FURNAS
CENTRAIS ELETRICAS S A

PEÇA
GESTÃO DA QUESTÃO INDÍGENA
APROVEITAMENTO HIDRELÉTRICO
SERRA DA MESA

.

.■.o ^ioambiental j
..../....

c- ■. A t

GESTÃO DA QUESTÃO INDÍGENA

~

~

APROVEITAMENTO HIDRELÉTRICO DE SERRA DA MESA

O Programa da Gestão da Questão Indígena é um dos integrantes do Projeto Básico
Ambiental de Serra da Mesa.
Em junho de 1992, FURNAS e FUNAI celebraram um convênio (10.323)
estabelecendo a forma de compensação à comunidade Avá-Canoeiro face aos
impactos diretos e indiretos decorrentes da implantação da UHE de Serra da Mesa,
seu respectivo sistema de transmissão e obras associadas, que tem por objetivos:
- Localizar e contatar os índios Avá-Canoeiro que permanecem isolados
- Participar na demarcação e regularização fundiária da Terra Indígena
Avá-Canoeiro
- Implantar o Programa Avá-Canoeiro - PACTO , que é composto de oito
sub-programas específicos visando manter o equilíbrio físico e cultural do grupo
indígena.
O Programa da Gestão da Questão Indígena vem sendo desenvolvido por FURNAS
e FUNAI, órgão oficial na condução da política indigenista, além da consultoria do
IPARJ- Instituto de Pesquisas Antropológicas do Rio de Janeiro.
Após a assinatura do convênio, as ações vem sendo implantadas através de Termos
Aditivos.
O Termo Aditivo 01, trata do Detalhamento do Projeto Emergencial de Localização
e Contato Avá-Canoeiro. Através deste Aditivo foram adquiridos materiais e
equipamentos (veículo Toyota cabine dupla, barco com motor, aparelhos de
radiofonia e outros).
A Frente de Contato Avá-Canoeiro foi criada a partir de uma equipe formada por 4
pessoas ( sertanista e auxiliares) que realizaram expedições de reconhecimento da
área onde Oa trabalhos de busca serão desenvolvidos.
A partir desse reconhecimento foi estabelecida uma rota provável de movimentação
dos índios isolados, como estratégia para localização e contato.
O Termo Aditivo 02, trata da conversão dos valores de cruzeiros para o real.

O
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O Aditivo 03, assinado em março/95, refere-se à implantação do Projeto
Emergencial de Localização e Contato Avá-Canoeiro, a ser realizado na área de
influência direta do AHE Serra da Mesa.
Foi montado um Núcleo de Apoio na cidade de Minaçu para prestar apoio logístico,
operacional e administrativo à Frente de Contato.
Considerando o prazo para enchimento do reservatório ( out/96), e devido às
dificuldades inerentes ao trabalho, somadas à extensão de terras a ser percorrida
numa região de relevo muito acidentado e de difícil acesso, principalmente no
período chuvoso, foi formada uma segunda equipe que vem realizando expedições
nos locais onde há maior incidência de informações e vestígios da presença indígena
Para atender ao Núcleo de Apoio e formar a 2a equipe, FURNAS contratou mais
12 pessoas.
Quanto às ações referentes à Regularização Fundiária da Terra Indígena
Avá-Canoeiro, compreendendo identificação, levantamento fundiário, demarcação
e registro em cartórios, as duas primeiras etapas já foram concluídas, sendo que o
levantamento fundiário foi realizado por equipe técnica de FURNAS, FUNAI e
INCRA.
O Termo Aditivo 04 foi assinado a partir da necessidade premente de coibir a
entrada de invasores na Terra indígena, que objetivam a exploração dos recursos
naturais ou pretensas indenizações.
O Termo Aditivo 05 - Diagnóstico Ambiental da Terra Indígena Avá-Canoeiro será realizado pela empresa CONFLORA, especializada em região de Cerrado e
que fará um levantamento completo da situação ambiental, impactos ocorridos e
por ocorrer, conforme solicitação do Departamento de Patrimônio Indígena da
FUNAI.
O Aditivo 06 refere-se ao Programa Avá-Canoeiro - PACTO, Concepção e
Metodologia - elaborado por um grupo de trabalho multidisciplinar e
interínstitucional, criado por Portaria / FUNAI n° 0924 de 20/10/95 através do q’>al
se buscará o equilíbrio sócio-cultural dos Avá-Canoeiro já contatados e dos que
vierem a sê-lo.
O PACTO é formado por 08 sub-programas:

-

Sub-programa de
Sub-programa de
Sub-programa de
Sub-programa de
Sub-programa de
Sub-programa de
Sub-programa de
Sub-programa de

Saúde
Regularização Fundiária
Meio Ambiente, Proteção e Fiscalização da Terra Indígena
Auto-sustentação
Unificação do Povo Avá e Crescimento Populacional
Educação Indígena
Documentação e Memória
Obras e Equipamentos

Algumas ações vem sendo agilizadas antes mesmo da assinatura do Termo Aditivo
correspondente ao Sub-programa, como é o caso do Programa Emergencial de
Proteção e Fiscalização da Terra Indígena Avá-Canoeiro e do Diagnóstico
Ambiental da Terra Indígena Avá-Canoeiro, que posteriormente constarão do
Sub-Programa de Meio Ambiente como ações já realizadas.
O
Posto Indígena Avá-Canoeiro, onde vivem atualmente os índios contatados, fica
localizado na margem esquerda do rio Tocantins a 14 km à juzante da UHE Serra
da Mesa e recebe apoio de FURNAS através de:
- Contratação de auxiliar do Chefe do Posto
- Aquisição de sistema de comunicação para o PIN Avá-Canoeiro
- Apoio logístico para ações de preservação ambientai do IBAMA e Batalhão
Florestal da Polícia militar na Terra indígena ( transporte, alimentação,
hospedagem)
- Transporte terrestre, fluvial e aéreo para os índios e funcionários da FUNAI e
outras instituições
- Alimentação
- Assistência médica e odontológica
- Aquisição de materiais ( ferramentas, sementes, utensílios)
Em virtude do fechamento do rio Tocantins, o Posto Indígena será transferido mais
para o interior da área interditada., por determinação do Sub-programa de Saúde, de
modo a preservar a higidez física dos índios dos diversos vetores nocivos
prováveis. O novo local já foi escolhido e fica próximo ao córrego Piratininga. Esta
ação está inserida no Sub-programa de Obras e Equipamentos
Vem sendo desenvolvido desde 1992, no âmbito da Empresa, o Projeto de
Conscientização e Conhecimento da Questão Indígena - PCQI, visando,
principalmente a orientação dos operários e técnicos que desenvolvem seus

trabalhos no interior da Terra Indígena Avá-Canoeiro ou próximo d ela, através de
palestras, mostra de vídeo e exposições.
FURNAS participou na publicação do livro "O Povo Invisível" - A história dos
Avá-Canoeiro nos séculos XVIII e XIX, de autoria da Prof. Dulce Rios Pedroso da
Universidade Católica de Goiás, com o intuito de divulgar a saga desse grupo
indígena que faz da resistência seu marco de luta.
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CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM FURNAS
CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. E A FUNDAÇÃO NACIO
NAL 0 0 ÍNDIO - FUNAI

FURNAS Centrais Elétricas S.A., empresa concessionária de serviço público de
energia elétrica, com Sede e Escritório Central na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, na rua Real Grandeza, n^ 219, inscrita no Cadastro
Geral dos Contribuintes do Ministério da Economia, Fazenda e Pianejamento sob
23.274.194/0001-19, doravante denominada FURNAS, nesíe ato representada
peío seu Diretor Presidente, ELISEU RESENDE, carteira de identidade n^
M1.319.926-SSP/MG, CPF 001.287.086/20 e pelo seu Diretor de Planejamento,
Engenharia e Construção, ANIELLO PUZZIELLO, carteira de identidade n^
2.390.218-SSP/S1-SP, CPF 186.164.458/20 e a Fundação Nacional do Indio, CGC
00059311/0001-26, pessoa jurídica de direito privado, instituída pelo Poder Públi
co da União Federal, na íorma autorizada peia Lei 5.371, de 05 de dezembro de
1967, vinculada ao Ministério da Justiça, com sede na Super Quadra Sul, 702 S,
Edifício Lex, Brasíiia, doravante denominada FUNAí, neste ato representada pelo
seu Presidente SYDNEY FERREIRA POSSUELO, carteira de identidade n^
269.608-SSP/DF, CPF 610.053.988/87, nomeado conforme Decreto de 28/06/91,
publicado no D.O.U., de 01/07/91, tendo em vista que a construção da Usina
Hidrelétrica de Serra da Mesa e respectivas instalações de transmissão, no
Estado de Goiás, estáo sendo realizadas em terras que interferem com os índios
Avá-Canoeiro, resolvem celebrar o presente Convênio, de acordo com as normas
contidas no Decreto Lei n^ 2300, de 21/11/86, e suas alterações, no Decreto Lei
n^ 93872, de 23/12/86, e no Decreto n2 20, de 01/02/91, bem como na Instrução
Normativa n^ 03, de 27/12/90, da Secretaria da Fazenda Nacional e o Regula
mento de Habilitação, Licitação e Contratação das Centrais Elétricas Brasileiras
- ELETROBRÁS, as quais os Convenentes desde já se sujeitam, de acordo com
cláusulas e condições abaixo estabelecidas.
JLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
Constitui objeto do presente Convênio, o estabelecimento da forma de compen
sação à comunidade indígena Avá-Canoeiro, situada nos Municípios de Minaçu,
Cavalcante e Colinas do Sul, Estado de Goiás, face aos impactos diretos e
indiretos decorrentes da implantação da Usina Hidrelétrica de Serra da Mesa, seu
respectivo sistema de transmissão e demais obras associadas.
Parágrafo Único: A compensação de que trata este Convênio se dará em quatro
partes:
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a) Implantar o Projeto Emergencial de Localização e Contato Avá-Canoeiro,
conforme Termo Aditivo ao presente Convênio;
b) Reestudar os limites da Área Indígena Avá-Canoeiro;
c) Realizar a regularização fundiária, compreendendo: identificação, levantamen
to fundiário, demarcação e registro da Área Indígena Avá-Canoeiro, conforme o
Decreto n£ 22, de fevereiro de 1991; e
d) Definir e implantar um conjunto de ações, doravante denominado "Programa
Avá-Canoeiro", a ser elaborado por um Grupo de Trabalho multidiscipiinar e
interinstitucional, através do qual se buscará o equilíbrio sócio-cultural dos
Avá-Canoeiro já contatados na região e daqueles que vierem a sê-io pelo Projeto
Emergencial.
CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DE FURNAS
Constituem obrigações de FURNAS:
a) Repassar à FUNAI os recursos, relativos à constituição e manutenção de
equipes especializadas, conforme detalhado no Termo Aditivo n^ 1 a esse
Convênio, referente ao Projeto Emergencial de Localização e Contato aos
Avá-Canoeiro isolados e acompanhar, junto à FUNAI, o desenvoívimento do
Projeto;
b) Colaborar com a FUNAI, no reestudo dos limites da Área Indígena Avá-Canoeiro, responsabilizando-se pelas despesas com o grupo técnico constituído
para tal fim, a ser detalhado em Termo Aditivo a ser firmado, excetuando-se os
custos salariais dos funcionários da FUNAI;
c) Repassar os recursos à FUNAI, relativos ao levantamento e regularização
fundiária e à demarcação da Área Indígena Avá-Canoeiro, após o reestudo citado
anteriormente;
d) Indicar representante(s) para compor(em) o Grupo de Trabalho que irá
elaborar o Programa Avá-Canoeiro;
e) Elaborar, junto com a FUNAI, os estudos para formulação do Programa
Avá-Canoeiro, responsabilizando-se pelas despesas com o Grupo de Trabalho,
conforme detalhado em Termo Aditivo a per firmado, excetuando-se os custos
salariais dos funcionários da FUNAI;
f) Implantar o Programa Avá-Canoeiro, após aprovação de FURNAS e da FUNAI,
o qual será incorporado ao presente Convênio, através de Termo Aditivo; e
g) Responsabilizar-se pela correção e indenização por todo e qualquer dano à
saúde, à segurança, ao meio ambiente, à cultura ou ao bem estar dos Avá-Ca
noeiro já contatados na região, e aqueles que vierem a ser, no âmbito do Projeto
Emergencial, decorrente, direta ou indiretamente, da construção, operação ou
manutenção da Usina de Serra da Mesa, seu respectivo sistema de transmissão
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e demais obras associadas, no Estado de Goiás, seja por ação ou omissão sua
ou de seus prepostos, seja pela ocorrência de acidente de qualquer natureza.
ÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA FUNAI
Constituem obrigações da FUNAI, com detalhamento a ser apresentado em
Termo Aditivo específico:
a) Formar e gerenciar a equipe técnica para localização e contato aos grupos
Avá-Canoeiro isolados:
b) Formar e gerenciar o Grupo Técnico que irá reestudar os limites da Área
Indígena Avá-Canoeiro:
c) Realizar o levantamento e regularização fundiária, e a demarcação da Área
Indígena Avá-Canoeiro;
d) Indicar os seus representantes no Grupo de Trabalho para o Programa
Avá-Canoeiro, entre eles, aquele que será o seu coordenador;
e) Elaborar, junto com FURNAS, os estudos para a formulação do Programa
Avá-Canoeiro, responsabiiizando-se pela operacionalização do Programa, gerenciando-o e utilizando profissionais qualificados;
f) Promover, quando necessário, a participação da comunidade indígena e de
outras instituições no processo, cuja contribuição seja considerada relevante
para o alcance das metas propostas, objeto deste Convênio;
g) Apresentar a FURNAS relatório físico-financeiro do executado trimestralmente,
compatível com a liberação de recursos, responsabilizando-se pela prestação de
contas, nos termos e na forma estabelecida peia lN/SFN/03/90, de acordo com
as normas fixadas nos Termos Aditivos, pelo alcance das metas físicas e pela
apficação dos recursos financeiros; e
h) Executar, direta ou indiretamente, as ações necessárias à consecução do
objeto a que alude este Convênio, observando-se os critérios de qualidade
técnica, os prazos e os custos.
'LÁUSULA QUARTA - PRAZOS
Ficam estabelecidos os seguintes prazos para a execução das ações de que trata
este Convênio:
a) 30 (trinta) dias, contados a partir da assinatura deste Convênio, para a
formação da equipe de localização e contato aos grupos Avá-Canoeiro isolados;
b) 12 (doze) meses, a partir da formação da equipe, com direito a renovação de
prazo, dependendo de negociações entre as partes, e do laudo da equipe de
localização, para a execução do Projeto Emergencial de Localização e Contato
dos Avá-Canoeiro isolados;
viüTl-*
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c) 15 (quinze) dias, após o término do Projeto Emergencial, para a formação da
equipe técnica que realizará o reestudo dos limites da Área Indígena Avá-Canoei
ro;
d) 30 (trinta) dias, a partir da constituição da equipe técnica, para a realização do
reestudo de que trata o item anterior;
e) 90 (noventa) dias, contados a partir da conclusão dos trabalhos de que trata
o item “d" acima, para o cumprimento, conforme Decreto n® 22, de fevereiro de
1991, de todos os procedimentos técnicos, legais e administrativos necessários
para que a Área Indígena Avá-Canoeiro esteja em condições de ser demarcada;

