            2,610

Favela   16,205

Fedegoso       1,605

Feijão de porco            233,000

Feijão guandu   135,515

Garapa 0,245

Genipapo       0,600

Inajá  4,260

Jatobá-da-mata           6,730

Jatobá-de-brinco        5,300

Lobeira-do-cerrado    1,725

Mamoninha   98,030

Mirindiba-da-mata     41,760

Monjoleiro /ou jurema            8,000

Morcegueira 17,580

Olho de boi cipó          6,950

Paineira barriguda      1,160

Paineira-do-cerrado  0,110

Pau-Óleo-de-Copaiba   41,075

Rosquinha      5,400

Tamboril          63,800

Tento 81,165

Tingui 8,530

Tucum  7,920

Urucum plantado        7,850

Xixá   14,650

Total  972,620
Brigadista indígena com plantas 
para reflorestamento. 
Foto: Marcelo Okimoto/OPAN.
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Ações de implementação dos planos de 
gestão territorial Manoki, Myky e Haliti-Paresi 
também foram desenvolvidas em 2020. No 
marco do PGTA do Território Indígena Ha-
liti-Paresi, a OPAN vem apoiando as asso-
ciações na elaboração e implementação de 
“Planos de Visitação” para as aldeias interes-
sadas em desenvolver atividade de etnoturis-
mo. Em julho de 2011, a Funai publicou a 
Instrução Normativa 03/2015, estabelecen-
do as normas para a visitação com fins turís-
ticos em terras indígenas, com ações de base 
comunitária e sustentável.

Como parte de um processo iniciado em 
2019, para maio e abril de 2020 foram pla-
nejadas duas expedições experimentais com 
turistas nacionais para viver a experiência do 
“Turismo de Base Comunitária” em seis al-
deias Haliti. Nelas, seriam validadas as pro-
postas de atividades das aldeias, como par-
te dos planos de visitação de cada uma. Os 
pacotes foram vendidos e os turistas confir-
mados. Porém, a pandemia e as políticas de 
cuidados e prevenção determinaram o adia-
mento das expedições.

Sendo assim, desde abril de 2020, os pro-
tocolos de segurança contra a covid-19 afe-
taram de maneira geral toda atividade do se-
tor turístico e a implementação das atividades 
nas aldeias. Mesmo com as dificuldades, o 
projeto avançou na aldeia Wazare, na Terra 
Indígena Utiariti. Contando com o apoio das 
lideranças locais, o planejamento foi seguido 
e foi possível elaborar e avaliar a proposta 
de Plano de Visitação desta aldeia, mediante 
reuniões virtuais. Em dezembro, foi finaliza-
do o plano, entrando na etapa de validação 
e correção, junto aos parceiros. 
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Para superar as adversidades e continuar 
com a elaboração de planos de visitação das 
aldeias interessadas, a OPAN tem encontrado 
saídas, como a construção de parcerias com 
secretarias municipais de turismo, a exemplo 
da já firmada com Tangará da Serra (MT), e 
com unidades locais do Instituto Federal de 
Mato Grosso (IFMT). Ainda, para adequar o 
ecoturismo nas comunidades ao contexto da 
pandemia, a OPAN elaborou materiais de 
comunicação com detalhadas informações 
sobre os protocolos de segurança.

O plano de visitação turística de não 
indígenas à Terra Utiariti será o primeiro 

projeto legalizado em Mato Grosso. 
Foto: Giovanny Vera/OPAN.



64

O eixo da proteção e vigilância terri-
torial da PNGATI prosperou nos Apiaká, 
sendo estas ações aliadas às atividades 
tradicionais do dia a dia. Ações de apoio 
às expedições também foram planejadas 
em 2020. As diligências têm o objetivo 
de colher informações para a elaboração 
do etnomapeamento e etnozoneamento. 
Porém, a restrição da participação da 
equipe junto com os indígenas, efeito da 
pandemia, fez com que soluções digitais 
fossem incorporadas.

Uma das saídas encontradas para 
superar as ações presenciais é o uso 
de ferramentas que auxiliem tanto no 
monitoramento territorial, quanto no 
etnomapeamento e etnozoneamento, a 
exemplo do aplicativo Alerta Clima Indí-
gena (ACI). A ferramenta,  desenvolvida 
pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da 
Amazônia (IPAM), tem como objetivo re-
gistrar informações qualificadas acerca 

de regiões do território que estão sob 
ameaça e, também, identificar áreas 
importantes para o uso da biodiversida-
de, locais sagrados, sítios arqueológi-
cos, entre outros. 

