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PROTOCOLO DE SEGURANÇA E CUIDADOS
EXECUÇÃO DE PROJETOS
PPP-ECOS EM TEMPOS DE PANDEMIA DA COVID-19
Obedecendo às orientações da OMS no enfrentamento da COVID-19, o Instituto
Sociedade, População e Natureza – ISPN, responsável por coordenar o Fundo
de Promoção de Paisagens Ecossociais – PPP-ECOS, elaborou um Protocolo de
Segurança e de Cuidados voltado às organizações locais e regionais e às comunidades
beneficiárias de seus projetos.
Entendemos que algumas atividades específicas no campo, a depender do plano de
trabalho do Projeto, podem ser executadas, mas desde que protocolos de segurança e
cuidados sejam colocados estritamente em prática pelas comunidades.
Esse documento apresenta recomendações para aquelas organizações que podem
iniciar seus Projetos nesse momento e podem fortalecer suas ações relacionadas às
atividades essenciais de produção, beneficiamento e comercialização de alimentos.
Entendemos que essas ações são importantes para minimizar os
impactos sociais que a pandemia poderá causar.

O presente documento não substitui os protocolos
comunitários eventualmente existentes, objetiva,
quando possível, complementá-los.
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Fontes:
Organização Mundial de Saúde - OMS
Ministério da Saúde do Brasil - MS
Articulação Nacional de Agroecologia - ANA
Articulação dos Povos Indígenas do Brasil - APIB
Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural - ANATER
Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas - CONAQ
Campanha Pela Divisão Justa do Trabalho - ACTIONAID e parceiras
Conselho Nacional de Justiça - CNJ

APESAR DO ISOLAMENTO E DA DISTÂNCIA, ESTAMOS JUNTOS!
AGORA É HORA DE LIMPEZA, PROTEÇÃO E MUITO CUIDADO!
A regra geral é, mais do que nunca, que as comunidades, as famílias
fiquem em suas localidades, em suas casas. No caso dos povos
indígenas, que fiquem nas suas aldeias, em seus territórios.

ATENÇÃO:
Antes de iniciar qualquer atividade, verifique as regras e os comunicados
vigentes relativos à prevenção à Covid-19¹ em seu(s) município(s) e estado(s) de
realização do Projeto.
É muito importante acompanhar as medidas de prevenção e combate ao Coronavírus
pelos canais oficiais de informação, como os sites das prefeituras, governos estaduais e
federal.
Cada estado e município tem adotado medidas diferentes de isolamento social. É
fundamental seguir as regras e orientações para a prevenção vigentes na sua região.
As restrições impactam desde a circulação de pessoas até o funcionamento de
comércios, cartórios, casas lotéricas e agências bancárias. Todas essas ações fazem
parte da execução de um Projeto, por isso esse documento traz alternativas para a
realização das atividades com segurança.