f) 90 (noventa) dias, contados a partir do cumprimento do item anterior, para a
demarcação física da Área Indígena Avá-Canoeiro;
g) 120 (cento e vinte) dias, contados a partir do cumprimento do item “e" acima,
para a regularização fundiária da Área Indígena Avá-Canoeiro;
h) 15 (quinze) dias, contados a partir do término dos trabalhos de reestudo da
Área, para a constituição do Grupo de Trabalho, que irá eiaborar o Programa
Avá-Canoeiro; e
i) 60 (sessenta) dias, contados a partir da constituição do Grupo de Trabaího,
para a formulação do Programa Avá-Canoeiro, com detalhamento dos custos.
'LÁUSULA QUINTA - ALTERAÇÃO DE PRAZO
Os prazos para a realização das atividades poderão ser alterados, por Termo
Aditivo, se houver paralização total ou parcial em virtude da ocorrência compro
vada de caso fortuito ou de força maior, entendidas essas expressões segundo
a definição do Parágrafo Único do artigo n^ 1.058 do Código Civil Brasileiro Em qualquer desses casos, haverá prorrogação de prazo de execução de
serviços, por período igual a duração do impedimento e do tempo eventual e
comprovadamente necessário para que seja restabelecido o ritmo normal dos
trabalhos.
CLÁUSULA SEXTA - RECURSOS
Os recursos necessários às atividades a serem realizadas deverão constar nos
Termos Aditivos a serem firmados, referentes a este Convênio.
JLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE DE PREÇO
O reajustamento dos preços, de cada Termo Aditivo, a ser firmado posteriormen
te, será obtido pelo emprego da seguinte fórmula:

)

Convênio

P

= Po x ------ , onde:
Io

P

= valor da parcela reajustada;
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Po = valor inicial da parcela referida ao mês de abril de 1992;
i
= índice de reajuste, coluna 39 - código A0157980, da Fundação Getúíio
Vargas, para Serviços de Consultoria - Custo Nacional da Construção Civil e
Obras Públicas, já publicado, no mês do evento gerador do faturamento; e
Io

= mesmo índice, referido ao mês de abril de 1992.

UJSULA OITAVA - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO PERÍODO DE PROSSAMENTO DO PAGAMENTO
Todos os Termos Aditivos a serem firmados, referentes a este Convênio, terão
compensação financeira pelo período de processamento do pagamento, de
acordo com a seguinte redação:
Durante o período de processamento dos documentos de cobrança até o seu
vencimento contratual, seus valores farão jus a compensação financeira, calcu
lada pela seguinte fórmula:
CFPP = Vr [ {1 + TR/IQO)^30

-1]

, onde:

CFPP = compensação financeira pelo prazo de processamento do pagamento;
Vr

= valor faturado;

TR

= taxa referencial do mês da apresentação do documento de cobrança;e

t
= período em dias, decorrido entre a data da apresentação dos docu
mentos de cobrança e a data de pagamento, limitado a 30 (trinta) dias, excluin
do-se deste período o número de dias a transcorrer no mês da execução dos
serviços.

III

ÁUSULA NONA - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA POR ATRASO DE PAGANTO
Todos os Termos Aditivos a serem firmados, referentes a este Convênio, terão
compensação financeira por atraso de pagamento de acordo com a seguinte
redação:
Caso ocorra atraso no pagamento dos documentos de cobrança, por culpa
exclusiva de FURNAS, os valores pagos com atraso serão corrigidos pela Taxa
Referencial Diária - TRD - acumulada entre o 8- (oitavo) dia útil anterior ao do
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vencimento contratual e o 85 (oitavo) dia útií anterior ao do pagamento da
obrigação.
UISULA DÉCIMA - RESCISÃO
Este Convênio poderá ser rescindido, por inadimplemento de quaisquer de suas
ciáusuias ou condições, ou peia superveniência de norma íegaí ou evento, que
o torne mp.teriai ou formalmente inexequível, particularmente quando constatadas
as seguintes situações:
a) Utilização de recursos em desacordo com planos de trabalho;
b) Aplicação dos recursos no mercado financeiro, excetuadas as autorizações
específicas contidas em legislação federai; e
c) Falta de apresentação dos relatórios de execução físico-financeiro e da
prestação de contas dos prazos estabelecidos.
Parágrafo Único
Ocorrendo a hipótese que implique em rescisão, ficam os convenentes respon
sáveis petas obrigações, decorrentes do prazo em que vigir este instrumento,
creditando-se-lhes, igualmente, os benefícios adquiridos no mesmo período.
UJSULA DÉCIMA PRIMEIRA - BENS
Os bens materiais permanentes e equipamentos, adquiridos, produzidos ou
construídos, com recursos oriundos deste Convênio, que se destinem ao aten
dimento da comunidade indígena, serão incorporados ao patrimônio indígena.
Parágrafo Primeiro
Os demais bens materiais permanentes e equipamentos destinados à realização
das atividades de que trata a Cláusula Primeira, Parágrafo Único, itens ''a'1, "b" e
"c‘\ continuarão a pertencer ao patrimônio de FURNAS.
Parágrafo Segundo
A destinação dos bens materiais permanentes e equipamentos de que trata esta
Cláusula, será detalhada em cada um dos Termoc Aditivos que venham a ser
firmados.
ÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - PESSOAL

A utilização temporária do pessoal, que se tornar necessária para a execução do
objeto deste Convênio, não configurará vínculo empregatício de qualquer natu
reza, nem gerará qualquer tipo de obrigação trabalhista ou previdenciária para
FURNAS.
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USULA DÉCIMA TERCEIRA - DIVULGAÇÃO
Qualquer das partes poderá utilizar os resultados finais das atividades oriundas
deste Convênio, obrigando-se, contudo, em caso de divulgação, a obter antes a
aprovação da outra parte, por escrito, e a consignar destacadamente a presente
cooperação, bem como, qualquer que seja o veículo de comunicação, a remeter
pelo menos 1 (um) exemplar de cada edição, à outra parte, no prazo de 30 (trinta)
dias, contado da data de sua publicação.
Parágrafo Primeiro:
Nenhuma das partes poderá utilizar o nome da outra, para fins promocionais,
sem sua prévia aquiescência, por escrito.
Parágrafo Segundo:
As partes se comprometem a observar esta Cláusula, mesmo após o término do
prazo previsto na Cláusula Décima Quinta, deste Convênio.
tUSULA DÉCIMA QUARTA - CONDIÇÕES GERAIS
a) Todas as comunicações relativas ao presente Convênio serão consideradas
como regularmente efetuadas se entregues com protocolo, fac-simile, telex ou
telegrama e
b) As reuniões entre os representantes credenciados das partes, bem como
ocorrências que possam ter implicações neste Convênio e/ou Termos Aditivos,
serão registradas por escrito e assinadas pelos referidos representantes.
ÁUSULA DÉCIMA QUINTA - VIGÊNCIA E TERMOS ADITIVOS
O presente Convênio terá a duração de 5 (cinco) anos, a partir de sua assinatura,
podendo ser prorrogado e/ou alterado, mediante Termo Aditivo, por expressa
manifestação das partes, com antecedência de 15 (quinze) dias da vigência do
término deste instrumento.
\USULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO
As publicações do presente instrumento e de seus Termos Aditivos, serão
efetuadas em extrato dc Hiário Oficial da União, correndo por conta de FURNAS
as respectivas despesas.
ÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO
Fica eleito o Foro da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para
dirimir quaisquer questões oriundas do presente Convênio, não solucionadas
administrativa ou amigavelmente, com renuncia de qualquer outro, por mais
privilegiado que o seja.
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E, por estarem assim acordadas, assinam as PARTES o presente Convênio, em
três vias de igual teor e forma.

FURNAS - CENTRAIS ELETRICAS S.A. :

/'

ELISEU RESENDE
Diretor Presidente
o

ANIELLOPUZZIELLO
/
i
Diretor de Planejamento, Engenharia e Construção
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO - FUNAI

SYDNEY 5ERREIRA POSSUELO
Presid
TESTEMUNHAS

MARCUS VINÍCIUS PR£HNTDE MORAES
Ministro de Minas e Energia

/n -1 1

Termo Aditivo

01
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FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

E

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI

OBJETO: PROJETO EMERGENCIAL

VALOR DO TERMO ADITIVO: Cr$ 109.970.000,00
(cento e nove milhões novecentos e setenta mil cruzeiros)

Termo Aditivo
01
Convênio n9 10.323

Fl. 1 / 5

FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. e a FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
- FUNAI, já devidamente qualificadas no Convênio originai, têm entre si ajustado
o presente TERMO ADITIVO n£ 01 ao Convênio n5 10.323 , assinado em
29/06/92, que se regerá pelas Cláusulas e condições seguintes;

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
Constitui objeto do presente Termo Aditivo o detalhamento do Projeto Emergen
cial de Localização e Contato Avá-Canoeiro, conforme Cláusula Primeira, Pará
grafo Único, item “a", do referido Convênio.
OIÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DE FURNAS
Além das previstas no referido Convênio:
a) Providenciar a compra dos materiais e equipamentos de uso permanente,
. após o recebimento das especificações dos mesmos pela FUNAI e
b) Atender ao chefe da frente Avá-Canoeiro quanto aos cuidados e medidas de
prevenção a serem adotadas durante as atividades relacionadas com este
Projeto.
CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA FUNAI
Além das previstas no referido Convênio:
a) Entregar a FURNAS, até 15 (quinze) dias após a assinatura deste Termo
Aditivo, a especificação detalhada para a compra dos materiais e equipamentos
de uso permanente;
b) Utilizar, exclusivamente para o Projeto Emergencial, os materiais e equipa
mentos postos à disposição da FUNAI; e
c) Manter o pessoal quaiificado e treinado, integralmente à disposição do Projeto
Emergencial, durante a duração do mesmo.
CLÁUSULA QUARTA - METAS
a) Localizar e contatar os grupos isolados Avá-Canoeiro, na área de influência
do Aproveitamento Hidrelétrico de São Féiix, que abrange as Usinas Hidrelétricas
de Serra da Mesa e de Cana Brava; e
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a) Localizar e contatar os grupos isolados Avá-Canoeiro, na área de influência
do Aproveitamento Hidrelétrico de São Féiix, que abrange as Usinas Hidrelétricas
de Serra da Mesa e de Cana Brava; e
b) Elaborar proposição para adoção das medidas necessárias à proteção físicac u ltu ra ! dos índ ios A vá -C a n o e iro que sejam contatados.