Este aplicativo, ainda em fase de 
testes, está sendo aperfeiçoado com a 
participação dos indígenas. Os jovens 
foram maioria nos treinamentos para 
o seu uso, sendo este entusiasmo e a 
interação com as lideranças um fator 
fundamental para uma melhor interati-
vidade com essa ferramenta e seus po-
tenciais de uso. O desafio para 2021 é 
colocar em prática o uso do aplicativo 
junto às atividades tradicionais e expe-
dições, num esforço de gerar informa-
ções qualificadas para o território. Pa-
ralelamente, a OPAN tem elaborado 
um tutorial para que toda comunidade 
Apiaká se aproprie da tecnologia, bem 
como, para divulgação a outros povos. 
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A ligação vital dos povos e seus terri-
tórios ficou evidente diante da limitação 
gerada pelo isolamento social. Em suas 
terras, os indígenas têm autonomia para 
produzir alimentos saudáveis, essenciais 
para a qualidade de vida. A vertente da 
segurança alimentar ganhou importân-
cia estratégica em 2020, pois o apoio à 
produção das roças, ao extrativismo e à 
pesca significou também a diminuição 
do deslocamento dos indígenas para os 

centros urbanos, medida de proteção à 
vida durante a pandemia. 

Essa foi a saída encontrada, por 
exemplo, pelos Tapayuna para prote-
gerem seus anciãos da covid-19. Eles 
fortaleceram as roças da aldeia Ngô-
txire, para evitar idas desnecessárias à 
cidade. “Nós abrimos um acampamen-
to bem longe do pólo urbano. Não es-
tamos saindo para as cidades”, relata 
Ropkrase Suya. 

O povo Tapayuna da aldeia Ngôtxire se articulou  
para proteger seus anciãos da covid-19.
Foto acima: Ropkrase Suyá.
Foto da página à esquerda: Ádon Bicalho/IPAM.
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O fortalecimento das roças teve ainda o 
efeito de resgatar o interesse e envolvimento 
dos mais jovens. Eles puderam compreender 
a importância dos alimentos produzidos no 
território, não só para os rituais tradicionais, 
mas para a autonomia e condições de vida 
independente dos centros urbanos.

Para fomentar a produção local, a OPAN 
apoiou o processo de trocas de sementes, a 
formação de viveiros, a contratação por cinco 
meses de dois viveiristas para a manutenção 
da unidade na TI Marãiwatsédé e o incremen-
to de novas ferramentas de campo para as 
roças e as despesas. O aporte a atividades 
que propiciassem fontes de proteínas para as 
comunidades ficou com o custeio de combus-
tível para embarcações e materiais de pesca.

O fortalecimento das roças e a criação e 
manutenção de viveiros foram apoiados  

pela OPAN, em 2020. 
Fotos: Marcelo Okimoto/OPAN.



Na TI Marãiwatsédé, foram mais de 8 mil mu-
das das espécies aroeira, jatobá, xixá, mirindiba, 
baru, rosquinha, carvoeiro, paineira, buriti, caju, 
goiaba, manga, pequi, urucum e murici foram 
produzidas. Além dessas, outras plantas estão 
sendo desenvolvidas no viveiro da Karú, perfa-
zendo um total de  12 mil mudas. 

Os plantios ocorreram em áreas degradadas 
de seis aldeias, além de uma área piloto que re-
cebeu 2.088 mudas de aroeira, jatobá, xixá, mi-
rindiba, baru, rosquinha, carvoeiro, paineira, bu-
riti, pequi e murici.

As mudas plantadas no entorno da base vão 
recuperar a área degradada por desmatamen-
to e pastagem, destruição que ocorreu antes do 
povo retomar as terras. As plantas também cum-
prirão o importante papel de corta-vento, pois 
ainda existe pouca vegetação no local.

O trabalho dará origem, ainda, a um banco de 
sementes, que no futuro proporcionará a con-
tinuidade do trabalho de produção de mudas, 
bem como o plantio de bananeiras, visando a 
multiplicação das plantas para posterior plantio 
nas aldeias.
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O Programa Mato Grosso também 
realizou ações emergenciais de garantia 
de segurança alimentar. Cestas básicas 
emergenciais foram distribuídas para 
aldeias dos Bororo, Umutina e Guató. 
Esses povos tiveram mais da metade de 
seus territórios incendiados e perderam 
suas roças. Além das cestas básicas, a 
OPAN, em parceria com as organiza-
ções indígenas, a exemplo da Federação 

dos Povos e Organizações Indígenas do 
Mato Grosso (Fepoimt) e a Organização 
de Mulheres Indígenas do Mato Grosso 
(Takiná), apoiou o restabelecimento das 
atividades de plantio, como forma de 
restaurar a soberania alimentar nesses 
locais. As famílias receberam insumos 
para o desenvolvimento de roças, como 
sementes, mudas e ferramentas. 

