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COMPROMISSOS DAS COMUNIDADES INDÍGENAS
AMAZÔNICAS COM O PLANO DE CONTINGÊNCIA.
PARA OS POVOS INDÍGENAS ISOLADOS
': .. o tema dos povos isolados é uma questão de participação inclusiva ... "
Antonio Dora, guarda parques de Cahuinarí e líder indígena

.', Cod .

Parques Nacionais Naturais Rio Purê, Cahuinari
Durante nove dias,especialistasno tema de assuntos
indígenas dos países-membros da Organização
e seus aliados estratégicos na proteção dos povos
do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA)
indígenas em situação de isolamento,
participaram de uma missão in loco na região do - A . missão proporcionou diferentes espaços de
entorno dos-Parques Nacionais Naturais Rio Purê
diálogo com autoridades indígenas , locais, que
e Cahuinari.
fazem parte integral da proposta de proteção
De 19 a 27 de julho de 2014, os delegados
na Colômbia. Os delegados internacionais
puderam conhecer os avanços na formulação .
compartilharam experiências adquiridas em seus
depolíticas públicas para a proteção dos povos
países com o intuito de enriquecer o Plano-de
indígenas - em isolamento na Colômbia, as
Contingência em discussão na Colômbia.
diferentes metodologias de proteção aplicadas nos
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- Colômbia"

reuniu

um total de 29 pessoas, entre delegados de Bolívia,
Brasil, Equador,
instituições

Guiana, Peru, representantes

não governamentais,

indígenas colombianas

de

de organizações

e de comunidades

de base

e suas associações.
A cidade
da

de Letícia

expedição.

informações

Os

foi o ponto

de partida

participantes

receberam

sobre a investigação

linguística dos

povos em isolamento Yuri-Passe, do Doutor Juan
Álvaro Echcverria e as conclusões que apontam
parcntescoda língua dos Yuri, com a do povo
indígena em contato Tikuna, e a língua dos Passe,
com o povo em contato Yucuna;um breve resumo
histórico sobre o Corregimento de La Pedrera e
sua relação com os indígenas em isolamento da
região, e receberam ainda informações sobre uma
introdução ao trabalho que seria realizado nos
Parque Nacionais Naturais Rio Purê e Cahuanari,
também foram apresentados.

om muito pesar, compartilhamos a tragica notícia
do falecimento de Roberto Franco (1952-2014) e de
Daniel Matapí (1970-2014), representantes do Amazon
onservation Team (ACT) da Colômbia. Eles foram vítimas
de acidente aéreo, ocorrido no sábado, 6 de setembro, na
rota aérea Araracuara-Florencia (Caquetá Colômbia).
Os dois pesquisadores participaram da Missão Técnica da
OTCA, realizada na Amazônia colombiana entre os dias 19
e 27 de Julho do presente ano, no marco do "Programa de
Proteção dos Povos Indígenas Isolados e Contato Inicial
OTCA/BTD".

Daniel Matapi

Roberto Franco

Os especialistas da ONG AmazonConservation Team
(ACT) apresentaram suas experiências, acreditadas
junto ao Ministério do Interior, na identificação
dos povos em isolamento Yuri e Passe no Parque
Nacional Rio Purê, dando ênfase nas estratégias
para proteção deseus direitos.
O dia seguinte do evento trouxe explicações sobre
a metodologia indireta, que se utilizana obtenção

No

dia seguinte,

as delegações

segwram

via

aérea ao Corregimento La Pedrera, localizado no

Departamento do Amazonas, onde se trabalhou
por dois dias.
Na maloca do Conselho Comuna! do Bairro
Nseuo, desenvolveu-se uma reunião com os
representantes da Associação de Autoridades
Indígenas La Pedrera Amazonas(AIPEA), também
com representantes da Organização dos Povos
Indígenas da Amazônia Colombiana OPIAC, e
com as equipes dos Parques Nacionais Naturais
do Rio Cahuinari e do Rio Purê.