•'LÁUSULA QUINTA - ESTRATÉGIA DE AÇÃO/ÁREA DE ATUAÇÁO

Formar uma equipe de localização/contato, que atuará na área de influência das
Usinas de Serra da Mesa e de Cana Brava, principalmente nos Municípios de
Minaçu, Cavalcante e Colinas do Sul.
üLÁUSULA SEXTA - AÇÕES PREVISTAS

a) Realizar expedições terrestres e fiuviais;
b) Percorrer os locais onde existam informações sobre a presença de índios
Avá-Canoeiro isolados; e
c) Mapear as regiões percorridas.
"LÁUSULA SÉTIMA - EXECUÇÃO

A execução ficará a cargo da equipe de campo, composta por servidores da
FUNAI sob coordenação desta. A equipe de campo será, em princípio, composta
por:
01 Sertanista/lndigenista

- Chefe da Equipe

01 Auxiliar Sertanista

- Auxiliar de Frente

01 Auxiiiar Sertanista
01 Motorista
01 Atendente de Enfermagem
i 11

CLÁUSULA OITAVA - PRAZO DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE LOCALIZAÇÃO
CONTATO DOS AVÁ-CANOEIRO ISOLADOS

a) Os trabalhos de campo terão seu início imediatamente após o recebimento,
pela FUNAI, dos equipamentos e materiais permanentes, e da parcela inicial
referente ao material de consumo e
b) O prazo de aquisição do material de consumo, pela FUNAI, será de 30 (trinta)
dias, após o recebimento da primeira parcela, conforme estabelecido na Cláusula
Décima Primeira deste instrumento.
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LÁUSULA NONA - ACOMPANHAMENTO
0 acompanhamento do Projeto será feito por técnicos de FURNAS e da FUNAI,
que deverão avaliar , em reuniões trimestrais, ou a qualquer tempo que se fizer
necessário, o trabalho realizado.
LÁUSULA DÉCIMA - RECURSOS
Para a execução do objeto deste Termo Aditivo serão destinados recursos no
valor estimado de Cr$ 109.970.000.00 (cento e nove milhões novecentos e
setenta mil cruzeiros), referido ao mês de abril de 1992, conforme discriminado
abaixo:
a) MATERIAL DE CONSUMO - Cr$ 15.300.000,00 ( quinze miihões e trezentos
mii cruzeiros)
. alimentação, combustível, óleo lubrificante, material de acampamento, medica
mentos, munição, peças de reposição e vestuário.
b) OUTROS SERVIÇOS - Cr$ 9.000.000,00 (nove milhões de cruzeiros)
. fretes, reparos de materiais e equipamentos e eventuais necessidades.
c) EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - Cr$ 85.670.000,00 (oitenta
e cinco milhões seiscentos e setenta mil cruzeiros). Estes bens serão incorpora
dos ao patrimônio de FURNAS.
. 01 barco de alumínio, 01 motor de popa 15 HP, 01 gerador portátil, 01 pickup
cabine dupla, 02 rádios de comunicação, 4 armas de fogo para proteção pessoai,
01 guincho para veículo, 02 binóculos, 02 rádios walk-taik, 01 máquina fotográfica
e 01 máquina de escrever.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - LIBERAÇÃO DOS RECURSOS
FURNAS transferirá os recursos previstos na Cláusula Décima, itens "a" e "b",
deste Termo Aditivo, em favor da FUNAI, na conta corrente do Banco do Brasil
n9 555.720.144, agência centrai n9 04529, Brasília, onde serão movimentados,
obedecendo ao cronograma de desembolso, em compatibilidade com as ações
previstas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FORMA DE DESEMBOLSO
a) A FUNAI entregará a FURNAS, até quinze dias após a assinatura deste Termo
Aditivo, um documento contendo o valor básico e de reajuste, conforme Cláusula
Sétima do Convênio, do material de consumo e outras serviços necessários,
para o início do Projeto;
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b) O documento citado no item acima será submetido à apreciação de FURNAS
e, se aprovado, será pago dentro de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de
entrada da solicitação de pagamento em FURNAS;
c) A segunda parceia para pagamento do material de consumo, somente será
liberada contra a prestação de contas, acompanhada dos respectivos compro
vantes e avaiiação dos trabalhos realizados nos primeiros 3 (três) meses do
Projeto Emergencial. A FUNAI deverá entregar a FURNAS, 30 (trinta) dias antes
da necessidade do recurso, um documento contendo valor básico e de reajuste
da segunda parcela, conforme Cláusula Sétima do Convênio;
d) A terceira parcela deverá seguir procedimento semelhante ao do item anterior,
após 6 (seis) meses de atividades;
e) A quarta parcela deverá seguir o mesmo procedimento do item "c" acima, após
decorridas 9 (nove) meses de atividades;
f) FURNAS providenciará, imediatamente após a assinatura deste Termo Aditivo
e de posse das especificações detalhadas na Cláusuia Terceira, item "a", a
compra do material e equipamento de uso permanente; e
g) O cronograma de desembolso do Projeto Emergencial está assim constituído:

valores em Cruzeiros x 103
3 MESES

6 MESES

9 MESES

6.000

2.500

3.000

3.800

1.800

1.800

2.200

3.200

INICIAL

material
consumo

de

outros serviços

equipamentos e
m a t e r i a l
permanente

TOTAL GERAL

85.670

1 0 9 .9 7 0
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E, por estarem assim acordados, assinam as PARTES o presente Termo Aditivo
em três vias de iguai teor e forma. ■

Brasília,

FURNAS - CENTRAIS ELETR1CAS S.A.

■/

M ktc/á-

\

ELISEU RESENDE
Diretor Presidente

O

{

ANIELL^PUZZIELLO
Diretor de Planejamento, Engenharia e Construção

FUNDAÇAO NACIONAL DO INDIO y FUNAI

:

SYDNE^TERREIRA-HOSSUELO
Presidente
TESTEMUNHAS

(

MARCUS VINÍCIUS PRÃT1NI DE MORAES
Ministro de Minas e Energia

' / h -w.-
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TERMO ADITIVO Nfi02
CONVÊNIO N - 10323
1 1.‘

via[

FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

E

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

OBJETO: ALTERAÇÕES DE CLÁUSULAS

NOVO VALOR ESTIMADO DO TERMO ADITIVO N2 01;
R$ 55.594,06

VISTO
APR.T

TERMO ADITIVO ^ 0 2
CONVÊNIO N - 10323

FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., já devidamente qualificada no Convênio
ora aditado,e a FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO, já devidamente qualificada no
Convênio neste ato representada por seu Presidente Dr. Dinarte Nobre de Madeiro,
brasileiro, casado, carteira de identidade n“ 78.941 SSP/RN, CPF n“ 007.940.664-53 ,
têm entre si ajustado o presente TERMO ADITIVO n202 ao Convênio n2 10323,
assinado em 29 de junho de 1992 e que se regerá pelas Cláusulas e condições
seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
Constitui objeto deste TERMO ADITIVO a modificação das Cláusulas do
CONVÊNIO n2 10323 e do TERMO ADITIVO n2 01 abaixo descritas, em
conformidade com o decreto na 1.110 de 13/04/94.
1. Alteração da CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE DE PREÇO do CONVÊNIO
n2 10323;
2. Alteração da CLÁUSULA OITAVA e NONA do CONVÊNIO ns 10323 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO PERÍODO DE PROCESSAMENTO DO
PAGAMENTO e COMPENSAÇÃO FINANCEIRA POR ATRASO DE
PAGAMENTO;
3. Alteração da CLÁUSULA DÉCIMA do TERMO ADITIVO N"01 ao CONVÊNIO
na 10323- RECURSOS; e
4. Alteração da CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA do TERMO ADITIVO 01 ao
CONVÊNIO N3 10323- FORMA DE DESEMBOLSO

CLÁUSULA SEGUNDA - Alteração da CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE DE
PREÇO do CONVÊNIO ne-10323:
Substituir a Cláusula como segue;
Conforme legislação em vigor, os recursos do TERMO ADITIVO nQ 01
reajustados a cada 12 (doze) meses mediante a aplicação da seguinte fórmula:

serão

P = Po + R, onde:
P = Preço reajustado;
Po = Preço básico da propostaVISTO
^

A P R .T .
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R = Po(F-l), onde:
R = valor do reajuste;
I
FL
“ ---------, onde:
Io
F = Fator de reajuste válido por um período de 12 (doze) meses.
I = indice de reajuste, coluna 39 - código A0157980, da Fundção Getúlio Vargas, para
Serviços de Consultoria - Custo Nacional da Construção Civil e Obras Públicas, já
publicado, no mês do evento gerador do faturamento; e
Io = mesmo índice acima, referente ao mês de FEV/94.
Parágrafo Primeiro - No cálculo do fator de reajuste serão consideradas 4 (quatro)
casas decimais, desprezando-se as restantes, sem arredondamento.
Parágrafo Segundo - A variação de preços, para efeito de aplicação do reajuste, será
medida pelos índices previstos na fórmula acima, calculados a partir dos preços em
URV e em REAL.

CLÁUSULA TERCEIRA - Alteração das CLÁUSULAS OITAVA e NONA do
CONVÊNIO na 10323.
Ficam supridas as CLÁUSULAS OITAVA e NONA do CONVÊNIO ne 10323COMPENS AÇAO FINANCEIRA PELO PERÍODO DE PROCESSAMENTO DO
PAGAMENTO e COMPENSAÇÃO FINANCEIRA POR ATRASO DE
PAGAMENTO.

CLÁUSULA QUARTA -Alteração da. CLÁUSULA DÉCIMA do TERMO
ADITIVO n2 01 ao CONVÊNIO n2 10323 - RECURSOS.
Por este TERMO ADITIVO os recursos estimados no TERMO ADITIVO n2 01 ao
CONVÊNIO ne 10323 passam a ser de RS 55.594,06 (cinqüenta e cinco mil,
quinhentos e noventa e quatro reais e seis centavos).

VISTO
APR.T

TERMO ADITIVO N2 02
CONVÊNIO N2 10323
ET. 4
CLÁUSULA QUINTA- Alteração da CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA do
TERMO ADITIVO n=0I ao CONVÊNIO n2 10323 - FORMA DE DESEMBOLSO,
alínea "g".
O valor da quarta parcela (material de consumo e outros serviços) passa a ser de RS
3.538,76 ( três mil quinhentos e trinta e oito reais e setenta e seis centavos).
CLÁUSULA SEXTA - DISPOSIÇÕES GERAIS
No que não confütarem com este TERMO ADITIVO, permanecem íntegras e válidas
as demais Cláusulas e Condições estipuladas no Convênio na 10323 e o TERMO
ADITIVO n2 01.
E, por estarem assim acordados, assinam as partes o presente TERMO ADITIVO, em
3 (três) vias datilografadas, de igual teor e para um só efeito, na presença das
testemunhas abaixo.
Rio de Janeiro,
FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

Aniello Puzziello
(/J
Diretor de Planejamento Engenharia e Construção

FTJNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

-ôffiartê Notoéde/Madeiro
Presidente * /

VISTO
APR.T

TERMO ADITIVO Na 03
CONVÊNIO Nfí 10323

FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EMERGENCIAL

VALOR ESTIMADO: RS 107.664,69

VISTO
APRT

TERMO ADITIVO Nü 03
CONVÊNIO Nfi 10323
FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., já devidamente qualificada no Convênio
ora aditado e a FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO, já devidamente qualificada no
Convênio neste ato representada por seu Presidente Dinarte Nobre de Madeiro,
brasileiro, casado, carteira de identidade n- 78.941 SSP/RN, CPF n2 007.940,664-53,
têm entre si ajustado o presente TERMO ADITIVO nE 03 ao Convênio n2 10323.
assinado em 29 de junho de 1992 e que se regerá pelas Cláusulas e condições
seguintes:

CLÁUSULA la. - OBJETO
Constitui objeto do presente Termo Aditivo a implantação do Projeto Emergencial de
Localização e Contato Avá-Canoeiro a ser realizado na área de influência direta do
Aproveitamento Hidrelétrico de Serra da Mesa.
§ Ia - Para melhor caracterização do objeto deste Termo Aditivo e das obrigações das
PARTES, considera-se peças integrantes e complementares deste instrumento,
independentemente de anexação, em tudo aquilo que com ele não coiidirem, os
seguintes documentos:
Anexo I - Lista de material/equipamento
Anexo II - Cronograma de Atividades
§ 2a - Ocorrendo divergências deste instrumento com os documentos mencionados
nesta Cláusula, prevalecerá, em primeiro lugar, este Termo Aditivo, e depois os
referidos documentos.
§ 3S - Não terão eficácia quaisquer exceções a este Termo Aditivo ou a outros
documentos emanados de FURNAS, formulados pela FUNAI, em relação aos quais
FURNAS não haja, por escrito, se declarado de acordo.