BRIGADAS – 
MANEJO DO FOGO

A vigilância e monitoramento, assim 
como a conservação ambiental e a go-
vernança das florestas, fazem parte dos 
eixos estratégicos dos planos de ges-
tão territorial.  Situa-se nesse marco o 
apoio da OPAN às brigadas indígenas. 
Atualmente, o Programa Mato Grosso 
é parceiro de três povos: os Manoki, 
os Myky e os Xavante de Marãiwatsé-
dé (MT). Juntamente com os Tenharim 
do Amazonas, eles cuidam de mais de 
1,8 milhão de hectares de floresta, no 
âmbito do projeto Proteção Territorial e 
Recuperação de Ecossistemas afetados 
por incêndios florestais na Amazônia 
Legal, em parceria com a Global Wildli-
fe Conservation (GWC). 

Em 2020, esses profissionais e as 
equipes que atuam na retaguarda dos 
trabalhos viveram momentos difíceis. O 
aumento de 80% nas queimadas, regis-

trado em 2019, resultou na ampliação 
dos focos de incêndio no ano seguin-
te. E apesar do escândalo do fogo, das 
cenas que rodaram o mundo registran-
do os biomas do Cerrado, Pantanal e 
Amazônia sendo consumidos pelo fogo, 
o governo federal não direcionou po-
líticas para fortalecer o trabalho dos 
brigadistas. Ao contrário, os órgãos de 
proteção ambiental foram sucateados. 
As instituições públicas trabalham com 
efetivos cada vez menores e sem infra-
estrutura para desenvolver suas ativida-
des de planejamento e de campo. 

Nesse sentido, os saberes tradicionais 
sobre o manejo do fogo e a adequada 
conservação do meio ambiente, expertise 
dos povos indígenas, contribuíram para 
evitar que a tragédia das queimadas fos-
se ainda maior, atingindo aldeias e colo-
cando em risco a vida das comunidades. 
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O trabalho das brigadas indígenas
também contribui para a manutenção

das roças das comunidades, promovendo 
assim a segurança alimentar.
Foto: Giovanny Vera/OPAN.
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O trabalho de fortalecimento das bri-
gadas envolve, ainda, a formação e o 
aperfeiçoamento das equipes. Como 
a temática dominante do ano de 2020 
foi a tecnologia e o olhar à distância, 
ferramentas que aumentam o alcance 
visual foram inseridas ao trabalho dos 
brigadistas. A OPAN ofereceu um curso 
de formação em VANTs (veículos aéreos 
não-tripulados), popularmente conheci-
dos como drones, para que os indígenas 
que atuam no combate ao fogo pudes-
sem utilizar as aeronaves para mapear 
melhor o território em que atuam. 

Com o drone, os brigadistas podem 
ter ideia de quantos hectares estão sendo 
consumidos por focos de incêndio, podem 
planejar melhor o deslocamento até o lo-
cal do fogo, reduzindo desgastes desne-
cessários, e escolher a rota mais segura. 

Mas é importante frisar que o tra-
balho das brigadas indígenas não se 
resume ao combate de incêndios. Eles 
também fazem o manejo integrado do 
fogo, a prevenção, com a limpeza de 
terrenos, a queima prescrita, para redu-
zir o material combustível. Ainda, recu-
peram áreas da floresta e contribuem 
para a soberania e segurança alimentar 
das comunidades. “O pessoal da bri-
gada colocou fogo na minha roça. Eles 
tiveram todo cuidado para não alastrar 
fogo pela floresta. Esse trabalho é im-
portante para nós, pois só após a quei-
mada da roça vem o processo de plantio 
da batata doce que eu estou plantando, 
por exemplo”, relata Xinuxi Miky. 

A formação e o aperfeiçoamento de 
brigadas indígenas fazem a diferença 

na proteção dos territórios contra a 
ameaça dos incêndios.
Foto: Arquivo pessoal.
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A morte de dezenas de anciãos, vítimas 
do novo coronavírus, acendeu o alerta 
entre as comunidades indígenas e orga-
nizações indigenistas para a ameaça à 
memória dos povos. Os mais velhos fun-
cionam como verdadeiras bibliotecas em 
comunidades de tradição oral. Quando 
eles se vão, grande parte das histórias e 
das tradições também morrem. Assim, o 
registro escrito dos modos de vidas e das 
culturas indígenas é de grande valia. E 
em 2020, foram frutíferas as experiên-
cias bibliográficas da OPAN. 