a reunião,foram tratados temas sobre os povos
indígenas da Colômbia, suas principais instituições
e organizações; o trabalho de conservação que
realizam os Parques Nacionais Naturais da
Colômbia (PNN), e asformas como este se articula
com as visões indígenas e a proteção dos povos
indígenas isolados.

de informações sobre a presença de povos em
isolamento, com apresentação deindícios e
avanços dos trabalhos, debatendo-sepertinência
e eficácia das metodologias baseadas no princípio
de não contato. O representante do Ministério do
Interior fez um resumo dos avanços na formulação

de políticas públicas para a proteção dos povos
indígenas em isolamento na Colômbia, tema este
que vem sendo desenvolvido em conjunto com as
organizações indígenas da Amazônia colombiana.
Funcionários do Parque Nacional Natural Rio
Purê, apresentaramo programa de educação
ambiental e cultural em sua região de atuação e
no entorno, que tem como objetivo conscientizar
as populações indígenas e não jndígenas quanto
à importância da proteção dos povos indígenas
em isolamento. A jornada finalizou 'com uma
descrição do sistema de saúde no Corregimento La
· Pedrera, seus pontos fortes e fracos, permitindo
uma. visualizaçâodo trabalho que se pretende
realizar com o Ministério da Saúde para a proteção
dos índios isolados da região.

Para as seguintes jornadas de trabalho, a rrussao se
transferiu, pelo rio Caguetá, até a comunidade Borikada,
localizada no Resguardo Curare Los Ingleses, passando

pela comunidade de Curare, onde se localiza o jato de
Córdoba, ícone geográfico da resistência dos povos indígenas
do baixo de Caquetá. Na comunidade de Borikada,
aconteceu uma reunião com as autoridades e membros
da comunidade, guando cada uma das delegações
participantes pôde compartilhar problemática e ações
empreendidas para a proteção dos Povos Indígenas
Isolados em seus respectivos países: a Bolívia explicou
o contexto dos povos contatados e em isolamento
em seu país; o Equador falou do Plano de Medidas
Cautelares para a Proteção dos Povos Isolados TagaeriTaromenane; o Brasil colocou em foco a atenção com
a saúde dos Povos Indígenas e Contato Inicial (PIACI)
e, em particular, o recente episódio no estado do
Acre, onde um grupo de isolados proveniente do Peru
entrou em contato com uma comunidade Ashaninka
vivendo no Brasil. A Guiana explicou a posição de seu
governo quanto aos direitos dos povos indígenas, como
tambémdas estruturas não governamentais envolvidas e
do sistema de cuidados de saúde. Por fim, o Peru, que
apresentou a situaçãodos povos indígenas isolados e
contato inicial em seu território e as ferramentas que o
governo tem implementado para sua proteção.
Representantes do Resguardo Curare Los Ingleses
informaram sobre as iniciativas para a proteção dos
povos indígenas isolados Passé-Yuri que vivem em uma
parte do Resguardo e explicaram onde foi delimitadoo
território de caráter intangível para os povos em
isolamento. A Associação de Autoridades Tradicionais
de La Pedrera Amazonas (AIPEA) apresentou o
programa "Guardian of Conservation", que opera em,.
coordenação com Parques Nacionais e com a ONG
Conservation Internacional e a Amazon Conservations
Team (ACT)e que inclui o aspectooperacional do posto
de controle e vigilância de Porto Cayman que tem, entre
outros, o objetivo de proteger o território dos povos
isolados Yuri e Passe. As delegações participaram de uma
sessão de intercâmbio de pensamento "mambeadero",
em que as autoridades indígenas comparam suas ideias
sobre o conceito de território e a forma de entendimento
sobre a proteção dos povos indígenas isolados.