CLÁUSULA 2a. - OBRIGAÇÕES DE FURNAS
São obrigações de FURNAS, além de outras constantes deste Termo Aditivo:
a) assegurar os recursos financeiros necessários à execução do objeto deste TERMO
ADITIVO;
b) providenciar, com recursos próprios, a formação de uma equipe de Campo e de
um Núcleo de Apoio em Minaçu, Goiás, até 30 (trinta) dias a partir da data de
recebimento da relação do pessoal dessas equipes, a ser encaminhada pela FUNAI,
conforme alínea "b", Cláusula 3a - OBRIGAÇÕES DA FUNAI, deste instrumento,
cuja composição está descrita a seguir:

VISTO
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- Equipe de Campo:
10 (dez) mateiros, por um período de 18 (dezoito) meses.
- Núcleo de Apoio:
1 (hum) motorista, por um período de 18 (dezoito) meses.
1 (hum) assistente administrativo, por um período de 18 (dezoito) meses.
c) dar apoio aos chefes das Frentes Avá-Canoeiro, quando necessário, durante as
atividades de localização e contato, objeto deste instrumento; e
d) acompanhar os trabaihos a serem executados peia FUNAI.

CLÁUSULA 3a. - OBRIGAÇÕES DA FUNAI
São obrigações da FUNAI. além de outras constantes deste Termo Aditivo:
a) adquirir, com os recursos repassados por FURNAS, no prazo de 30 (trinta) dias.
contado da data de recebimento da parcela inicial, os materiais/equipamentos
discriminados no Anexo I a este instrumento.
b) encaminhar à FURNAS, relação do pessoal para a formação de duas equipes de
campo e de um núcleo de apoio, conforme especificado na alínea "b”, Cláusula 2a. OBRIGAÇÕES DE FURNAS, deste instrumento.
c) utilizar, exclusivamente, para o Projeto Emergencial os materiais/equipamentos
adquiridos com os recursos repassados por FURNAS;
d) manter o pessoal selecionado integralmente à disposição do Projeto Emergencial,
durante o prazo de execução deste TERMO ADITIVO;
e) designar um técnico indigenista do seu quadro de pessoal para auxiliar a atual
chefia da Frente Avá-Canoeiro;
f) alugar, por um período de 18(dezoito) meses, com os recursos repassados por
FURNAS, uma casa com 3 (três) quartos, sala, cozinha .banheiro e garagem na cidade
de Minaçú, estado de Goiás, para a instalação de um Núcleo de Apoio, com
infra-estrutura necessária a prestar apoio logístico, operacional e administrativo às
equipes de Localização e Contato, conforme mer.^onado no Anexo I a este
instrumento;
g) elaborar e encaminhar à FURNAS os seguintes documentos:
. relatórios do s trabalhos executados em campo, incluindo mapas das regiões
percorridas, ao final de cada trimestre a partir do inicio da atividade;
. prestação de contas, ao final de cada trimestre, dos recursos repassados no trimestre
anterior, no órgão identificado a seguir:
VISTO
APR.T
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FURNAS Centrais Elétricas S. A„
Departamento de Meio Ambiente,
Rua Real Grandeza. 219 sala 1203.2. Bloco C,
Botafogo - Rio de Janeiro - RJ;
CEP 22283-900
. relatórios técnicos que deverão acompanhar as solicitações de repasse de recursos e
conter a sintese das atividades das equipes de localização e contato; e
h) cumprir com os prazos definidos no Anexo II - Cronograma de Atividades, deste
instrumento.
CLÁUSULA 4a. - METAS
a) conciuir a investigação sobre a existência de grupos isolados Avá-Canoeiro na área
de influência direta do Aproveitamento Hidrelétrico Serra da Mesa;
b) elaborar proposição para adoção das medidas necessárias à proteção física e
cultural dos Avá-Canoeiro, em caso de contato; e.
c) proceder estudos referentes à investigação sobre a existência de grupos isolados
Avá-Canoeiro nas áreas de influência indireta do Aproveitamento Hidrelétrico Serra
da Mesa, dentro dos limites propostos pela Portaria da FUNAI na 1850. de 08.04.85 e
nas regiões adjacentes onde há informações de grupos de índios isolados
Avá-Canoeiro, os quais serão objeto de um Termo Aditivo específico a este
Convênio.
CLÁUSULA 5a. - AÇÕES PREVISTAS
a) intensificar as expedições terrestres é fluviais; e
b) percorrer os locais onde existem informações sobre a presença de indios
Avá-Canoeiro isoiados;
CLÁUSULA âa. - EXECUÇÃO
A execução fí«rrá a cargo das equipes de campo, sob chefia e coordenação de
servidores da FUNAI e o acompanhamento de FURNAS.

CLÁUSULA 7a. - PRAZO DE EXECUÇÃO
O prazo previsto de execução dos trabalhos de localização e contato Avá-Canoeiro é
de 21 (vinte e um) meses contado a partir da assinatura do presente Termo Aditivo,
conforme a seguir:

VISTO
APK.T
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a) o prazo para aquisição, pela FUNAI, dos materiais de consumo e dos equipamentos
será de 30 (trinta) dias, após o recebimento da parcela inicial, conforme especificado
na Cláusula 10 - ESQUEMA DE REPASSE DE RECURSOS, deste instrumento; e
b) os trabalhos de campo terão o prazo de 18 (dezoito) meses contado a partir da
formação das equipes, conforme especificado na alinea "b", da Cláusula 2a. OBRIGAÇÕES DE FURNAS, deste Termo Aditivo e após a aquisição dos
materiais/equipamentos, conforme especificado na alínea "a", da Cláusuia 3a. OBRIGAÇÕES DE FUNAI e do recebimento, pela FUNAI, da parcela inicial
conforme especificado na Cláusula 10 - ESQUEMA DE REPASSE DE RECURSOS,
deste Termo Aditivo.

CLÁUSULA 8a . - ACOMPANHAMENTO
FURNAS e FUNAI designarão por escrito, até 30 (trinta) dias após a assinatura deste
instrumento, os técnicos que deverão acompanhar e avaliar o Projeto, objeto deste
Termo Aditivo.

CLÁUSULA 9a. - RECURSOS
Para a execução do objeto deste Termo Aditivo serão destinados recursos no valor
estimado de RS 107.664,69 (cento e sete mil seiscentos e sessenta e quatro reais e
sessenta e nove centavos), referente a outubro de 1994.

CLÁUSULA 10 - ESQUEMA DE REPASSE DE RECURSOS
A FUNAI encaminhará à FURNAS as solicitações de repasse de recursos
acompanhadas dos relatórios técnicos, especificados na alínea "g" Cláusula 3a.
-OBRIGAÇÕES DA FUNAI, da seguinte forma:
1a. parcela - no mês de assinatura do Termo Aditivo

R$ 36.244,02

2a. parcela - no 35 mês após a assinatura do Termo Aditivo

RS 12.839,74

3a. parcela - no 62 mês após a assinatura do Termo Aditivo

R$ 12.839,74

4a. parcela - no 9° mês após a assinatura do Termo Aditivo

RS 20.061,71

5a. parcela - no 12- mês após a assinatura do Termo Aditivo

R$ 12.839,74

6a. parcela - no 15a mês após a assinatura do Termo Aditivo

RS 12.839,74

TOTAL

RS 107.664,69
VISTO
APR.T

l\Y
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CLÁUSULA 11 - REAJUSTAMENTO DE RECURSOS
Conforme legislação em vigor, os recursos do TERMO ADITIVO n- 03
reajustados a cada 12 (doze) meses mediante a aplicação da seguinte fórmuia:

serão

P = Po r R, onde:
P = Preço reajustado;
Po = Preço básico da proposta;
R = Po(F-l), onde:
R = valor do reajuste;

F=

I
-----, onde:
Io

F = Fator de reajuste válido por um periodo de 12 (doze) meses.
I = indice de reajuste, coluna 39 - código AO157980, da Fundação Getúlio Vargas,
para Serviços de Consultoria - Custo Nacional da Construção Civil e Obras
Públicas, já publicado referente a OUT/95;
Io = mesmo índice acima, referente ao mês de OUT/94;
Parágrafo Único - No cálculo do fator de reajuste serão consideradas 4 (quatro) casas
decimais, desprezando-se as restantes, sem arredondamento.

CLÁUSULA 12 - CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E DE REPASSE DE
RECURSOS
FURNAS procederá ao repasse dos recursos aos preços previstos na CLÁUSULA
9a.- RECURSOS, deste instrumento e respectivos reajustamentos, nas seguintes
condições:
§ l s - Aprovada as solicitações de repasse de recursos, FURNAS repassará à FUNAI
no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da respectiva solicitação.
§ 2- - Para que FURNAS possa cumprir com as suas obrigações dentro dos prazos
estabelecidos, relativas ao repasse de recursos solicitados através dos documentos de
cobrança emitidos por conta deste instrumento, a FUNAI deverá observar as seguintes
disposições:

VISTO
APK.T
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1) Nos meses previstos e conforme especificado na Cláusula 10 - ESQUEMA DE
REPASSE DE RECURSOS, a FUNAI emitirá e apresentará a FURNAS, 2 (duas) vias
do documento de solicitação de repasse de recursos, de valores básicos e de reajuste,
(se for o caso), acompanhadas do respectivo relatório técnico previsto na alínea "g".
Cláusula 3a. - OBRIGAÇÕES DA FUNAI, no órgão a seguir identificado:
FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
Divisão de Contas a Pagar - DCPG.F
Rua Real Grandeza, 219-Bloco A Sala 202
Botafogo - Rio de Janeiro
CEP 22283-900
CGC: 23.274.194/0001-19
Insc. Estadual: 81.418.667
1.1) Caso os índices definitivos de reajuste não estejam disponíveis para atendimento
no prazo estipulado acima, a FUNAI apresentará a FURNAS até o 22 (segundo) dia
útil posterior à divulgação de tais índices, as solicitações de reajuste de repasse de
recursos.
1.1.1) Estas solicitações de repasse de recursos, se apresentadas até o 6Q(sexto) dia útil
anterior ao do vencimento das solicitações de valores básicos, terão o mesmo
vencimento dessas solicitações, senão, terão seu vencimento no 302 (trigésimo) dia
após a apresentação.
2) Caso a FUNAI apresente as solicitações de repasse de recursos além dos prazos
estabelecidos nos itens anteriores, a cada dia de atraso, o prazo de pagamento
mencionado no parágrafo primeiro será prorrogado na mesma proporção.
3) Os valores de reajustamento deverão ser faturados em um único documento,
emitido separadamente daquele correspondente à parcela do preço básico a que se
refere, devendo ser anexados a este documento, as planilhas de cálculo e todos os
documentos comprobatórios nelas utilizados.
4) Os documentos de solicitação de repasse de recursos deverão indicar o número e o
objeto deste Termo Aditivo e do Convênio na 10323 e a ele únicamente referir-se, não
se adimitindo, portanto, documentos que façam referência a diversos instrumentos .
5) As solicitações de repasse de recursos decorrentes deste Termo Aditivo serão
repassadas por FURNAS através de depósito bancário na conta corrente da FUNAI na
555.73005.0, no Banco do Brasil, agência n2 2%12-Y era Brasília - DF.
6) Nenhum documento de solicitação de repasse de recursos poderá ser emitido por
conta deste instrumento, sem que o original da Autorização de Dispêndio - AD, esteja
em poder da FUNAI, em cumprimento ao disposto do Decreto-Lei na 2037, de
28.06.1983, salvaguardando-se os limites mínimos estabelecidos periodicamente por
FURNAS.
7) Os documentos de solicitação de repasse de recursos deverão indicar o n2 da
Autorização de Dispêndio - AD, em cumprimento ao disposto no Decreto-Lei nQ2037
de 28.06.1983.
VISTO
APR.T v

TERMO ADITIVO N1103
CONVÊNIO Na 10323
F1.7
8) Em atendimento ao Decreto-Lei na 2037 de 28.06.1983, e na Portaria ns 118/83,
que o regulamentou, os limites de repasse anual e de execucão física em cada exercício
deste instrumento serão os mesmos aprovados pela SEST e deverão estar de acordo
com os eventos físicos e financeiros especificados no documento que o implementará.
O total dos valores em Reais referentes aos documentos de repasse de recursos a
serem emitidos pela FUNAL num determinado exercício, não poderá ser supericr ao
estabelecido a Autorização de Dispêndio - AD correspondente, em cumprimento ao
disposto no referido Decreto.
9) O não cumprimento, pela FUNAI, do disposto nos itens anteriores, no que for
aplicável, facultará FURNAS a devolver os documentos de solicitação de repasse de
recursos e a contar um novo prazo de vencimento, a partir do dia da reapresentação.
§ 3â - Caso sejam verificadas diferenças a maior ou a menor, nos valores faturados pela
FUNAI, estas diferenças (se a maior) serão glosadas do respectivo faturamento ou (se
a menor) serão objeto de faturamento complementar a ser emitido pela FUNAI.
§ 4r - Desde já fica acertado que o comprovante de depósito bancário se constituirá em
documento comprobatório de quitação das obrigações decorrentes deste instrumento.
§ 50 - Fica vedado o desconto bancário ou endosso de duplicatas caso extraídas com
base neste instrumento, não responsabilizando FURNAS por seu pagamento, se
verificado dito desconto ou endosso. Em qualquer hipótese, FURNAS não se
responsabiliza por acréscimo bancário ou não, no valor das duplicatas, que sejam a
títulos de juros, comissões, taxas de permanências, etc.
§ 6Q - Em caso de dúvida nos documentos de cobrança que acompanham a solicitação
de repasse de recursos, FURNAS poderá a seu exclusivo critério, repassar apenas a
parcela não controvertida no prazo estabelecido, ficando a parcela restante para ser
repassada após a solução final da contorvérsia, com vencimento no prazo de 6 (seis)
dias úteis a contar da data em que as dúvidas forem solucionadas e a solicitação de
repasse de recursos aprovada por FURNAS.
§7a - FURNAS não se responsabiliza por qualquer despesa bancária, nem por qualquer
outro pagamento não previsto neste instrumento.