Pelo menos cinco publicações que 
têm como tema central as culturas e 
modos de vida indígena foram distribu-
ídas à sociedade. São elas:  “Juruena - 
Carbono e Serviços Ambientais”; “Irehi, 
gestão territorial e ambiental de terras 
indígenas em Mato Grosso”; “Guia So-
cioambiental da Imprensa”; “Plano de 
Gestão Territorial e Ambiental do Povo 
Rikbaktsa”; e “Waatakakje’y: material 
de apoio para formação em gestão ter-
ritorial indígena”. 

PUBLICAÇÕES

Pelo menos cinco publicações que 
têm como tema central as culturas 
e modos de vida indígena foram 
distribuídas à sociedade.
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O lançamento do livro “Irehi, gestão ter-
ritorial e ambiental de terras indígenas em 
Mato Grosso” seguiu os novos padrões de in-
teração digital e movimentou a internet com 
uma grande roda de conversa virtual, forma-
da por lideranças indígenas, pesquisadores, 
representantes do poder público e da socie-
dade civil. O evento on-line ocorreu no dia  
23 de novembro.  

A equipe do Programa Mato 
Grosso produziu importantes 

materiais que registram e 
debatem a vida e a história dos 

povos indígenas do estado.
Fotos: Reprodução da Internet.



Programa Mato Grosso

73

O trabalho de fortalecimento dos 
processos organizativos internos das 
comunidades e articulação com outras 
entidades teve altos e baixos durante o 
ano de 2020. No início da pandemia, 
ainda na fase de adaptação aos novos 
métodos de trabalho e comunicação, 
ações, como as que envolvem a Arti-
culação Xingu Araguaia (AXA), ficaram 
prejudicadas. Apenas ao fim de 2020, 
as atividades de comunicação pude-
ram ser efetivamente retomadas. Ainda 
assim, o diálogo entre os parceiros foi 
mantido durante todo o período. 

Os pontos altos ficam por conta do 
desempenho da associação Takiná, que 
conquistou a aprovação de projetos de 
fortalecimento organizacional com foco 
no protagonismo e empoderamento 
das mulheres indígenas e projetos vol-
tados ao combate à covid-19, entre ou-
tros avanços. A Takiná também ocupou 
as telas, conduzindo lives e atuando em 
eventos da internet que mobilizaram im-
portantes atores da sociedade civil, forta-
lecendo assim a representatividade dos 
povos indígenas. 

A resposta rápida da OPAN durante 
a pandemia, quando as comunidades 
estavam em situação mais vulnerável, 
só foi possível graças à articulação com 
as associações indígenas. Os coletivos 
locais redirecionaram seus esforços e 
recursos para conter a situação sanitá-
ria, readequando projetos, sensibilizan-
do parceiros, e garantindo as medidas 
de proteção e distanciamento dentro de 
suas comunidades. Instituições regio-
nais, como a Takiná e a Fepoimt foram 
responsáveis por representar diversas 
aldeias em Mato Grosso, pois diante 
de situação emergencial as lideranças 
não tinham condições de se deslocar 
até os centros urbanos para se articu-
lar com parceiros e garantir recursos de 
urgência para as comunidades. Esses 
coletivos ajudaram a coletar as diversas 
demandas, articular apoios e assim via-
bilizaram a distribuição de equipamen-
tos de proteção e cestas básicas para as 
comunidades que mais precisavam na-
quele momento. 

ATUAÇÃO EM REDE 
E ASSOCIAÇÕES  
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As riquezas da Terra Utiariti poderão ser conhecidas por não indígenas. Projeto 
de ecoturismo e etnoturismo desenvolveu plano de visitação da área, de forma 
sustentável e com o objetivo de valorizar a cultura dos Paresi. 
Foto: Giovanny Vera/OPAN.
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COMUNICAÇÃO

Na ausência de uma política de comunicação do governo 
voltada à orientação dos indígenas no contexto da 
pandemia, coube à sociedade civil produzir materiais para 
contribuir para a informação e combate às notícias falsas.
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No ano de 2020, o Setor de Comunicação 
Institucional da OPAN ganhou musculatura 
e passou a alcançar resultados mais efetivos 
em suas ações. Com uma equipe maior, foi 
possível ampliar as iniciativas de comunica-
ção junto ao público indígena e não indíge-
na. As atividades, voltadas à potencialização 
do trabalho indigenista e à garantia de di-
reitos, tiveram como foco a prevenção e o 
enfrentamento à covid-19.