No dia seguinte, as delegações v1aiaram pelo Rio
Caguetá com destino à comunidade de Puerto Remanso
de! Tigre no Resguardo Mirití-Paraná. Durante o
transcurso, aproveitaram para visitar o Posto de Controle
e Vigilância de Bernardo e a Cabana Bocas do Cahuinarí,
ambos localizados dentro do Parque Nacional Natural
Cahuinarí.
Já na comunidade de Puerto Remanso, os delegados
do Parque Nacional Natural Cahuinarí, do Ministério
do Interior da Colômbia e da Organização dos
Povos Indígenas da Amazônia Colombiana (OPIAC)
mantiveram um diálogo com os delegados indígenas
da Associação de Autoridades Tradicionais Indígenas
Bora Miraria (PANI) sobre a problemática sócioorganizacional, a conservação dos recursos naturais
ê a proteção dos povos indígenas isolados. Na manhã
seguinte, todas asdelegações dos países participantes
compartilharam suas experiências e lições aprendidas
na gestão de contato com os povos indígenas isolados.
A jornada foi finalizada com a revisão do documento
"Plano de Contingência para situações de Emergência
em caso de contato com os povos indígenas em
isolamento na Colômbia", recebendo valioso feedback
de líderes comunitários e membros das delegações.
A · partir desta comunidade de Puerto Remanso, foi
iniciado o retorno por via fluvial para o Corregimento de
La Pedrera, passando pela Cabana do Pargue Nacional
atural- Cahuinaríe do Posto de controle e vigilância
Porto Cayman, operado pela comunidade indígena de
Resguardo Curare Los Ingleses. Os delegados da missão
compartilharam o trabalho com os representantes da
associação indígena AIPEA, apresentando o programa
Guardiões da Conservação.
Chegando a La Pedrera, os participantes, por via aérea,
transferiram-se para a cidade de Letícia-Colômbia, onde
os delegados se reuniram para compartilhar impressões,
reflexões, conclusões e experiências, gue pudessem
ser aplicadas ou executadas nos Países Membros.
m dos diferenciais da missão foi a participação das
comunidades indígenas de maneira integral no programa
e, em particular, a presença de mulheres nas delegações e
nas éoordenações do desenvolvimento da missão.
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O Parque Nacional Natural do Rio Purê tem área
de quase 1 milhão de hectares e está localizado no
interflúvio dos rios Caquetá e Putumayo; limitase aoeste com o Resguardo Prediof'uturnayo e
o Parque Nacional Natural Cahuinarí e a leste,
atinge a fronteira com o Brasil. Ao norte do
Parque,encontra-se o Resguardo Indígena Curare
Los Ingleses, localizado entre o Parque Natural do
Rio Purê Mash e o rio Caquetá, onde habitam
os povos indígenas Cubeo, Yucuna, Carijona,
Miraria, Tanimuca, representados pela associação
AIPEA. No Parque Nacional Cahuinarí habitam
os povos indígenas Bora e Mirafía, que constituem
a associação PANI.
Ao sul, entre o rio Putumayo e o Parque Natural
Purê, há uma região de reserva florestal com
atividade madeireira e que constitui a área de maior
risco para um possível contato com os indígenas
isolados localizados no território. O Rio Purê é
o principal curso de água do parque, com uma
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corrente de leste para oeste, que se perpetuapelo
Brasil, desaguando no rio Caquetá Qapurá, no
Brasil).
Na orla do rio Caquetá, o povoado mais
importante da região está no Corregimento La
Pedrera, com aproximadamente 4.060 habitantes,
que tem um aeroporto onde opera uma linha aérea
desde Letícia, Amazonas. A navegação pelo rio
Caquetá é o principal meio de transporte para os
moradores da região.

Antecedentes
A proteção dos povos isolados na Colômbia é
um conceito p-óuco conhecido pela sociedade e
pelo estado colombiano. No entanto, nos últimos
anos, houve avanços significativos na pesquisa,
desenvolvimento de políticas e aplicação de
medidas eficazes para a sua proteção.
Em primeiro lugar, há progressos na investigação
sobre a existência de povos indígenas em
isolamento na Colômbia e, até esta data, foram
encontrados 15 sinais de povos isolados na
Colômbia e confirmada a existência de pelo menos
dois grupos (Yuri e Passe) no Parque Nacional
Natural do Rio Purê(Amazon Conservation Team
Colômbia - ACT).
Em segundo lugar, foram gerados avanços
normativos por parte do Governo Nacional
para a Proteção dos Povos em Isolamento.
Concretamente, em 2012, criou-se o Parque
acional Natural Rio Purê e, em sua resolução
#284, identificou-se como um dos fins da criação
do Parque a proteção dos povos em isolamento
que ali habitam.