CLÁUSTTLA 13 - MATERIAIS/EQUIPAMENTOS
Os materiais/equipamentos a serem adquiridos, conforme especificado no Anexo I a
este instrumento serão incorporados ao patrimônio da FUNAI.

VISTO
APR.T
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CLÁUSULA 14 - DISPOSIÇÕES FINAIS
Pennanecem íntegras e válidas, no que não conflitarem com o presente Termo
Aditivo, todas as demais Cláusulas e condições estipuladas no Convênio na 10323 e
seus Termos Aditivos n2501 e 02.

E, por estarem assim acordados, assinam as PARTES o presente TERMO ADITIVO,
em 3 (três) vias datilografadas, de igual teor e para um só efeito, na presença das
testemunhas abaixo.
Rio de Janeiro, \! 5 ^
FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

__ ___________

i

—

Aniello Puzziello
^
Diretor de Planejamento Engenharia e Construção

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

/
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TERMO ADITIVO n- Q4
CONVÊNIO na 10.323

FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

OBJETO:

IMPLANTAÇÃO E A EXECUÇÃO DO PLANO EMERGENCIAL
DE FISCALIZAÇÃO.E PROTEÇÃO DA TERRA INDÍGENA
AVÁ-CANOEIRO

VALOR ESTIMADO DO TERMO ADITIVO: R$ 71.096,84

VISTO
APR.T

TERMO ADITIVO n2 04
CONVÊNIO n2 10.323

ÍNDICE
CLÁUSULA ia. - OBJETO
CLÁUSULA 2a. - OBRIGAÇÕES DE FURNAS
CLÁUSULA 3a - OBRIGAÇÕES DA FUNAI
CLÁUSULA 4a -EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO
CLÁUSULA 5a - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
CLÁUSULA 6a - PRAZO DE EXECUÇÃO
CLÁUSULA 7a. - RECURSOS
CLÁUSULA 8a. - ESQUEMA DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS
CLÁUSULA 9a. - REAJUSTAMENTO DE RECURSOS
CLÁUSULA 10 - CONDIÇÕES DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS
CLAUSULA 11 - DISPOSIÇÕES FINAIS

ANEXO I - PLANO EMERGENCIAL DE FISCALIZAÇÃO E PROTEÇÃO DA
TERRA INDÍGENA AVÁ-CANOEIRO

vtsto
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FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. e a FUNDAÇÃO NACIONAL DO
ÍNDIO, já devidamente qualificadas no CONVÊNIO ora aditado. têm entre si
ajustado o presente TERMO ADITIVO n2 04 ao CONVÊNIO n2 10.323r
assinado em 29/06/92, autorizada sua lavratura pela Requisição de Serviços
DMA.T.018.95, que se regerá pelas Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA 1a. - OBJETO

Constitui objeto do presente TERMO ADITIVO a implantação e a execução do
Plano Emergencial de Fiscalização e Proteção a Terra Indígena Avá-Canoeiro
visando coibir os abusos e depredações que vêm ocorrendo naquela área e
preservar a integridade física e cultural do Grupo Indígena locai, bem como
evitar, de forma ostensiva, a invasão da Terra Indígena.
§1a - Para melhor caracterização do objeto deste TERMO ADITIVO e das
obrigações das PARTES, considera-se peça integrante e complementar deste
instrumento, independentemente de anexação, em tudo aquilo que com ele
não colidir, o seguinte documento:
ANEXO I - PLANO EMERGENCIAL DE FISCALIZAÇÃO E PROTEÇÃO DA
TERRA INDÍGENA AVÁ-CANOEIRO.
§2S - Ocorrendo divergências deste instrumento com o documento
mencionado nesta CLÁUSULA, prevalecerá, em primeiro lugar, este TERMO
ADITIVO e depois o referido documento.

CLÁUSULA 2a. - OBRIGAÇÕES DE FURNAS

São obrigações de FURNAS, além de outras previstas no CONVÊNIO, ora
aditado, assegurar os recursos financeiros especificados na Cláusula 7a.RECURSOS.
CLÁUSULA 3a. - OBRIGAÇÕES DA FUNAI

São obrigações da FUNAI, além de outras previstas no CONVÊNIO ora
aditado:

VISTO
APR.T
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a) adquirir com os recursos repassados por FURNAS, no prazo de até 60
(sessenta) dias, contado da data de recebimento da parceia inicial, os
materiais e equipamentos relacionados no subitem 7.2 - "Custos de
Equipamentos', Anexo I - PLANO EMERGENCIAL DE FISCALIZAÇÃO E
PROTEÇÃO DA TERRA INDÍGENA AVÁ-CANOEIRO a este instrumento;
b) providenciar com os recursos repassados por FURNAS, no prazo de até 45
(quarenta e cinco) dias contado da data de seu recebimento, conforme previsto
na Cláusula 7a, - RECURSOS, a construção de uma barreira de fiscalização
na divisa da Terra Indígena na estrada de maior acesso, sendo esta a que liga
Colinas de Goiás a Usina Hidrelétrica de Serra da Mesa, cortando a Terra
Indígena, estando seu custo previsto no subitem 7.1 - “Custos de Implantação
de Infra-Estrutura', Anexo I - PLANO EMERGENCIAL DE FISCALIZAÇÃO E
PROTEÇÃO DA TERRA INDÍGENA AVÁ-CANOEIRO, a este instrumento;
c) providenciar a formação e a manutenção da Equipe de Fiscalização da
Terra Indígena Avá-Canoeiro, conforme especificado na Cláusula 4a. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO, deste instrumento;
d) arcar com os custos de seus servidores/colaboradores durante a vigência
deste TERMO ADITIVO, conforme discriminado no subitem 7.4 “Custo de
Servidores da FUNAI/Colaboradores", Anexo I - PLANO EMERGENCIAL DE
FISCALIZAÇÃO E PROTEÇÃO DA TERRA INDÍGENA AVÁ-CANOEIRO a este
instrumento, inclusive os encargos sociais e trabalhistas, sendo certo que
nenhum vínculo contratual haverá entre FURNAS e os servidores da FUNAI;
e) executar os serviços relacionados no ANEXO I - PLANO EMERGENCIAL
DE FISCALIZAÇÃO E PROTEÇÃO DA TERRA INDÍGENA AVÁ-CANOEIRO,
deste instrumento;
f) utilizar, exclusivamente, para o Plano Emergencial de Fiscalização e
Proteção da Terra Indígena Avá-Canoeiro cis materiais e equipamentos
adquiridos com os recursos deste TERMO ADITÍVO; e
g) encaminhar a FURNAS, trimestralmente, após a assinatura deste
instrumento, Relatórios de Atividades e cópia das Prestações de Contas,
referentes as aquisições de materiais/equipamentos, bem como dos custos
com combustível e materiais de consumo.

CLÁUSULA 4a. - EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO

A Equipe de Fiscalização da Terra Indígena Avá-Canoeiro deverá atuar
ininterruptamente e será composta por servidores da FUNAI e colaboradores.
VISTO
APR.T
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CLÁUSULA 5a. - MATERIAIS É EQUIPAMENTOS

Os materiais e equipamentos a serem adquiridos pela FUNAI, com os recursos
deste TERMO ADITIVO, bem como a infra-estrutura a ser implantada,
conforme relacionados no ANEXO I - PLANO EMERGENCIAL DE
FISCALIZAÇÃO E PROTEÇÃO DA TERRA INDÍGENA AVÁ-CANOEIRO, deste
instrumento, serão incorporados ao Patrimônio Indígena e utilizados,
exclusivamente, para ações de Proteção e Fiscalização da Terra Indígena
Avá-Canoeiro.

PARÁGRAFO ÚNICO - Após a vigência deste TERMO ADITIVO os materiais e
equipamentos acima citados serão utilizados, exclusivamente, no subprograma de Meio Ambiente, Proteção e Fiscalização da Terra Indígena AváCanoeiro, parte integrante do "Programa Avá-Canoeiro", previsto na alínea :id",
Cláusula Primeira - OBJETO, do Convênio n2 10323.

CLÁUSULA 6a. - PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo previsto para a implantação e execução do Plano Emergencial de
Fiscalização e Proteção da Terra Indígena Avá-Canoeiro, objeto do presente
TERMO ADITIVO, será de 30 (trinta) meses, contado a partir da data de sua
assinatura.

CLÁUSULA 7a. - RECURSOS

Para a implantação e a execução do Plano Emergencial de Fiscalização e
Proteção da Terra Indígena Avá-Canoeiro, objeto deste TERMO ADITIVO,
FURNAS repassará à FUNAI, recursos no valor estimado de R$ 71.096,84
(setenta e um mil, noventa e seis reais e oitenta e quatro centavos), referente
ao mès de junho de 1995, conforme discriminado no Anexo I - PLANO
EMERGENL.AL DE FISCALIZAÇÃO E PROTEÇÃO DA TERRA INDÍGENA
AVÁ-CANOEIRO, deste instrumento, e resumidamente apresentado a seguir:

VISTO
APR.T
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Em 1995:
Infra-estrutura
Equipamentos
combustível/material de consumo
TOTAL

R$ 3.955,34
R$ 38.170.00
R$ 4.971,50
R$ 47.096,84

Em 1996:
combustível/material de consumo

R$ 12.000,00

Em 1997:
combustível/material de consumo

R$ 12.000,00

CLÁUSULA 3a. - ESQUEMA DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS

Para a aquisição dos materiais e equipamentos e a realização de obras e
serviços, serão liberados os recursos financeiros, conforme os preços
constantes da Cláusula 7a. - RECURSOS, deste instrumento, da seguinte
forma:
a) a FUNAI encaminhará a FURNAS as solicitações de repasse de recursos
conforme abaixo discriminados:
• R$ 47.096,84 (quarenta e sete mii e noventa e seis reais e oitenta e quatro
centavos), até 30 (trinta) dias após a assinatura deste TERMO ADITIVO;
• R$ 6.000,00 (seis mil reais), no 62 (sexto) més após a assinatura deste
TERMO ADITIVO;
• R$ 6.000,00 (seis mi! reais), no 12- (décimo segundo) mês após a assinatura
deste TERMO ADITIVO;
• R$ 6.000,00 (seis mil reais), no 18s (décimo oitavo) mês após a assinatura
deste TERMO ADITIVO; e
• R$ 6.000,00 (seis mil reais), no 24- (vigésimo quarto) mês após a assinatura
deste TERMO ADITIVO.

v is t o
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CLÁUSULA 9a. - REAJUSTAMENTO DE RECURSOS

Conforme legislação em vigor, os recursos deste TERMO ADITIVO,
discriminados na Cláusula 7a. - RECURSOS, serão reajustados anualmente
mediante a aplicação da seguinte fórmula:

P = Po + R,

onde:

P = preço reajustado
Po = preço base do TERMO ADITIVO

R = Po (F-1), onde:
R = Valor do reajuste

F = -------, onde:

F = Fator de reajuste váiido por um período de 12 (doze) meses.
li = índice de reajuste, Custo Nacional da Construção Civil e Obras Públicas;
Serviço de Consultoria, coiuna 39 - código A0157980, publicado pela
revista Conjuntura Econômica, da Fundação Getúlio Vargas, referente ao
mês de junho de 1996, ou ao 12 - (décimo segundo) mês após o último
reajuste.
lo= mesmo índice acima, referido ao mês de junho de 1995.