 Com a suspensão de atividades presen-
ciais e a impossibilidade de ir às aldeias, o 
trabalho online definiu a metodologia das 
ações. Assim, materiais produzidos pela insti-
tuição eram enviados aos indígenas via redes 
sociais, de forma individualizada para serem 
compartilhados nas comunidades. 

Diante do risco acentuado entre alguns 
povos, foram realizados materiais específicos 
de comunicação em diferentes idiomas, cha-
mando atenção para o uso de máscaras, o 
distanciamento, e o uso de sabão e álcool 
70. Colegas indigenistas de diversas gera-
ções contribuíram enviando vídeos e áudios 
para pessoas e comunidades com as quais 
mantêm relações históricas de parceria e 
amizade. Logo, criamos a campanha Com-
bate Corona na Aldeia e o podcast Saúde 
no Chão de Aldeia, favorecendo a troca de 
informações sobre os cuidados e desafios 
diante do novo contexto.
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Visando fornecer subsídios 
à opinião pública, a OPAN di-
vulgou a batalha pela garantia 
urgente de atenção à saúde 
especial indígena no contexto 
da pandemia, em sintonia com 
o Movimento Nacional Indíge-
na e ações regionais de Mato 
Grosso e do Amazonas. Estu-
dos produzidos pela instituição 
chamavam atenção para a ine-
ficiência e o atraso na execução 
dos protocolos do Ministério da 
Saúde para o enfrentamento 
ao novo coronavírus entre es-
sas populações. 

No mês de maio, o faleci-
mento de um bebê Xavante na 
Terra Indígena Marãiwatsédé e 
mortes subsequentes entre este 
povo tornaram urgentes mais 
ações específicas voltadas às 
comunidades. Atividades jun-
to à imprensa, elaboração de 
estudos e o apoio à campanha 
“A’uwe tsari: S.O.S. Xavante” fo-
ram importantes para o controle 
da covid-19 entre a população 
Xavante, que soma mais de 20 
mil pessoas entre as nove terras 
localizadas na região leste de 
Mato Grosso. 

A campanha A’uwe tsari: S.O.S. Xavante conseguiu 
mobilizar a sociedade e angariar fundos para o povo 

que sofreu muitas perdas com a covid-19.
Foto: Adriano Gambarini/OPAN.



Comunicação

79

Com as campanhas, a OPAN 
inaugurou sua participação e a 
realização de lives, entre elas, 
as do Festival Juruena Vivo, em 
sua sétima edição, dessa vez 
online e que contou novamente 
com a participação de comuni-
cadores da Rede Juruena Vivo. 
Em parceria com a organização 
Uma Gota no Oceano, foram 
realizados webinars de jorna-
lismo, design, comunicação es-
tratégica e rádio, além de rodas 
de conversa com expoentes da 
comunicação, que fundamen-
taram a preparação do festi-
val e outras iniciativas em prol 
da integridade da bacia do rio 
Juruena. Também apoiamos 
comunicadores da Articulação 
Xingu-Araguaia em oficinas de 
design para redes sociais.

Em um encontro online com 
cerca de 100 pessoas de orga-
nizações da sociedade civil, foi 
lançado o livro “Irehi: gestão 
territorial e ambiental de terras 
indígenas em Mato Grosso”, 
privilegiando as experiências de 
gestão territorial dos povos Xa-
vante de Marãiwatsédé, Myky, 
Manoki e de indígenas da Terra 
Indígena Pirineus de Souza, en-
tre eles os Nambikwara. 

Para acompanhar as políticas 
de saúde e ambiente, forma-
mos com outras organizações 

o Observatório Socioambiental 
de Mato Grosso, apoiando a di-
vulgação de denúncias e ame-
aças às comunidades, como as 
dos agrotóxicos, empreendi-
mentos hidrelétricos e as alte-
rações climáticas. Foi especial-
mente relevante nesse grupo a 
mobilização vitoriosa contra o 
ao Projeto de Lei 17/2020, da 
Assembleia Legislativa de Mato 
Grosso, que visava a regulari-
zação de propriedades sobre 
terras indígenas do estado. 

