
MINISTÉRIO DOS POVOS INDÍGENAS

FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS

 

Ofício Minuta

Brasília, data da assinatura eletrônica.

Ao Senhor
RENATO RODRIGUES DE AGUIAR FREIRE
Almirante de Esquadra
Chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas
Esplanada dos Ministérios, Bl. Q - Ed. Sede - 7º andar
CEP: 70049-900 Brasília - DF
E-mail: protocolo.emcfa@defesa.gov.br.

 

Assunto: Solicita manutenção, de forma emergencial, de pistas de pouso na Terra
Indígena Yanomami.

  

Senhor Almirante,

  

1. Considerando a atual situação de emergência na Terra Indígena Yanomami, por meio da
Portaria GM/MS Nº 28, de 20 de janeiro de 2023, foi declarada Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da desassistência à população Yanomami.

2. Após tratativas realizadas no âmbito do Centro de Operações e Emergência em Saúde
Pública - COE Yanomami, constatou-se a necessidade, em caráter emergencial, de realizar
manutenções nas pistas de pouso localizadas na Terra Indígena Yanomami, necessárias para
a realização das ações de saúde, segurança e infraestrutura, e em caráter emergencial, o combate à
desnutrição e malária, que tanto assola aquele povo. 

3. Isto posto, solicitamos desta Instituição o apoio necessário para a execução das
manutenções nas pistas de pouso discriminadas em documento anexo (SEI n° 4898207). 

4. Como apoio encaminhamos em anexo Relatório de Vistoria produzido pela Voare Táxi
Aéreo LTDA, acerca das condições das pistas de pouso da TI Yanomami, elaborado pela Diretoria de
Segurança Operacional da Voare Táxi Aéreo LTDA. O citado Relatório de Vistoria de pistas VOARE –
DSO Nº 01/DSO/2022, realizou avaliação analítica e o levantamento de informações das condições das
pistas de pouso da Terra Indígena Yanomami. 

5. Ainda, solicitamos uma reunião emergencial, se possível nesta semana, para tratarmos com
mais detalhes sobre a demanda em questão.

6. Por fim, solicitamos a apresentação de um Plano de Trabalho de reforma das pistas de
pouso, com cronograma detalhado, para que a FUNAI possa acompanhar as ações com equipe em
campo, o mais brevemente possível, considerando a urgência do pleito.

7. Sendo estas as considerações, nos colocamos à disposição para demais esclarecimentos
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necessários por meio do telefone (61) 3247-6865 e/ou e-mail coic.cgpds@funai.gov.br.

 

 

Anexos: I - Planilha Pista de Pouso TI Yanomami (SEI nº 4898207).
II -Relatório de Vistoria em Pista de Pouso - VOARE (SEI n° 4895387).

 

Atenciosamente,

 

(Assinado Eletronicamente)

JOENIA BATISTA DE CARVALHO
Presidente

 

AVISO:

O presente documento é uma minuta e não possui validade jurídica.
A assinatura abaixo é de autoria da unidade geradora desta minuta.

Os efeitos do seu teor só terão quando sua versão definitiva for assinada
pela autoridade competente.

 

Documento assinado eletronicamente por Andrea Bitencourt Prado, Coordenador(a)-
Geral substituto(a), em 06/02/2023, às 19:09, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:
http://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
4892193 e o código CRC C88F9840.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 08620.001522/2023-
38

SEI nº 4892193
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