PARÁGRAFO ÚNICO - No cálculo do fator de reajuste serão consideradas 4
(quatro) casas decimais, desprezando-se as restantes, sem arredondamento.

CLÁUSULA 10 - CONDIÇÕES DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS
FURNAS procederá ao repasse dos recursos aos preços previstos na Cláusula
7a. - RECURSOS, deste instrumento, nas seguintes condições:

VISTO
APR.T
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& 1- - Aprovados os documentos de solicitação de recursos. FURNAS os
repassará à FUNAI no prazo de 30 (trinta) dias contado da data da respectiva
solicitação.
& 2- - Para que FURNAS possa cumprir com suas obrigações, dentro dos
prazos estabelecidos, relativas ao repasse de recursos emitidos por conta
deste insirumento, a FUNAI deverá observar as seguintes disposições:
1) No mês previsto e conforme especificado na Cláusula 8a. - ESQUEMA DE
LIBERAÇÃO DE RECURSOS, deste instrumento, a FUNAI emitirá e
apresentará a FURNAS 02 (duas) vias do documento de solicitação de
repasse de recursos, no órgão a seguir identificado:

FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
Departamento de Meio Ambiente - DMA.T
Rua Real Grandeza, 219, Bloco C, saia 1203
Botafogo - Rio de Janeiro CEP: 22.283-900
CGC: 23.274.194/0001 -19
Insc. Estadual: 81.418.667
1.1) Caso os índices definitivos não estejam disponíveis para atendimento ao
prazo estipulado acima, o reajustamento de preços será apurado de acordo
com os últimos índices conhecidos, cabendo, quando publicados os índices
definitivos, a correção dos cálculos e a apresentação da solicitação de repasse
de recurso complementar.
1.1.1) Estas solicitações de repasse de recursos, se apresentadas até o 6e
(sexto) dia útil anterior ao vencimento de uma das solicitações de valores
básicos, terão o mesmo vencimento destas solicitações. Em caso contrário,
terão seu vencimento no 30 9 (trigésimo) dia após a sua apresentação.
2) Caso a FUNAI apresente os documentos de solicitação de recursos além
dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, a cada dia de atraso o prazo de
repasse mencionado no parágrafo primeiro será prorrogado na mesma
proporção.
3) Os valores de reajustamento deverão ser faturados em um único
documento, emitidos separadamente daquele correspondente à parcela de
valor básico a que se refere, devendo ser anexados a este documento, a
planilha de cálculo e todos os documentos comprobatórios nela utilizados.

VISTO
APR.T
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4) Os documentos de repasse de recursos deverão indicar o número e o objeto
deste TERMO ADITIVO e do CONVÊNIO n2 10.323 e a eles unicamente
referir-se, não se admitindo, portanto, documentos que façam referência a
outros instrumentos.
5) Os documentos de solicitação de repasse de recursos decorrentes deste
TERMO ADITIVO serão repassadas por FURNAS através de depósito
bancário na conta da FUNAI n9 555730050, Banco do Brasil, n2 001, agência
n2 2872-X - Venâncio 2000, Brasiüa - DF.
6) O não cumprimento, peta FUNAI, no disposto nos itens anteriores, no que
for aplicável, facultará a FURNAS devolver os documentos de solicitação de
repasse de recursos e a contar um novo prazo de vencimento, a partir do dia
da reapresentação.
& 3- - Caso sejam verificadas diferenças a maior ou a menor, nos documentos
de solicitação de repasse de recursos, estas diferenças (se a maior) serão
glosadas do respectivo repasse de recursos, ou (se a menor) serão objeto de
repasse de recursos complementar a ser emitido peia FUNAI.
& 4S - Desde já fica acertado que o comprovante de depósito bancário se
constituirá em documento comprobatório de quitação das obrigações
decorrentes deste instrumento.

& 5° - Fica vedado o desconto bancário ou o endosso de duplicatas acaso
extraídas com base neste instrumento, não se reponsabiiizando FURNAS por
seu pagamento, se verificado dito desconto ou endosso. Em qualquer
hipótese, FURNAS não se responsabiliza por acréscimo bancário ou não, no
valor das duplicatas, seja a título de juros, comissões, taxas de permanência,
etc.
& 62 - FURNAS não se responsabiliza por qualquer despesa bancária, nem por
qualquer outro pagamento não previsto neste instrumento.

CLÁUSULA 11 - DISPOSIÇÕES FINAIS

Permanecem íntegras e válidas, no que não confiitarem com o presente
TERMO ADITIVO, todas as demais Cláusulas e condições estipuladas no
CONVÊNIO n2 10,323 e seus TERMOS ADITIVOS n2 01, 02 e 03.

VISTO
APR.T
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FIS
E, por se acharem justas e acordadas, assinam o presente TERMO ADITIVO,
em 03 (três) vias datilografadas,, de igual teor e para um só efeito, na presença
das testemunhas abaixo.
Rio de Janeiro,

FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

ANIELLO PUZZ1ELLO
Diretor de Planejamento, Engenharia
e Construção

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

DlNARTE NOBRE DE MADEIRO
Presidente
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FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

OBJETO:

PROJETO EMERGENCIAL DE DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
DA TERRA INDÍGENA AVÁ-CANOEIRO

VALOR ESTIMADO DO TERMO ADITIVO: R$ 29.500,00
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CONVÊNIO na 10.323
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TERMO ADITIVO n° 05
CONVÊNIO n- 10.323

FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. e a FUNDAÇÃO NACIONAL DO
INDIO. já devidamente qualificadas no CONVÊNIO ora aditado: têm entre si
ajustado o presente TERMO. ADITIVO n2 05 ao CONVÊNIO n2 10.323,
assinado em 29/06/92. autorizada sua lavratura peia Requisição de Sen/iços
DMA.T.000.95, que se regerá pelas Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA 1a. - OBJETO

Constitui objeto do presente TERMO ADITIVO a elaboração do Projeto
Emergencial de Diagnóstico Ambiental da Terra Indígena Avá-Canoeiro que
visa subsidiar os projetos do "Programa Avá-Canoeiro”, previsto na aiínea “d”,
Cláusula Primeira - OBJETO, do Convênio n9 10323.

CLÁUSULA 2a. - OBRIGAÇÕES DE FURNAS

São obrigações de FURNAS, além de outras previstas no TERMO ADITIVO,
ora aditado:
a) assegurar os recursos financeiros especificados na Cláusula XXa.RECURSOS; e
b) acompanhar o desenvolvimento do Projeto Emergencial de Diagnóstico
Ambiental da Terra Indígena Avá-Canoeiro.
CLÁUSULA 3a. - OBRIGAÇÕES DA FUNAI

São obrigações da FUNAI, além de outras previstas no TERMO ADITIVO ora
aditado:
a) providenciar, com os recursos repassados por FURNAS, no prazo de até
110 (cento e dez) dias, contado da data de recebimento da parcela inicial, a
elaboração do Projeto Emergencial de Diagnóstico Ambiental da Terra
Indígena Avá-Canoeiro;
b) apresentar à FURNAS os volumes citados na Cláusula 4a. - DOCUMENTOS
A SEREM APRESENTADOS;
c) encaminhar a FURNAS,.no xxx mês., após a assinatura deste instrumento,
cópia das Prestações de Contas, referentes as despesas com a elaboração do
Projeto Emergencial de Diagnóstico Ambientai da Terra Indígena AváCanoeiro, objeto deste instrumento; e
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d) arcar com os custos referentes a taxa de análise de projeto de extração
vegetal, cobrada pelo IBAMA, por ocasião da vistoria ( R$ 0,76/ha).

CLÁUSULA 4a. - DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS

A FUNAI deverá apresentar à FURNAS, no xx mês após a assinatura deste
instrumento, uma via dos seguintes documentos:

a) PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS ALTERADAS, que deverá conter:
Histórico dos acontecimentos;
Importância do local para a área indígena;
Detalhamento das operações realizadas;
Locais alterados;
Estimativa de volume de materiais extraídos;
Medidas para recuperação das áreas alteradas;
Cronograma de implantação das medidas;
Monitoramento e acompanhamento da implantação das medidas indicadas;
Custos da implantação das medidas, por etapa e serviço;
Condição futura do local sem implantação das medidas;
Condição futura do local com a implantação das medidas indicadas; e
Conclusão.

b) INVENTÁRIO FLORESTAL, que deverá conter:
Determinação das áreas a serem inventariadas;
Levantamento por fotografias aéreas, de toda área do inventário
Estabelecendo pré-definição dos fisiotipos vegetacionais e cálculo das
áreas;
Quantificação e locação das amostras a serem levantadas;
Levantamento de cam po,
Processamento de dados e emissão dos relatórios de amostragem,
Fornecendo resultados estatísticos;
Separação de espécies por estrato, classe de utilização ou formas,
Determinando os procedimentos de aproveitamento do potencial madereiro
local;
Identificação de compradores potenciais;
Registro do invrntário florestal do IBAMA, obtendo os créditos e licença para
comercialização da matéria-prima encontrada; e
Orientações para as melhores formas de comercialização dos produtos
florestais encontrados.
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c) PLANEJAMENTO DA DEMARCAÇÃO, que deverá conter:
Análise dos limites da propriedade;
Diagnósticos das condições do solo, vegetação e condições hídricas de cada
local em que passa os limites a área;
Estudo de espécies promissoras para plantios no locai, especificando sua
adaptação ao local, incrementos, produção, possibilidade de aproveitamento
sócio-econômico de sua produção e formas de colheita;
Detalhamento das operações necessárias ao plantio, bem como o combate a
pragas, doenças e outros conforme a espécie; e
Mapeamento das orientações de plantio e sugestões de acesso para
fiscalizações e colheitas.

d) DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA TERRA INDÍGENA AVÁ-CANOEIRO
Caracterização da área;
Diagnóstico do meio físico {geologia, geomorfoíogia, hidrologia, cfima e
solos);
Caracterização dos recursos naturais renováveis existentes ( elaboração
de mapa que engloba a área total do futuro lago, íocando a Terra Indígena
e maiores densidades bióticas);
Caracterização do meio biótico;
Meio sócio-econômico ( detalhamento das condições, invasões,
pescadores, garimpeiros, extratores de madeiras e outros);
Uso do solo (situação atual)
Avaliação de efeitos de atividades antrópicas circunvizinhas, sobre a Área;
Indicações para resolução dos problemas detectados; e
Conclusão

CLÁUSULA 5a. - EXECUÇÃO

A FUNAI poderá, com aquiescência de FURNAS, subcontratar consultores
especializados, técnicos, estágiarios e entidades/instituições de natureza
diversa, para elaborar o Projeto Emergencial de Diagnóstico Ambiental da
Terra Indígena Avá-Canoeiro, objeto deste instrumento.

PARÁGRAFO ÚNICO - Os técnicos indicados pela FUNAI não terão
vinculação e/ou direito com a outra parte, sejam empregados, autônomos ou
qualquer outra vinculação que possuam com a parte que o indicar. Ficará a
cargo exclusivo da FUNAI a integral responsabilidade no que se refere a todos
os direitos dos técnicos por ela indicado, mormente os trabalhistas e
previdenciários.
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TERMO ADITIVO n; 05
CONVÊNIO n£ 10.323
R4

CLÁUSULA 6a. - PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo previsto para a elaboração do Projeto Emergencial de Diagnóstico
Ambiental da Terra Indígena Avá-Canoeiro objeto do presente TERMO
ADITIVO, será de 4 (quatro) meses, contado a partir da data de sua
assinatura.

CLÁUSULA 7a. - RECURSOS

Para a elaboração do Projeto Emergencial de Diagnóstico Ambiental da Terra
Indígena Avá-Canoeiro; objeto deste TERMO ADITIVO, FURNAS repassará à
FUNAI, recursos no valor estimado de R$ 29.500,00 (vinte e nove mil e
quinhentos reais), referente ao mês de xxxx de 1995.