Caso esteja com sintomas iniciais da doença, como febre baixa,
tosse, dor de garganta e coriza - busque atendimento no Posto
de Saúde de seu município. Estudos indicam que a grande
maioria dos casos de Covid-19 são mais leves e poderiam ser
atendidos nesse nível de atenção básica.
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Mais orientações sobre os sintomas no item 8.
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1- ATIVIDADES POSSÍVEIS DE SEREM EXECUTADAS
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Atividades de cultivo e manejo, que envolvam as famílias nas roças, nos quintais
e nas áreas de florestas, tais como extrativismo, apicultura, meliponicultura,
coleta de frutos e sementes, desde que não promovam a aglomeração de
pessoas, a exemplo de mutirões. Para isso, adote turnos de trabalho, pois ajuda a
reduzir o número de pessoas trabalhando ao mesmo tempo;
Beneficiamento de produtos alimentícios e essenciais, desde que não promova
a aglomeração de pessoas e sejam atendidas todas as normas de segurança
sanitária. Consulte as instituições que regulamentam estas atividades no seu
estado;
Comercialização de produtos da agricultura familiar, desde que não promova
a aglomeração de pessoas. Se possível, restrinja deslocamentos até pontos de
comercialização na cidade, com número reduzido de pessoas buscando meios
alternativos de realizar vendas, como a entrega de cestas diretamente aos
clientes. Para mais informações sobre formas de comercialização alternativas,
procure o seu ponto focal no ISPN. No caso de comercialização referente às
compras públicas (Cestas Básicas, PNAE e PAA), seguir as orientações de cuidados
com as pessoas, transporte e mercadorias contidas neste documento;
Para a realização de feiras é necessário verificar se o seu município está com essa
atividade permitida ou suspensa. Se for permitido no período, as feiras devem
ser realizadas em locais amplos, ao ar livre e com aumento do espaçamento
entre as bancas. Os feirantes devem usar máscara e disponibilizar álcool
70% para uso de feirantes e consumidores. Para outras orientações consulte:
bit.ly/FEIRASCORONA
Reuniões por meio do celular e computador usando aplicativos de conversa
(Whastapp, Signal, Telegram, etc), de reuniões (Zoom, Google Meet, etc) e outras
mídias sociais (Facebook, Instagram, etc);
Instalação de internet e outras atividades que irão melhorar a comunicação à
distância.

IMPORTANTE
Se possível, adie o prazo de execução das atividades do seu Projeto,
para que possam ser realizadas com maior segurança após o período
de quarentena e isolamento social!
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2- ATIVIDADES NÃO RECOMENDADAS DE SEREM REALIZADAS
NO MOMENTO, POR ENVOLVER PESSOAS DE FORA DA
COMUNIDADE E AMEAÇAR O DISTANCIAMENTO SOCIAL
I.
II.
III.

Obras (construção e reformas), que exijam a circulação de pessoas que transitam
nas cidades pelas comunidades rurais e territórios tradicionais;
Atividades de formação e capacitação presenciais;
Contratação de assessorias, técnicos e especialistas de fora das comunidades.

3 - MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO INTERNA DA
ORGANIZAÇÃO BENEFICIÁRIA
I.

II.

III.

Sugerimos suspender as reuniões e encontros presenciais. Caso seja
extremamente necessário fazer reuniões, recomendamos:
a. Utilização de máscaras por todos os participantes, mantendo o
distanciamento de 2 metros. Com disponibilização de álcool em gel para
higienização das mãos e superfícies;
b. Realização em espaços abertos ou com boa circulação de ar;
c. Mobilização com o mínimo de pessoas possíveis. Dê preferência a realização
de reuniões com poucas pessoas, evite grandes grupos. Registre os
comunicados e encaminhamentos dessas conversas e compartilhe com os
demais;
d. Higienização antes e depois no local onde eventualmente for feita a
reunião, com água e sabão ou água sanitária diluída em água (2 colheres
cheia de água sanitária para 1 litro de água limpa).
A diretoria e conselhos da organização podem manter sua rotina administrativa,
sem a necessidade de convocação dos sócios. As ações administrativas rotineiras
podem ser realizadas a partir de telefonemas ou mensagens eletrônicas.
É possível se comunicar e organizar as atividades do Projeto sem fazer reuniões
presenciais. Para isso, algumas estratégias de comunicação podem ser adotadas,
como:
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a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.

Grupo de mensagens no celular por meio de aplicativos (whatsapp, signal,
telegram, messenger, etc);
Grupos de e-mail;
Reunião por meio de aplicativos (zoom, meet, etc);
Informes em rede social, como Facebook e Instagram;
Mural, a ser alocado em local conhecido pela comunidade, como a sede da
associação, escola, agroindústrias. Por exemplo, afixe o plano de trabalho do
projeto e informes para quem puder passar por lá e ver as informações;
Vídeos caseiros explicando como será o início do projeto e que atividades
serão feitas nesse momento de isolamento;
Comunicados impressos (bilhetes) que possam ser distribuídos aos
beneficiários.