No Amazonas, as ações de 
comunicação tiveram como 
principal enfoque o manejo 
sustentável de pirarucu, uma 
atividade de alta relevância 
para as comunidades ribei-
rinhas e indígenas, para a 
manutenção da espécie e a 
conservação do ambiente. Vi-
sando a valorização da ini-
ciativa, a instituição pôde for-
talecer o Coletivo do Pirarucu 
com apoio direto por meio de 
ações de comunicação. Com o 
peixe manejado do Amazonas 
pela primeira vez no mercado 
consumidor de São Paulo, foi 
realizado o Festival Gosto da 
Amazônia, apresentando ao 
público do Sudeste os tributos 
socioambientais da atividade e 
exemplos de manejo, como o 
dos Paumari do rio Tapauá. 
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No fim do ano, os destaques do manejo 
do pirarucu e outras ações fizeram parte da 
primeira edição da revista Amazônia Nativa. 
Em versão digital, ela apresenta o Tutãra, 
elemento fundamental para os Rikbaktsa, 
povo ameaçado por projetos hidrelétricos; 
entrevista com o intelectual Ailton Krenak; a 
situação da covid-19 entre povos indígenas; 
artigos; histórias antigas da OPAN e uma bo-
nita homenagem ao Dom Pedro Casaldáliga, 
que entre tantos parceiros e amigos, partiu 
em 2020, deixando saudades e um grande 
exemplo de luta e solidariedade.

A OPAN iniciou em 2020 a 
aventura de reunir matérias 
sobre os povos indígenas e 

sobre o trabalho indigenista 
em uma publicação com 

formato magazine.
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GOVERNANÇA 
INSTITUCIONAL

Em 2020, a Operação Amazônia Nativa 
completou 52 anos de existência. 
Fotos: Daniel Luid Campos/OPAN.
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GOVERNANÇA 
INSTITUCIONAL

A idoneidade, o apreço pela transparência, 
o compromisso com o trabalho e com a cau-
sa indígena sempre foram valores da cultura 
institucional da OPAN. O zelo pela adequa-
da aplicação dos recursos viabilizam êxito na 
gestão dos projetos. Assim como a prestação 
de contas e a retidão dos membros e cola-
boradores são reflexos do modus operandi da 
organização em seus 52 anos de história. 

Para além da cultura organizacional e do 
comportamento das equipes, a OPAN direcio-
nou esforços para cristalizar os valores da ins-
tituição em instrumentos explícitos. O ano de 
2020 marcou o trabalho de revisão das orien-
tações normativas internas, alinhamento a prá-
ticas bem sucedidas de controle,  fortalecimen-
to de ferramentas de auditoria e prevenção e 
estruturação e aperfeiçoamento da gestão fi-
nanceira, em consonância com o Marco Regu-
latório das Organizações da Sociedade Civil.
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O amadurecimento dos processos admi-
nistrativos e a consolidação das equipes, com 
profissionais preparados e qualificados, trou-
xeram grandes avanços para a instituição. 
Ainda, a OPAN investiu na contratação de 
consultorias especializadas e de autorias para 
analisar suas rotinas de trabalho e assim ter 
um diagnóstico mais preciso do resultado dos 
projetos e mapeamento das forças e fraque-
zas da organização.

Privilegiando a tradição de incluir a maior 
parte dos membros e colaboradores nas to-
madas de decisão, a OPAN organizou gru-
pos de trabalho para debater as mudanças 
e o futuro do modelo de governança da ins-
tituição. O coletivo formado pelo fórum de 
coordenadores ( da executiva, dos progra-
mas, dos projetos), conselho diretor  e res-
ponsáveis  de  setores se consolidou  num 
importante espaço de discussão e tornou-se 
uma instância para agilizar a governança 
de temas complexos e orientação segura de 
processos internos da organização. 
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Nesse ambiente, foi criado e aprovado o 
Plano de Visão Estratégica da instituição. O 
documento é um referencial de planejamen-
to a ser aplicado no processo de governança 
com orientações para elaboração e monito-
ramento dos programas, projetos e demais 
instâncias da OPAN, até 2023.

O planejamento tem quatro eixos: 

PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO

1. a defesa dos direitos e a incidência positiva sobre políti-
cas públicas que afetam os povos indígenas, as comuni-
dades tradicionais e seus territórios; 

2. o fortalecimento dos processos organizativos internos e 
a articulação e interlocução dos povos indígenas e das 
comunidades tradicionais; 

3. a ampliação e qualificação das iniciativas dos povos 
indígenas e das comunidades tradicionais na gestão e 
proteção de seus territórios 

4. a implementação dos processos organizativos internos, 
com o desenvolvimento de capacidades, e a promoção 
do fortalecimento institucional.
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O Plano de Visão Estratégi-
ca contém metas e objetivos a 
serem alcançados no escopo 
das políticas, dos programas 
e seus respectivos projetos, 
dos setores, e deve ser usado 
como uma plataforma única 
para toda a instituição. O cum-

primento  das diretrizes pelos 
responsáveis tem como objeti-
vo manter os indicadores que 
nortearão a padrões excelentes 
de qualidade. Assim, o plane-
jamento funcionará como uma 
ferramenta de controle interno 
da organização. 

