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Agenor Paumari 

 
Meu nome é Agenor Lopes da Silva Paumari. Quero falar um pouco sobre o que               

aconteceu com a minha esposa, Dulcineide Paumari. Para vocês ficarem sabendo.  

Saímos da nossa aldeia, Ilha da Onça, no dia 7 de junho de 2020, para a cidade de                  

Lábrea (AM). Dois dias antes da gente descer, sentimos que estávamos gripados e             

começamos a tomar chá, mas, nas aldeias, todo mundo estava com essa gripe. E lá tinha o                 

menino da minha sobrinha que também estava gripado. Achávamos que era apenas uma gripe              

que a gente tinha pego. Sentíamos dor de cabeça, uma febrezinha, mas aí, a gente tomava um                 

paracetamol e ficava assim. Descemos no dia 7, junto com o cacique da Aldeia Tambaqui, e                

chegamos em Lábrea no dia 7 à noite. Ficamos dia 7, 8, e as coisas foram se agravando. Era                   

sábado, aí domingo, íamos fazer a compra para retornar para a aldeia na terça-feira. Mas no                

domingo pioramos. Eu falei: “Vamos fazer chá e vamos tomar”. Aí meu genro falou: “Olha,               

eu não estou sentindo nada, não estou sentindo gosto, nada”. Eu falei: “Também não estou               

sentindo nada. Gente, nós estamos com suspeita de estar com essa doença. Estamos com              

febre, com frio, com tosse. Esse sintoma que sentimos é daquela doença. Mas tudo bem,               

vamos furar o dedo”.  

Aí, a minha esposa, que veio a óbito, estava ficando pior. Eu ainda estava              

conseguindo dirigir e levei ela para furar o dedo no hospital, pensando que fosse malária. Isso                

foi na terça-feira. Aí, na quarta-feira, dia 16 de junho, procurei a Sesai. Liguei e falei com                 

alguém de lá, não sei se enfermeira ou técnica. Não sei com quem falei. Me identifiquei e                 

pedi para que a pessoa me falasse seu nome; aí a mulher respondeu: “Olha, vocês são                



hipertensos?”. Eu disse: “Não, nenhum de nós dois é hipertenso”. “Então, faz o seguinte, liga               

daqui uns vinte minutos e te dou uma posição”. Fiquei esperando 20 minutos. Isso na parte da                 

manhã do dia 16. Aí, nós estávamos bem ruins. Eu não tinha mais condições de dirigir a                 

moto, né? Queria levar ela para lá, ver se conseguia uma consulta. Ela tomou um calmante                

(paracetamol) e disse: “Não, está bem, melhorei um pouco”. Ela suou bastante, começou a              

tomar chá. “Então, se você melhorou, vai dar para a gente subir”. Vamos continuar tomando               

chá, eu pensei. Quando deu 20 minutos, liguei de novo para a Casai, aí essa senhora que me                  

atendeu me disse o seguinte: “Eu já falei para vocês que a gente não tem como arrumar carro                  

até porque não tem como justificar”. Eu respondi: “A gente só quer uma certeza de vocês se                 

vocês vêm ou não”. Aí pensei, vou ligar para o meu irmão (que trabalha na Casai), mas nessa                  

hora ela desligou. Para mim, ela desligou porque ficou “tom, tom tom”. Não sei se ela                

desligou ou se caiu a ligação, isso não posso provar. Aí meu irmão me disse que hoje ele não                   

tinha ido pro trabalho, ele estava de licença, mas ligaria para a Casai para arrumar um carro.                 

Fiquei esperando, ele ligou de volta e disse: “Mano, o carro vai pegar vocês aí na descida do                  

Pantanal”. Eu disse: “Mano, é mais perto aqui do lado de baixo”. Aí ele disse “tá bom” e ia                   

avisar. Aí ficamos esperando até 11h50, esperando ali perto do trapiche, no sol quente, e o                

carro não veio. Aí eu liguei de novo: “Mano, o carro não foi lá não pegar nós”. Ele ficou                   

surpreso. Disse que ia remarcar para o dia seguinte. Aí eu disse que não ia dar, porque no dia                   

seguinte íamos subir. “Já que não querem atender a gente, a gente não vai ficar exigindo. Eu                 

sei por que eles estão seguros, é porque não temos encaminhamento lá da aldeia, do AIS ou                 

da enfermeira. É por isso que estão botando dificuldade”. Aí falei isso pro meu irmão. “Já                

estamos com tudo arrumado, já fizemos nossa comprinha e a Dulcineide melhorou um             

pouco”. Aí pronto nós subimos. 

Chegou lá para cima, Dulcineide viu minha condição, eu estava muito baqueado            

porque motor 13 pesa muito. Aí ela me disse: “posso pegar um pouco o timão”. Ela ainda                 

pegou o timão, ao menos por uma meia hora. Já eram quatro e pouco, peguei de novo até                  

umas nove horas da noite. Não estava mais aguentando a febre. Falei pro meu genro e ele                 

pegou o timão até a aldeia. Chegamos lá de manhã. Quando chegamos na aldeia, a               

comunidade toda tinha se reunido naquele dia e combinado que todos aqueles que chegassem              

de Lábrea teriam que ficar de quarentena né. Aí minha irmã avisou a gente.  

O agente de saúde veio visitar e informou a gente também. Nós avisamos que              

estávamos com gripe forte e febre, sem sentir gosto de nada. Era muita dor de cabeça, tosse, e                  



Dulcineide já estava começando a ter dificuldade para puxar o fôlego. Aí, fiquei preocupado.              