4 - ATIVIDADES NO CAMPO (MANEJO DE ROÇAS, QUINTAIS,
COLETA DE SEMENTES, PLANTIOS E OUTRAS ATIVIDADES)
I.

Se precisar ir ao roçado comunitário, combine os horários com as demais famílias
agricultoras para reduzir a quantidade de pessoas no mesmo espaço;
II. Evite a proximidade durante o trabalho, mantendo uma distância mínima de 1
metro. Quando possível, adote a distância de 2 metros entre as pessoas;
III. Não compartilhe os objetos de trabalho nos roçados e promova uma boa
higiene respiratória nestes espaços;
IV. Cubra o nariz ao tossir e espirrar, cobrindo também seu rosto com a manga da
blusa ou na altura do cotovelo, nunca com as mãos. Evite passar as mãos nos
olhos, boca e nariz. Use máscara e lave as mãos com frequência;
V. Não há evidências comprovadas até o momento que animais domésticos ou
animais de produção possam ser infectados, adoecerem e transmitirem o vírus
da COVID-19. Mas é necessário manter os cuidados de higiene ao lidar com esses
animais;
VI. Se encontrar o vizinho ou a vizinha no caminho do roçado, não cumprimente
com aperto de mãos, abraço ou beijo. As pessoas irão entender e se sentir
protegidas;
VII. Adote o uso de máscaras mesmo que seu vizinho ou vizinha não apresentem
nenhum sintoma. A máscara é fundamental para evitar a propagação e
contaminação pelo vírus;
VIII. Em casa, mantenha os ambientes limpos e bem ventilados, janelas abertas.
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5 - COM RELAÇÃO À NECESSIDADE DE IR À CIDADE PARA
REALIZAÇÃO DE COMPRAS E/OU ROTINA ADMINISTRATIVA DA
ORGANIZAÇÃO
I.
II.

III.

IV.

Se precisar ir até a cidade, não esqueça os cuidados de higiene e proteção. O uso
da máscara é obrigatório;
Planeje sua ida com antecedência, seu objetivo deve ser, sempre, ficar o menos
possível por lá. Na cidade, evite contato com muitas pessoas:
a. Verifique os horários de atendimento dos bancos, cartórios, casas lotéricas,
correios, comércios ou outros;
b. Busque manter contato com seu contador e com o gerente do banco
por meio dos canais de relacionamento à distância. Caso precise de um
atendimento presencial, combine os melhores horários para isso;
c. Elabore uma agenda com todos os possíveis fornecedores de insumos e
serviços ao projeto, com telefone e e-mail, para que o processo de tomada
de preços possa acontecer por meios remotos (e-mails e aplicativos de
conversa), sem necessidade de visita presencial. Lembre-se que para cada
compra é necessária uma tomada de preços em 3 fornecedores.
d. Se precisar entrar em estabelecimentos comerciais (mercados, papelarias,
agropecuárias, etc) para realizar compras circule e fique o menos possível
nestes ambientes.
Evite transporte público e ao voltar para casa, lave a máscara, as roupas e as solas
dos sapatos, tome banho e lave os cabelos. Tudo pode ser lavado com sabão em
barra mesmo!
Importante: a pessoa da comunidade que for fazer a compra ou pegar
mercadorias não pode estar com sintomas de resfriados, gripe ou cansaço
respiratório e nem compor o grupo de risco.

Lembre-se:
É importante verificar qual a situação da sua organização (registro de
atas, certidões). As organizações que estiverem com o prazo de eleição
da diretoria expirando nos próximos meses poderão ter dificuldades
para a realização de assembleias e registros de atas, assim como de
regularização da documentação da associação junto ao banco. Por
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isso, já fique de olho na sua documentação!

6 - CUIDADOS COM OS MEIOS DE TRANSPORTE DE
MERCADORIAS
I.

II.