CLÁUSULA 8a. - ESQUEMA DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS

Para a elaboração do Projeto Emergencial de Diagnóstico Ambiental da Terra
Indígena Avá-Canoeiro, serão liberados os recursos financeiros, conforme os
preços constantes da Cláusula 7a. - RECURSOS, deste instrumento, da
seguinte forma:
a) a FUNAI encaminhará a FURNAS as solicitações de repasse de recursos
conforme abaixo discriminados:
• 30%, ou seja, R$ 8.850,00 (oito mil oitocentos e cinqüenta.reais.) até 30
(trinta) dias após a assinatura deste TERMO ADITIVO;
• 45%, ou seja, R$ 13.275,00 (treze mii duzentos e setenta ecinco reais), no
....(....) mês após a assinatura deste TERMO ADITIVO;
• 25%, ou seja, R$ 7.375,00 (sete mil trezentos e setenta
{..... ) mês após a assinatura deste TERMO ADITIVO;

ecinco reais), no

CLÁUSULA 9a - CONDIÇÕES DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS
FURNAS procederá ao repasse dos recursos aos preços previstos na Cláusula
7a. - RECURSOS, deste instrumento, nas seguintes condições:

VISTO
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4 1- - Aprovados os documenios de solicitação de recursos, FURNAS os
repassará á FUNAI no prazo de 30 (trinta) dias contado da data da respectiva
solicitação.
& 2° - Para que FURNAS possa cumprir com suas obrigações, dentro dos
prazos estabelecidos, relativas ao repasse de recursos emitidos por conta
deste instrumento, a FUNAI deverá observar as seguintes disposições:
1) No mês previsto e conforme especificado na Cláusuia 8a. - ESQUEMA DE
LIBERAÇÃO DE RECURSOS, deste instrumento, a FUNAI emitirá e
apresentará a FURNAS 02 (duas) vias do documento de solicitação de
reoasse de recursos, no órgão a seguir identificado:
FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
Divisão de Contas a Pagar - DCPG.F
Rua Real Grandeza, 219, Bíoco A, sala 202
Botafogo - Rio de Janeiro
CEP: 22.283-900
CGC: 23.274.194/0001-19
Insc. Estadual: 81.418.667
2) Caso a FUNAI apresente os documentos de solicitação de recursos além
dos prazos estabetecidos no item anterior, a cada dia de atraso o prazo de
repasse mencionado no parágrafo primeiro será prorrogado na mesma
proporção.
3) Os documentos de repasse de recursos deverão indicar o número e o objeto
deste TERMO ADITIVO e do CONVÊNIO n2 10,323 e a ele unicamente referirse. não se admitindo, portanto, documentos que façam referência a outros
instrumentos.
4) Os documentos de solicitação de repasse de recursos decorrentes deste
TERMO ADITIVO serão repassadas por FURNAS através de depósito
bancário na conta da FUNAI n2 555730050, Banco do Brasii, n2 001, agência
n- 2872-X - Venâncio 2000, Brasília - DF.
5) Nenhum documento de solicitação de repasse de recursos poderá ser
emitido por conta deste instrumento sem que o original da Autorização de
Dispêndio - AD, esteja em poder da FUNAI, em cumprimento ao disposto no
Decreto Lei i*q 2037, de 28.06.1983, salvaguardando-se os limites mínimos
estabelecidas periodicamente por FURNAS.
6) Os documentos de solicitação de repasse de recursos deverão indicar o
número da Autorização de Dispêndio - AD, em cumprimento ao disposto no
Decreto Lei vr 2037, de 28.06.1983.
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7) Em atendimento ao Decreto Lei n2 2037. de 28.06.1983. e da Portaria n9
118/83. que o regulamentou, os limites de liberação de recursos anua! e de
execução física em cada exercício deste TERMO ADITIVO serão os mesmos
aprovados peia SE-ST e deverão esíar de acordo com os eventos físicos e
financeiros especificados no documento que o implementará. O totaí dos
valores em Reais referentes ao documento de solicitação de repasse de
recursos a ser emitidos pela FUNAI, num determinado exercício, não poderá
ser superior ao estabelecido na Autorização de Dispêndio - AD
correspondente, em cumprimento ao disposto no referido Decreto.
8) O não cumprimento, pela FUNAI. do disposto nos itens anteriores, no que
for aplicável, facultará a FURNAS devolver os documentos de solicitação de
repasse de recursos e a contar um novo prazo de vencimento, a partir do dia
da reapresentação.
& 3- - Caso sejam verificadas diferenças a maior ou a menor, nos documentos
de solicitação de repasse de recursos, estas diferenças (se a maior) serão
giosadas do respectivo repasse de recursos, ou (se a menor) serão objeto de
repasse de recursos complementar a ser emitido pela FUNAI.
& 4- - Desde já fica acertado que o comprovante de depósito bancário se
constituirá em documento comprobatório de quitação das obrigações
decorrentes deste instrumento.
& 5° - Fica vedado o desconto bancário ou endosso de duplicatas acaso
extraídas com base neste instrumento, não se reponsabilizando FURNAS por
seu pagamento, se verificado dito desconto ou endosso. Em qualquer
hipótese, FURNAS não se responsabiliza por acréscimo bancário ou não, no
valor das duplicatas, seja a título de juros, comissões, taxas de permanência,

& Q- - FURNAS não se responsabiliza por qualquer despesa bancária, nem por
qualquer outro pagamento não previsto neste instrumento.

CLÁUSULA 10 - DISPOSIÇÕES FINAIS

Permanecem íntegras e válidas, no que não conflitarem com o presente
TERMO ADITIVO, todas .?s demais Cláusulas e condições estipuladas no
CONVÊNIO n9 10.323 e seus TERMOS ADITIVOS n9 01, 02, 03 e 04.

VISTO
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E. por se acharem justas e acordadas, assinam o presente TERMO ADITIVO,
sm 03 (três) vias datilografadas; de igual teor e para um só efeito, na presença
das testemunhas abaixo.

Rio de Janeiro,

FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

ANIELLO PUZZIELLO
Diretor de Planejamento, Engenharia e Construção

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

DINARTE NOBRE DE MADEIRO
Presidente

TESTEMUNHAS:

disq.: MD6/arq.: TA05FU/14.03.95
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I. APRESENTAÇÃO

0 Programa Avá-Canoeiro estabelece um conjunto de ações que visa a proteção, apoio e
assistência ao povo Avá-Canoeiro face aos impactos diretos e indiretos decorrentes do
Aproveitamento Hidrelétrico de Serra da Mesa (AHE) que incide em parte de seu território.
Representa o somatório dos esforços de FURNAS, FUNAI e Universidade Católica de Goiás
(UCG), objetivando o cumprimento da Lei, consoante à tomada de consciência dos setores
públicos, privados e de outros segmentos organizados da sociedade que juntos propiciaram as
condições que tomaram possível a elaboração do presente Programa, sensibilizados com a
saga deste povo em sua busca pela sobrevivência.

2. OBJETIVOS:

O Programa objetiva fundamentalmente reconstituir a sociedade indígena Avá-Canoeiro na
concepção ampla e abrangente de seu universo físico/cultural.
Os objetivos específicos são:
- Proporcionar condições para unificação do povo Avá-Canoeiro, e seu incremento
populacional.
- Garantir o usufruto exclusivo da área demarcada para a comunidade Avá-Canoeiro.
- Ampliar a compreensão dos Avá-Canoeiro acerca de sua própria realidade.
- Promover todas as ações que venham a garantir um ambiente ecologicamente saudável.
- Garantir a higidez física dos Avá-Canoeiro.
- Buscar perspectivas de preservação étnica cultural dos Avá-Canoeiro.

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

3.1 Para a implantação do empreendnr°nto do AHE Serra da Mesa, FURNAS
fundamenta-se nos seguintes atos legais:
Decreto n° 85.983 de 06.05.1981
Decreto n°

98.601 de 19.12.1989

Decreto de 04.06.1992
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Ofício n° 056/94 de 31.05.94 da Procuradoria Geral da República,

3.2. Os fundamentos que justificam o presente programa estão contidos nos seguintes
documentos:
- Constituição Federal, Cap. VIII - DOS INDIOS, art. 231, §§ 1 a 7.
- Lei 6001 que dispõe sobre o "Estatuto do índio"
- Convênio FURNAS - FUNAI N° 10.323
- Aditivos do Convênio N° 10.323

4.

QUADRO ADMINISTRATIVO

APortaria n° 0587/Pres/94 FUNAI, de 14.06.94, criou o presente Grupo de Trabalho (GT)
multidisciplinar e interinstitucional, constituído por representantes de FURNAS, FUNAI e
Universidade Católica de Goiás - UCG.
Para tanto, concebeu-se a seguinte estrutura técnico-administativa:
- GT: responsável pela Coordenação dos trabalhos.
- Consultores: Técnicos responsáveis pelos Sub-programas específicos e seu
acompanhamento.
- Gerente: Chefe do Posto Indígena Avá-Canoeiro.
- Comissão Avá-Canoeiro: Somatório do GT e Consultores.
A presidência do Comissão será exercida por prazo de 01 (um) ano, por um dos componentes
do GT.
O primeiro mandato, tendo em vista não ter ainda sido formada a Comissão no momento da
elaboração da parte I do Programa Avá-Canoeiro, em caráter excepcional, será exercido pela
antropóloga Eliana Maria Granado, representante de FURNAS, peio período de 01 ano, a
partir da data de assinatura do Termo Aditivo n°
As ações serão desenvolvidas através de Sub-Programas concebidos por técnicos das áreas
específicas. Segundo sua natureza, as ações serão realizadas a curto, médio e longo prazo.
Os Sub-Programas são interligados, interdependentes e se justapõe entre si.
Os trabalhos de tentativa de reconstituição de um povo não podem ser definidos em ílinção de
prazos, portanto, o Programa Avá-Canoeiro se estende por um futuro indeterminado.
4

5-?

Apesar das dificuldades apresentadas peias características atuais do grupo indígena em
questão, seja peio reduzido numerei de indivíduos, o obstáculo da comunicação e a
dificuldade de percepção da amplitude da realidade que o cerca, entre outros fatores, o grupo
de Trabalho buscará a participação constante em todas as propostas cabíveis.
Os ajustes que se fizerem necessários durante a implantação dos programas só poderão ser
efetivados após a sua aprovação pela Comissão Avá-Canoeiro.