A evolução da gestão con-
vergiu para melhoramentos 
no trabalho do setor financeiro 
da OPAN, no que diz respeito 
à modernização do processa-
mento dos dados e à sustenta-
bilidade da organização. 

Em relação aos métodos que 
tornam o trabalho mais rápido 
e preciso, o destaque vai para 
a criação de um sistema finan-
ceiro próprio da instituição. A 
ferramenta está em fase de tes-
te e implementação, mas assim 
que for concluída proporciona-
rá importante incremento de 
qualidade e autossuficiência 
para a organização. 

A “boa saúde” financeira da 
OPAN mantém-se há décadas. 
O cenário positivo é fruto de 
um  rigoroso controle, do mo-
nitoramento de fluxos internos, 
orientados pelo “Manual Admi-
nistrativo Financeiro da OPAN”, 
das políticas internas e de seus 
respectivos quadros de recur-
sos humanos e de recursos fi-
nanceiros. Essas ferramentas 
organizacionais tornam viáveis 
a execução de projetos a curto 
e médio prazos, conforme ne-
cessidades e demandas. 

A boa administração tam-
bém contribui para a reali-
zação dos projetos longevos, 

ANO FINANCEIRO
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que fortalecem e garantem a 
exímia qualidade do trabalho, 
principalmente junto às comu-
nidades indígenas. Todos os  
projetos, apoiados por parcei-
ros fundamentais, garantem a 
continuidade e a atuação da 
OPAN, organização que há 
mais de meio século atua na 
defesa de direitos e incidência 
positiva sobre políticas públicas 
que afetam os povos indíge-
nas, as comunidades tradicio-
nais e seus territórios.   

Em um ano marcado pelo 
isolamento social e a predomi-
nância do trabalho remoto, a 
instituição teve a oportunida-
de de atualizar e concluir seu 
inventário e controle de patri-
mônio. Placas numéricas fo-
ram etiquetadas em itens que 

compõem o patrimônio móvel. 
Os itens foram catalogados em 
um sistema e planilhas que fa-
cilitarão o acompanhamento 
dos objetos de propriedade da 
OPAN.

Reformas na sede da orga-
nização, em Cuiabá (MT), tam-
bém foram implementadas em 
2020. Além de ser utilizado 
para as rotinas administrati-
vas, o espaço físico da OPAN 
é um modesto, porém impor-
tante e tradicional, local de 
acolhimento para os indígenas 
da região e parceiros. Assim, o 
investimento nas melhorias das 
instalações justificam-se não só 
pelo cuidado com o patrimônio 
da instituição, mas como parte 
da tradição de bem servir aos 
povos parceiros. 
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O aprimoramento dos métodos de 
governança caminhou juntamente com 
o aperfeiçoamento do setor administra-
tivo da organização. Com a “imposição 
da rotina virtual”, o setor administra-
tivo da OPAN acelerou o processo de 
modernização que vinha sendo aplica-
do. Entre as atividades que ganharam 
apoio tecnológico e foram organizadas 
em plataformas digitais, destacam-se o 
controle de contratos e assinaturas on-
-line, por meio do docuSign, o estudo 
do uso do Autentic;a realização de reu-
niões, seminários, formações, PMAs e 
com assinatura da plataforma Zoom e; 
estudos da aplicação de níveis avança-
dos de planilhas e aplicativos para me-
lhoramentos na gestão dos projetos. 

Ao longo de 2020, a OPAN execu-
tou 32 projetos, muitos deles ainda em 
curso. Para aperfeiçoar os processos de 
gestão, o setor administrativo se dedicou 
a diagnosticar os métodos de acompa-
nhamento da aplicação dos recursos e 
desenvolveu ferramentas para aprimo-
rar o controle físico e monitoramento 
com notas e percentuais (executados e a 
executar) e a codificação dos materiais 
adquiridos no âmbito dos projetos.