Caso a compra seja entregue na comunidade pelo fornecedor, garanta que a
ENTREGA das mercadorias seja realizada EXCLUSIVAMENTE à pessoa (ponto
focal) e em local indicados pela organização, para não expor outras pessoas da
comunidade. Peça ao fornecedor que tome os cuidados necessários à proteção
de seus funcionários e clientes, como uso de máscara e de álcool em gel.
Os transportes utilizados pela organização, como motos, carros, caminhonetes,
caminhões ou barcos, devem ser higienizados antes de sair para a cidade e assim
que retornar para a sua localidade:
a. Para todos os meios de transporte: lavagem com água e sabão da parte
externa e dos componentes internos que possam ser lavados;
b. Carros, caminhonetes e caminhões: aplicar o álcool 70% ou solução com
água sanitária nas maçanetas, bancos, painel, volante, alavanca de câmbio,
freio de mão, pedais e cintos de segurança dos veículos;
c. Barcos: aplicar álcool 70% ou solução com água sanitária no assoalho, nos
bancos e laterais de apoio, no motor de popa e no manche do motor.

7 - HIGIENIZAÇÃO DAS EMBALAGENS E DAS MERCADORIAS
I.

II.
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Para a limpeza das embalagens, recomenda-se:
a. As embalagens de plástico e de metal devem ser higienizadas com álcool
70% ou água e sabão ou solução com água sanitária.
b. Caso os alimentos venham em caixas de papelão, recomenda-se abri-las e
higienizar cada pacote plástico ou lata.
c. As embalagens de papel são mais difíceis de higienizar e devem ser
evitadas. Uma sugestão é abri-las e colocar seu conteúdo em embalagens
plásticas ou de vidro devidamente higienizadas.
d. Deixe as mercadorias não perecíveis em repouso de 72 horas antes de seu
uso. Descarte as embalagens assim que forem retiradas e higienize as mãos
após o descarte
Usar sacos plásticos grandes, tais como os que os vários mercados usam para
embalar cestas de alimentos para montar as cestas. Esses sacos plásticos devem
ser previamente higienizados.

Lembre-se:
As mercadorias deverão ser higienizadas antes de entrar na comunidade.
Prepare um local para receber as compras do Projeto, para que a
higienização possa ser feita de forma adequada antes de seu uso e de
sua distribuição. Destaque uma ou duas pessoas do projeto para ficar
responsável por isso. As pessoas que forem fazer essa atividade não
podem estar com sintomas de resfriados, gripe ou cansaço respiratório e
nem compor o grupo de risco.
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8 - OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES!
I.

Oriente quarentena para quem está apresentando algum dos sintomas: tosse,
espirro, febre, dor de garganta, coriza, fadiga, diarreia e falta de ar, perda
repentina de olfato e/ou paladar. Agricultores/as, povos indígenas, quilombolas
com estes sintomas devem ficar em casa e cumprir o isolamento por 14 dias com
monitoramento da equipe de saúde, evitando ao máximo ter contato com outras
pessoas. Separe os objetos de uso pessoal: separar sua colher, garfo, faca, prato,
cuia, copo, toalha de banho, sabonete, escova de dente;
II. Pessoas dos grupos de risco, como idosos com mais de sessenta anos,
ou que possuam doenças crônicas como diabetes, hipertensão, doenças
cardiovasculares, insuficiência renal crônica, doença respiratória crônica, bem
como daqueles que tenham contato direto com pessoas do grupo do risco,
requerem cuidados especiais. Cuidem-se.
III. Evite receber visitas;
IV. Acesse somente informações de fontes seguras;
V. Acompanhe os boletins epidemiológicos do seu estado ou município.
VI. Procure informações sobre auxílios de crédito emergenciais ou prorrogação
de débitos para manutenção de atividades produtivas e empregos durante o
período da pandemia;
VII. Procure cuidar também da saúde emocional dos colaboradores. Esse é um
momento de muito estresse e pode causar desestabilidade emocional em muitas
pessoas. Evite a disseminação de pânico e cuide para não sobrecarregar os
funcionários que permanecem trabalhando em meio à crise.