Da mesma forma, a proteção a estes povos foi
parcialmente regulamentada pelo Decreto-lei
Vítimas 4633 de 2009. Neste Decreto, foi vetada
a realização de atividades por terceiros em seus
territórios, o Decreto afirma o dever de priorizar a
criação de Resguardos, a fim de conferir proteção
aos seus territórios. De igual maneira, no Plano.
de Desenvolvimento
(2010-2014), ordena-se
ao Ministério do Interior projetar uma política
pública para a proteção dos povos indígenas em
isolamento. Neste sentido, o Ministério do Interior
tem avançado no âmbito do Comitê ad-hocde
Proteção dos Povos em Isolamento na Colômbia
na elaboração de uma proposta de política pública
e um marco regulamentar. Em julho de 2014,
a Mesa Permanente da Concertação e a Mesa
Regional Amazônica, que são os espaços de
diálogo oficiais entre o governo e as organizações
indígenas, aprovaram uma linha de trabalho para a
consulta prévia junto aos povos indígenas sobre a
referida política pública.

Programa marco estratégico para a elaboração de uma
agenda regional de proteção dos povos indígenas
isolados e contato inicial
.

O Programa procura contribuir com a proteção
dos direitos dos povos indígenas isolados e contato .
inicial na Bacia Amazônica através da definição de
políticas efetivas e ações consensuadas entre os
governos, os povos e organizações indígenas e as
organizações não governamentais (ONG) com
experiência no tema.
O programa está estruturado em cinco (5)
componentes: 0) um mecanismo de coordenação
interinstitucional regional apoiado nas instâncias
nacionais, (ii) um marco estratégico consensuado
que incorpora medidas para proteger a integridade
física e cultural, (iii) um plano de ação com meclidas ·
de proteção territorial, incluindo a proteção legal
e controle físico das atividades que desenvolvem
agentes externos nos territórios ocupados por
esses povos e em áreas circundantes, (iv) o
estabelecimento de uma estratégia regional de
atenção à saúde que inclui uma norma técnica
de saúde preventiva com a característica ou
abordagem intercultural e de sistema de emergência
de saúde nas regiões habitadas por esses povos,

e (v) a sistematização de dados e conhecimentos
sobre a situação dos povos isolados e· a geração
de capacidades e compromisso com sua proteção.
A contrapartida do governo da Colombia propôs
ao Programa, a realização de uma missão na região
amazónica no entorno dos Parques Nacionais
Naturais Purê e Chuinarina Colombia, com a
participação dos principais atores envolvidos
em ações de proteção· e promoção dos direitos
dos povos isolados e contato inicial, com a
participação de agentes envolvidos em ações de
proteção e promoção dos direitos desses povos
dos Países Membros da OTCA.
·
Esta iniciativa teve como objetivo proporcionar
uma experiência prática aos atores governamentais,
a fim de aprofundar as aproximações multilaterais
nesse tema.
Esse objetivo faz parte do Componente 5 do
Programa, principalmente no que se refere a
criação de capacidades técnicas e compromissos
nos Países Membros para a proteção dos povos
indígenas isolados.
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Rascunho do Projeto de Plano de Contingência dos Povos
Isolados do Rio Purê na Colômbia
Orientação quanto a ação
em caso de contato com
os membros dos povos
indígenas em isolamento
na região de Rio Purê e
sociçdade majoritária.
Proteção à saúde, à vida e aos
direitos dos povos indígenas
em isolamento; é, uma vez
em situação de contato, que
sejam tomadas medidas para
minimizar os impactos.