AVANÇOS ADMINISTRATIVOS 

GABINETE DE CRISE  
CONTRA A COVID

Em março de 2020, assim que ini-
ciou a pandemia da covid-19, a 
OPAN criou o “Gabinete de Cri-
se” em relação à doença que se 
alastrou por comunidades em que 
a organização atua. O grupo foi 
formado por um representante do 
conselho diretor, um da coordena-
ção executiva, os coordenadores 
de programas, gerência financei-
ra. A ideia inicial foi ampliar arti-
culações com parceiros, principal-
mente com os Distritos Sanitários 
Especiais Indígenas (DSEIs) e polos 
com abrangência de atuação jun-
to aos projetos da OPAN, direta e 
indiretamente. Uma das primeiras 
demandas foi a elaboração de um 
protocolo com orientações gerais 
para balizar o trabalho, equipes e 
combate à pandemia do coronaví-
rus com povos e regiões de atua-
ção da OPAN.
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EQUIPE OPAN
CONSELHO DIRETOR
Presidente 
Rinaldo Sérgio Vieira Arruda
Secretário
João Dal Poz Neto
Tesoureiro
Marcelo Carlos Moreira
 
CONSELHO FISCAL
Conselheiros
Fabiano Rodrigues da Matta
Luana Fowler Fatori
Rosa Maria Monteiro
 
COORDENAÇÃO EXECUTIVA
Coordenador geral
Ivar Luiz Vendruscolo Busatto
 
SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Gerência financeira
Jonia Teresinha Fank
Secretária
Lucirlene Pereira da Silveira
Equipe administrativo financeiro
Luiz Antonio Maciel Rocha
Daniel Luid Campos
Colaboradora
Rosa Maria Monteiro 
 
CONTABILIDADE
Equipe 
Lauro José de Souza 
Luis Eduardo Pereira de Souza
 
SETOR DE COMUNICAÇÃO
Coordenadora
Dafne Spolti
Equipe de Comunicadoras 
Liebe Lima (audiovisual e comunicação popular) 
Beatriz Drague Ramos (repórter) 
Josie Jeronimo (editora)
Marina Rabello (coletivo do manejo de pirarucu)

PROGRAMA DE DIREITOS INDÍGENAS, 
POLÍTICA INDIGENISTA E INFORMAÇÃO  
À SOCIEDADE
Coordenadora
Andreia Fanzeres
Equipe indigenista
Ricardo Carvalho
Marcos Ramires
Lili Xavier
Renato Rodrigues Rocha
Tarsila Menezes 
Edemar Treuherz
Coordenação do projeto  
“Do Campo ao Corpo” 
Adriana Werneck Regina
Advogada 
Adriele Fernanda Andrade Précoma

FÓRUM MATO-GROSSENSE DE MEIO 
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO (FORMAD)
Secretário executivo
Herman Hudson Oliveira
Comunicação
Laís Costa
 
PROGRAMA MATO GROSSO 
Coordenadora
Artema Lima
Coordenadores de projetos
Lola Campos Rebollar
Luciana Rebellato 
Tarcísio Santos
Equipe de Indigenistas 
Catiúscia Custódio de Souza
Edemar Treuherz 
Elizabete Carolina Pinheiro Zaratim
Giovanny Vera 
Lili Fernanda G. Xavier
Marcelo Okimoto 
Paulo Eberhardt 
Rodrigo Ferreira Barros 
Sandra Helena Maia 
Tarsila dos Reis Menezes
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PROGRAMA AMAZONAS 
Coordenador
Gustavo Silveira
Coordenador de projetos
Leonardo Pereira Kurihara
Equipe de Indigenistas
Diogo Henrique Giroto 
Magno de Lima dos Santos 
Antonio Miranda de Andrade Neto 
Felipe Rossoni 
Tainara Proença
Auxiliares de Logística 
Carlos Rodrigues Araújo 
Francisco Pinheiro de Souza
Antonio das Chagas de Paula
Comunicadora 
Marina Gouvêa Rabello

**
 
EXPEDIENTE 
Edição e Revisão
Josie Jeronimo 
Dafne Spolti 
Ivar Busatto 
Gustavo Silveira
Redação 
Andreia Fanzeres 
Josie Jeronimo 
equipes dos Programas Amazonas e Mato Grosso
Projeto Gráfico
Talita Aquino 
Fotografia de capa 
Adriano Gambarini/OPAN 

Operação Amazônia Nativa (OPAN)
MATO GROSSO

Cuiabá: Avenida Ipiranga, 97  
Bairro Goiabeira - CEP 78032-035  

+55 65 3322-2480

www.amazonianativa.org.br

comunicacao@amazonianativa.org.br

amazonianativa

operacaoamazonianativa

WhatsApp: (65) 9 8476-5663

Foto: Giovanny Vera/OPAN.
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Foto: Marcos Amend/Greenpeace.
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