CONTAMOS COM O APOIO E COMPREENSÃO
DE TODOS PARA VENCERMOS ESTA
PANDEMIA NO NOSSO PAÍS!
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SE LIGA!
AOS PARENTES INDÍGENAS:
No dia a dia da aldeia as organizações indígenas devem observar e seguir, também, os
planos de contingência de seus respectivos “Polo Base de Saúde Indígena”, que trazem
orientações de prevenção e atendimentos específicos (saudeindigena.saude.gov.br),
bem como os protocolos comunitários que porventura tenham sido elaborados para
prevenir e combater a COVID.
consulta aos profissionais de saúde, agentes indígenas de saúde e
» Reforçar
de saneamento básico vinculados aos Distritos Sanitários Especiais - DSEIs. Se

»

possível, demandando materiais de comunicação sobre a Covid em formato
bilíngue e em formatos de áudio que facilitem a disseminação rápida e
emergencial de informações sobre a COVID.
Acompanhar as informações sobre prevenção e tratamento divulgadas nas
redes de comunicação e sociais das organizações indígenas de base, regionais e
nacionais e junto a organizações indigenistas que apoiam estes povos. Em nível
nacional, sugerimos acompanhar as redes da Articulação dos Povos Indígenas do
Brasil (quarentenaindigena.info)².

AOS QUILOMBOLAS:
A população das comunidades Quilombolas deve se dirigir aos Postos de Saúde de seu
município, devendo estar sempre atenta ao alto índice de doenças como a diabetes
e a pressão alta, que acometem sua população, o que agrava ainda mais os efeitos da
Covid-19.
Sugerimos o acompanhamento do Observatório da Covid-19 no Quilombos
(quilombosemcovid19.org), uma iniciativa criada pela Coordenação Nacional de
Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas – CONAQ, em conjunto com
o Instituto Socioambiental. Ela reúne dados fundamentados de casos confirmados
e de mortes de quilombolas em decorrência da Covid-19 nos Quilombos brasileiros
podendo ser uma ferramenta útil de enfrentamento ao Covid-19.
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ÀS MULHERES:
Todos estão ficando mais em casa para se proteger do coronavírus, neste contexto
de insegurança, entretanto, vemos que as mulheres são ainda mais penalizadas com
a sobrecarga do trabalho de cuidado da família e da casa, e mais expostas a sofrerem
abusos e violências.
Mulheres que se sintam ameaçadas nesses tempos de maior insegurança podem
denunciar e buscar ajuda discando o número 180 em seu telefone.
Também podem procurar redes de apoios comunitárias, acessar informações seguras
de como proceder em caso de agressão, fazer denúncias em sites confiáveis como:
Conselho Nacional de Justiça (bit.ly/CNJ180) e Campanha Pela Divisão Justa do
Trabalho (bit.ly/PDJTDFACE)
NOTAS DE RODAPÉ:
1. A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que apresenta um quadro clínico que
varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. Fonte: bit.ly/SUSCORONA
2. Sugestões de consulta: no MT, FEPOIMT: facebook.com/indigenasMT, Instituto Raoni:
facebook.com/institutoraoni; ATIX: facebook.com/atixxingu. Organizações indigenistas
e socioambientalistas de atuação regional e nacional: Instituto Sociamabiental: covid19.
socioambiental.org, OPAN: amazonianativa.org.br, CTI: trabalhoindigenista.org.br, CIMI: cimi.
org.br/coronavirus
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CONHEÇA MAIS:
ISPN.ORG.BR
CERRATINGA.ORG.BR
CAPTA.ORG.BR
FACEBOOK.COM/ISPNBR
TWITTER.COM/ISPN_BRASIL
INSTAGRAM.COM/ISPN_BRASIL
YOUTUBE.COM/INSTITUTOSPN