5. BISTÓRICO

As primeiras notícias sobre os Avá-Canoeiro remontam meados do século XVTII quando as
frentes agropastoris instalaram-se em seus territórios tradicionais de ocupação. Os embates
entre índios e pioneiros ocorreram, ainda, quando as vias fluviais da capitania de Góias foram
liberadas, por Portugual (a navegação pelos rios foi proibida entre 1732 a 1783 em virtude de
Contrabando do ouro) que buscava novas alternativas para a economia estagnada. As
expedições que desciam pelo rioTocantins até o Pará entraram em contatos conflituosos com
os Avá-Canoeiro que habitavam em suas margens e ilhas.
A documentação histórica registra a presença dos Avá-Canoeiro no alto curso do rio
Bagagem até a foz do rio Santa Tereza. Na margem direita, ocupavam as terras
compreendidas desde o rio Santa Tereza e Cana Brava (este, afluente do Santa Tereza) até o
rio Tocantins. Em toda essa área havia terras férteis disputadas entre os índios e os colonos.
Na margem esquerda os informes situam os Avá em regiões dos rios Bagagem,
Tocantinzinho, Preto e Paranã.
O termo Avá-Canoeiro é uma designação recente. Eles eram referidos nas fontes históricas
como canoeiros, por se servirem de canoas. A palavra Avá é corruptela de ãwã,
auto-denominação do grupo.
Os Avá-Canoeiro sempre resistiram ao contato com as frentes pioneiras. Este fato
preocupava as autoridade governamentais da Capitania e depois Província de Goiás. Os
colonizadores visando por um fim na resistência indígena, organizaram expedições de
pacificação e extermínio que foram enviadas para combatê-los; presídios militares (o presídio
constituía em um pequeno forte com uma força militar) foram edificados em pontos
estratégicos do território Avá com o objetivo de assegurar a ocupação colonizadora na região,
amparar a navegação pelo rio Tocantins e combater os índios. Destacamentos volantes foram
contratados para patrulharem determinados locais freqüentados por eles. A partir dos anos
sessenta do século XIX eles não mais constituíam um obstáculo à ocupação colonizadora do
Brasil Central, pois, encontravam em núr^ero bastante reduzido.Contudo, os conflitos entre
índios e colonos persistiu até o final do século passado, bem como no decorrer do século XX,
culminando no massacre à última aldeia Avá constituída, em 1967, dispersando de uma vez
por todas, os poucos que restaram.
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Dessa forma, por imposição de sucessivos massacres, os Avá-Canoeiro encontraram no
nomadismo o seu meio de sobrevivência, adotando um modo de produção mais ágil e flexível
do que sua agricultura tradicional. Agora, a única alternativa de sobrevivência que lhes restou,
foi a prática de pilhagem de roças e abates de animais das fazendas que encontravam em sua
rota de perambulação.
Suscitada sobretudo peia necessidade de refugio e adaptação à vida nômade, essa mudança na
forma de subsistência não se dá entretanto de maneira aleatória, mas de forma organizada de
movimentação dentro de um território bem vasto, de cujas potencialidades e perigos os índios
tem conhecimento exaustivo.
Nessa nova fase de sua existência, ocorreram vários raptos de crianças na fazendas da região,
que jamais foram resgatadas, com apenas uma execeção conhecida, o caso de uma menina
que foi devolvida pelos índios a seu pai, que se embrenhou sozinho peia mata chamando pela
filha, depois de desmontar uma expedição armada, composta de 10 homens, para busca da
criança..
AÇÃO GOVERNAMENTAL
No decorrer do século XX, os conflitos entre grupos locais de Avá-Canoeiro e colonos, em
que os índios foram brutalmente massacrados, chegaram ao conhecimento dos órgãos tutores,
SPI e FUNAI.
O massacre aos Avá-Canoeiro no local onde hoje é o município de Formoso, Estado de
Goiás, é bastante conhecido pela população da região; segundo os relatos foi realizado por
membros da família Correia de Miranda, da fazenda Veríssimo, por volta de 1927. Esses
acontecimentos foram também contados em relatório do SPI de Goiás- 1929. Em
conseqüência desses embates e dos freqüentes vestígios dos índios nestas localidades, como
roubos de criações nas fazendas, sinais de fumaça na mata, acampamentos abandonados, o
SPI instalou uma Frente de Atração, em 1946, próxima a aldeia que sofreu o massacre e suas
atividades estenderam-se sem o sucesso almejado até 1955, quando foi desativada.
Segundo informações de regionais do município de Formoso de Goiás e Campinaçu conflitos
entre índios e colonos continuaram ao longo dos anos. De acordo com estas mesmas
informações outros massacres à aldeias ocorreram, como a que foi destruída no rio Praia
Grande, por volta de 1959, outra no rio Carneiro em 1961 e a última em 1967. Notícias de
massacres tomavam-se de conhecimento da FUNAI que reativou a Frente de Atração em
agosto de 1971. Esta frente foi instalada na região da Serra da Mesa e dois postos foram
criados: um nas proximidades da foz do rio Bagagem, outro na foz do rio Tocantinzinho.
Com a frente em plena atividade, iniciaram -se em 1973 os estudos de identificação da área
indígena, visando sua interdição logo após o c o n fto que se acreditava iminente. Neste
mesmo ano foi criada outra Frente de Atração na região de Formoso do Araguaia, pois havia
vestígios do s. índios também nesta localidade. Esta frente contatou nove índios entre
novembro de 1973 a dezembro de 1974. Eles foram encontrados na Mata Azul, leste da Ilha
do Bananal e levados para a aldeia dos índios Javaé, A frente instalada no rio Tocantins
continuou suas atividades de atração, ora mais ora menos intensa até 1983, ano em que um
posseiro da região estabeleceu contato com os índios na Serra da Mesa.
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A FUNAI montou um posto de atração junto ao córrego dos Macacos onde passaram a viver
os quatro índios contatados. Em 1985, através de Portaria do Presidente da FUNAI n° 1850/E
a área indígena Avá-Canoeiro foi finalmente interditada, numa extensão de 38.000 ha, nos
municípios de Minaçu e Colinas do Sul, Estado de Goiás.
Além dos dois grupos de Avá-Canoeiro conhecidos, existem outros vivendo autonomamente,
segundo informações freqüentes, nas seguintes regiões:
- Rio Preto, nas mediações da serra do Ticunzal, Vila Borba/Colinas, rio Bagagem, rio
Tocantinzinho e no interior da área interditada (hipótese de presença assinalada na
chapada dos Veadeiros, Monte Alegre e Taguatinga, próximo à serra Geral e cabeceiras
do Bagagem), em Goiás.
- Rios Paranã e Palmas, municípios de Peixe, São Vaíério e Natividade no Estado do
Tocantins.
- Rio Santa Tereza, entre os municípios de Santa Teresa e Formoso, Mutunópolis,
Porangatu, Mara Rosa (serra do Faina e rio formiga), Goiás.
- Municípios de Unaí, regiões de Formoso, Buritis e Arinos, todos no Estado de Minas
Gerais.
O convênio firmado entre FURNAS e FUNAI propiciou em 1993 a reativação da Frente de
Contato na serra da Mesa e adjacências. Este convênio de n° 10.323, datado de junho de
1992, concretizou-se após várias tentativas de negociação em anos anteriores e tem por
objeto o estabelecimento da forma de compensação à comunidade Avá-Canoeiro, face aos
impactos diretos e indiretos decorrentes da implantação da Usina Hidrelétrica de Serra da
Mesa, seu respectivo sistema de transmissão e demais obras associadas. Em 1982 FURNAS
Centrais Elétricas S. A. inicia os trabalhos para a construção da UHE Serra da Mesa.
SITUAÇÃO ATUAL
Os Avá-Canoeiro são índios que pertencem ao tronco lingüístico TUPI, família
TUPI-Guarani, língua Avá-Canoeiro.
Os índios conhecidos somam hoje 17 pessoas, divididas em dois grupos: o do Araguaia e o do
Tocantins. Eles se separaram no passado ( primeira metade do século XIX) em virtude das
perseguições sofridas pelos colonizadores que queriam tomar suas terras.
O grupo que vive hoje junto ao Posto da FUNAI em Serra da Mesa fazia parte da aldeia
situada na Mata do Café, massacrada em 1967.
Contam-se ainda pequenos grupos que "preferem" viver na serrania, escondidos nos grotões,
isolados. A marca distintiva desse povo é a resistência de não se entregar, na luta acirrada
pelo direito de ser Avá-Canoeiro.
O grupo do Araguaia, até hoje não tem condições de reproduzir sua cultura, vivendo uma
relação assimétrica com outro grupo indígena, o Javaé, que é numeroso e no passado foi seu
inimigo histórico. Dos nove índios encontrados em 1973, quatro ainda sobrevivem. Nesse
período nasceram sete crianças, todas mestiças.
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O grupo do Tocantins, após o contato, provavelmente sentindo-se mais seguro e mais
próximo do seu modo de vida tradicional que é sedentário, permitiu o nascimento de duas
crianças, reacendendo uma centelha de esperança na sua continuidade enquanto grupo étnico
diferenciado.
Uma vez fixados, têm novamente na caça e na agricultura suas principais fontes de
subsistência.
Reduzido, o grupo não consegue reproduzir plenamente seu "modus vivendi", por falta de
membros para desempenhar os diferentes papéis sociais. Entretanto, a cada possibilidade a
cultura é revivida, seja através de seus artefatos utilitários ou de seus rituais de cura e
pajelança.

6 - REFLEXÕES
Reflexões gerais sobre a necessidade de unificação do povo Avá-Canoeiro e as alternativas
possíveis para o seu crescimento demográfico:
Trata-se de um povo especial no panorama indígena brasileiro. Descendentes de uma poderosa
nação indígena de fala Tupi, eles já foram os senhores do alto rio Tocantins e de todo o seu
vale. Hoje são admirados pela capacidade de sobrevivência que vêm demonstrando às duras
condições de vida que lhes foram impostas desde o século XVIII e que os foram dizimando
sem piedade. No entanto, nunca se avassaiaram, nunca se sujeitaram a uma situação de
humilhação permanente. As histórias verdadeiras dos massacres perpetrados por fazendeiros
pioneiros naquela região se transformam em lendas que são passadas de pai para filho.
Parecem invisíveis. Mas eles existem.
O sistema de vida imposto a este povo, advindo de perseguições e massacres sucessivos, de
paradeiro inconstante, não comporta a presença de crianças tomando-os mais vulneráveis. Um
povo que não tem tempo nem para enterrar seus mortos, não terá, certamente, tempo para
gerar seus filhos. A gravidez e o parto são imprevisíveis e na fuga contínua, o choro de
crianças pode denunciar sua passagem. Preferem utilizar técnicas abortivas a ver seus filhos
serem mortos pelos impiedosos algozes, triste lembrança registrada na memória daqueles que
conseguiram escapar.
A realidade atual do povo Avá-Canoeiro é dramática, considerando todos os fatores adversos
a ele imposto, desde a impossibilidade de se fixarem em seu território tradicional até a
impossibilidade de se auto-reproduzirem.
Esta situação provera um quadro de insegurança que persiste até hoje de formu que eles
deixam transparecer o receio de voltar a ter que enfrentarem a fuga e os esconderijos das
cavernas, quando a presença de crianças, numa inversão perversa da ordem natural, representa
um obstáculo.
Daí a necessidade de serem estudadas todas as possibilidades de incremento populacional.
Os Avá-Canoeiro sobreviventes são herdeiros de uma cultura que fortalece o ser humano até
o limite de sua essência. Como imaginar que um pequeníssimo grupo de duas mulheres, um
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V

menino e uma menina, sobrevivessem sozinhos, desde 1972, sem conversar com ninguém mais
de seu povo, sem deixar de preservar toda a integridade de sua humanidade e sua identidade
de Avá? Pois é neste pequeno grupo, que desde 1983 entrou espontaneamente em contato
com a sociedade brasileira regional, que restam as esperanças de recomposição da etnia
Avá-Canoeiro.O menino virou o homem Iawi, e a menina virou a mulher Tuia, e são os pais
de outras duas crianças.
Este grupo não está só neste mundo. Embora seis pessoas possam carregar em suas
mentes e em seus corações todo o espírito de uma cultura, mantendo o seu ethos.
preservando o conhecimento adquirido e repassando-o para os novos, não podem constituir
uma sociedade, pois não podem reproduzir-se fisicamente. Eles precisam se fortalecer logo
para poderem enfrentar as novas intempéries que se lhes apresentam com o relacionamento
com a sociedade brasileira.
As condições de sobrevivência e recomposição da sociedade Avá-Canoeiro melhoram na
medida em que se sabe que, além do grupo do Araguaia, há outros grupos Avá vivendo num
vasto território formado de cerrados, chapadas e matas ciliares. São grupos que só sabem que
os brasileiros, os maira são maus e assassinos, e por isso suas aproximações são sempre
episódicas. Este quadro precisa ser revertido na prática:
A responsabilidade do Programa Avá-Canoeiro não se resume ao suporte financeiro às
atividades, mas deve se pautar pelo reconhecimento dos direitos históricos dos Avá sobre seu
território. Mais fundamental ainda é o reconhecimento dos direitos étnicos de viver, de ser e
de existir dos Avá.
Este é o grande desafio do presente Programa : FAZER RENASCER A SOCIEDADE
AVÁ-CANOEIRO, a partir de um grupo fragmentado, que a despeito de todo o genocídio
praticado contra este povo, tem feito da resistência seu marco de luta.
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PROGRAMA AVÁ-CANOEIRO
SUB-PROGRAMAS
1- SUB-PROGRAMA DE SAÚDE
INSTITUIÇÃO: FUNAI
LOCAL: Administração Regional de Goiânia - ADR/GYN
TÉCNICO (S): Médico
NOME (S): João Moreira Júnior

2- SUB-PROGRAMA DE DEMARCAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
INSTITUIÇÃO: FUNAI
LOCAL: Diretoria de Assuntos Fundiários - DAF - BRASÍLIA
TÉCNICO (S): Antropólogo
NOME(S):

3-SUB-PROGRAMA DE UNIFICAÇÃO DO POVO AVÁ-CANOEIRO E
CRESCIMENTO POPULACIONAL
INSTITUIÇÃO: IPARJ (Consultoria /FURNAS)
LOCAL: Rio de Janeiro
TÉCNICO(S): Antropólogo
N O M E(S): Maria Elizabeth Brêa Monteiro
4-SUB-PROGRAMA DE M EIO AMBIENTE E VIGILÂNCIA DE LIMITES
INSTITUIÇÃO: FURNAS/FUNAI
LOCAL: DMA.T - Rio de Janeiro / DPI-CODEMA-Brasííia
TÉCNICO(S): Eng.Florestal/Antropólogo
NOME (S): Acyr Jorge T.Gonçalves / Ester Silveira

5- SUB-PROGRAMA DE AUTO-SUSTENTAÇÃO
INSTITUIÇÃO: FUNAI
LOCAL: DDC/Brasília
TÉCNICO(S): Eng.Agrônomo
NOME(S): José Luis
6-SUB-PROGRAMA DE OBRAS E EQUIPAMENTOS
INSTITUIÇÃO: FURNAS/FUNAI
LOCAL: Serra da Mesa/Administração Regional de Goiânia-ADR/GYN
TÉCNICO(S): Engenheiro/Arquiteto
NOME(S): Luis Antonio B.Pinho/Renato Sanches

7-SUB-PROGRAM A DE DOCUMENTAÇÃO E MEMÓRIA:
INSTITUIÇÃO: FURNAS/UCG
LOCAL: DMA.T - Rio de Janeiro / IG PA-Goiân;a
TÉCNICO(S): Antropólogo / Historiador
NOME(S): Eliana Granado / Dulce Pedroso

8-SUB-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INDÍGENA
INSTITUIÇÃO: FUNAI
LOCAL: Administração Regional de Goiânia - ADR/GYN
TÉCNICO(S): Pesquisadora
NOME(s): Suzana G.Guimarães
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