Mandei chamar o técnico de enfermagem e ele não veio. Só o agente de saúde indígena (AIS)                 

que deu atenção para nós por três dias. O agente de saúde sempre avisava o técnico que nós                  

estávamos ruins. Finalmente, o técnico veio. Mediu nossa temperatura com o aparelho que             

coloca no dedo. Ele começou a ficar olhando para nós. Ele disse: “Olha, eu vou falar uma                 

coisa, não se assustem. Estou suspeitando que vocês estejam com coronavírus”. Eu disse:             

“Tudo bem, não tem problema, vou ficar observando”. No dia seguinte, isso já com mais de                

cinco dias assim né, aí ele veio de novo, mediu de manhã e de tarde. Ele disse: “Olha Agenor,                   

eu queria encaminhar vocês para Lábrea e estou preocupado com a Dona Dulcineide, porque              

a imunidade dela está muito baixa”. Eu disse: “Você que sabe, você é técnico, eu não vou me                  

encaminhar porque já me negaram lá em Lábrea”. 

Aí, no sétimo dia ele veio de manhã, viu a condição da minha esposa, e disse: “Vou                 

entrar em contato com Lábrea e encaminhar vocês hoje mesmo”. Doutor Vladimir foi lá,              

levou teste e postou positivo. Fizeram em mim, furaram meu dedo, e deu negativo, mas               

vamos lá, fizeram no Seu Alcides Lopes Paumari, deu negativo. Aí, ainda fizeram uma              

palestra na aldeia e, só depois disso que a gente seguiu viagem. Já era pelo menos cinco e                  

meia da tarde. Chegamos na cidade às sete e meia, e ela entrou no hospital umas oito horas da                   

noite. Foi a última vez que vi ela, que abracei ela. A gente ia sempre conversando,                

encorajando um ao outro e, se eu não visse mais ela, que ela se apegasse com deus, né? E eu                    

ia também tentar me cuidar. Que ela ficasse forte. Foi como ela ficou.  

Dois dias depois me avisaram que ela teria que viajar. Que iriam mandar ela para               

Manaus, porque o quadro dela estava se agravando. Fiquei muito preocupado. Quis falar com              

ela, mas a gente não tem licença nenhuma de falar com a família, aí não tive nunca mais                  

contato com ela. Fui me recuperando (internado na Casai). Ela faleceu em Manaus, no dia 2                

de julho, às 22h50, e tenho certeza que foi por falta de sangue. Não sou médico, nem nada,                 

mas tenho certeza disso. Início de abril, ela teve malária, nós tivemos malária; em maio,               

pegamos dengue; e agora em junho pegamos essa doença. Já com anemia, isso contribuiu.              

Antes da gente sair da Ilha da Onça, ela estava menstruada e sangrando muito. Até falei para                 

o doutor: “Doutor, hoje está fazendo três dias que ela está menstruada, arreou, e ela está                

sangrando muito, ela está fraca, sei que vão aplicar soro, e ela não vai resistir”. Ele disse:                 

“Não tem problema, a gente vai cuidar disso aí’. Só que, quando chega em Lábrea, esse                

doutor, ele não tem autorização de ter contato lá dentro. É outra equipe que isola as pessoas,                 



sem o direito de a gente conversar, nem celular nem nada. Aí, é isso, a pessoa fica lá, só                   

esperando a morte.  

Foi isso que aconteceu com minha esposa. Estou muito triste. Uma pessoa que foi              

guerreira, lutou junto com as mulheres indígenas, participou das reuniões das mulheres            

indígenas aqui do Município de Lábrea (AM), era conselheira do movimento indígena daqui             

da Associação das Mulheres Indígenas do Médio Purus (AMIMP), representou várias vezes a             

associação, em muitos cantos. Foi uma guerreira. Eu tenho certeza que hoje ela está no céu,                

torcendo por nós. Queria testemunhar isso aí, com os companheiros e companheiras que             

estiveram ao nosso lado esse tempo todo e quero que sejam apurados esses casos, para as                

autoridades terem o conhecimento do que está acontecendo. Esse é meu relato.  

Estou muito sentido. Sei que não terei mais ela de volta. Não quero que aconteça com                

outras mulheres, com outras pessoas. Eu quero prevenir. A Sesai precisa dar mais atenção à               

questão dos indígenas que estão em trânsito. Eles não atenderam a gente porque não tínhamos               

encaminhamento médico da aldeia e eu quero que isso seja discutido. Nós que estamos              

vivos, não pedimos para adoecer. Nós adoecemos em viagem, pegamos malária e outras             

coisas, mas não se pede para adoecer. A gente teve que ficar pior lá, para eles nos                 

encaminharem, para termos o direito de ser atendidos. Pedimos socorro e ele nos foi              

negado. Fico muito sentido. Desde 1993 eu estou lutando pela saúde indígena, muito mais do               

que qualquer um desses doutores que estão aí, administradores que estão aí. Estive na              

segunda conferência de saúde indígena. A saúde era de responsabilidade ainda da Funai;             

participei da segunda, da terceira, da quarta. Agora estou de volta, estou dentro dessa luta.               

Entendo muito bem o que eles estão fazendo, sei das dificuldades, é uma luta, mas eles                

precisam prestar atenção. Quero que tudo isso seja apurado, quero apoio do Condisi, dos              

parceiros todos, para que nunca mais aconteça isso. Tenho 52 anos, minha esposa tinha 47               

anos.  

Esse é o meu relato. Obrigado.  
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