Principais resultados da missão
Geração de espaços de diálogo com as autoridades
indígenas, nos quais os Países Membros compartilharam
seus problemas e políticas para a proteção de Povos
Indígenas Isolados.
Compartilhamento
pelos países participantes durante as
jornadas de trabalho fortaleceram os ·conhecimentos das
comunidades indígenas sobre os mecanismos <le proteção
dos povos indígenas isolados <los Países Membros <la
OTC:A.
O conhecimento, pelas <lelegaçiics,dc iniciativas locais e
das visões das comunidades indígenas para a proteção dos
Povos lndígenas Isolados, a partir dos diálogos mantidos
com as cornurudades, autoridades locais e com os líderes
tradicionais <las comurudadcs visitadas.
Compartilhamento pelos vizinhos dos pm·os indígenas Yuri
e Passe, dos delegados dos Países Membros e instituições
presentes, da cosrnovisâo sobre a proteção <lo território.
Fortalecirnentodas ferramentas do Governo da Colórnbiacm
termos <le normas e planos de contingência para a proteção
dos povos indígenas cm isolamento com as experiências
dos Países Membros da OTCA.
Apreensão pelas delegações internacionais da metodologia
de pesquisa aplicada na Colômbia para identificar a presença
de povos isolados no país.
Conhecimento pelos participantes dasiniciativas e dos
desafios na área da saúde, no Corregimento La Pcdrcrae
com oferecimento de ferramenrasdc trabalho aos gestores
locais para proteger os povos isolados.

Compartilhamento, apartir <las experiências dos delegados
internacionais, de informações para criação de uma
consciência sobre a necessidade de mecanismos de proteção
dos pen-os indígenas em isolamento na Colômbia a partir
<las realidades dos outros países.
Oferta,
pela
missão,
denova
oportunidade
aos
representantes do Estado colombianopara dialogar com
autoridades indígenas, permitindo realizar um seguimento
sobre a problemática os povos indígenas em isolamento nas
regiões visitadas.
Promoção, tendo cm vista o importante papel na proteção
dos povos isolados na Colômbia de Parques Nacionais
(PN1'), do encontro, para iniciativas de formar uma rede de
coordenação de áreas naturais protegidas com presença de
povos indígenas isolados entre os Países Membros.
Acordo, entre os delegados sobre a necessidade de fortalecer
os espaços do programa tanto no interior do país quanto
em nível regional.
Evidenciada utilidade da educação ambiental como
ferramenta de sensibilizaçãopara a proteção dos povos
isolados.
Contribuição, da Missão.com insumos para a formulação
da segunda fase do programa "Marco 1 .srrarégicos para a
Proteção dos Povos Indígenas em Isolamento e Contato
Inicial".
Clareza da importância de contar com associações indígenas
de base na formulação de políticas para a proteção <los
povos indígenas em isolamento.

Convenção 169 da Organização Internacional do
Trabalho (OIT) sobre Povos l~dígenas e Tribais
É o primeiro instrumento internacional vinculante que trata especificamente dos direitos dos povos

indígenas e tribais, reconhecendo o direito ao trabalho, o direito à terra e ao território, à' saúde e à
educação (1989).

Diretrizes de Proteção para
Povos Indígenas em Isolamento
Voluntário e Contato Inicial
16 de dezembro de 2005, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas - ONU,
aprovou o Programa de Ação para a Segunda Década Internacional dos Povos Indígenas do
Mundo, onde faz duas recomendações específicas sobre povos indígenas em isolamento e contato
inicial. Recomendado internacionalmente "o estabelecimento - de um mecanismo mundial para
monitorar a situação dos povos indígenas em isolamento voluntário e em perigo de extinção."
E em nível nacional recomenda adotar "um âmbito de proteção especial para os povos indígenas em
isolamento e que os governos estabeleçam políticas especiais para garantir a proteção e os direitos dos
povos indígenas que tem pequenas populações e tem riscos de extinção".
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