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MINISTGRIO DA JUSTIÇA
FUN{_)AÇÂONACIONAL 00 INDIO

IT nº

028 /CAP/DEDC/03
Brasília;··21 de março de 2003.

Ao: Presidente da Fundação Nacional do Índio
C/C ao Chefe do DEDC
Assunto:· Denúncia de Apropriação ilegal de Conhecimento Tradicional
comunidades indígena_s do Parque do Xingu -Aldeia Kamaiurá

das

Prezado Senhor,
Dando cumprimento ao que preceitua o Art. 116, inciso VI do
Regime Jurídico único, passo a relatar com a devida apresentação de provas
documentais, fatos e atos envolvendo as relações existentes entre a
Organização não Governamental, AMAZON CONSERVENTION TEAM,
Unidades da FUNAI e Comunidades Indígenas.
Em 1998, os senhores Marcus e Betty Von Roosmalen, hoje
integrantes da ONG, ArvíAZON CONSERVENTION TEAM fizeram entrega
aos índios do Parque do Xingú, mais especificamente aqueles que habitam a
Aldeia Kamaiura de um exemplar da publicação intitulada "Manual de Plantas
Medicinais e Curas usadas pelo pajé Tacumã Kamayurá".

Tive conhecimento da dita publicação somente em março de
20031 e· ao analisar constatei o seguinte:
• O manual, produto de pesquisa realizada, salvo melhor juízo, sem a
devida autorização

da FUNAl é um exemplar clássico de biopirataria

em

Terra Indígena;
• Trata de levantamento detalhado de 93 espécimes vegetais existentes na
região e da forma como essas plantas são usadas pelos lndlos para

diversos fins, em sua maioria medicinais;
• As formas de uso dessa plantas pelos índios, bem como a indicação de
doenças que podem ser por elas curadas, foi obtida pela ONG, coletando

os conhecimentos
tradicionais principalmente iâo. Pajé Tacumã Kamayurá;
.
. • As plantas foram registradas em seu nome indigena, feita a descrição de
suas sua características física, feita a indicação da doença que pode
curar a f arma de se preparar o remédio e como deve ser ministrada.
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Para que chegasse em 1998, ao produto final que é o Manual, parece

obvio deduzir .que em. anos .passados a ONG esteve dentro .. da Terra
fnd{gena, sem qualquer acompanhamento por parte da FUNAI. portanto
não é possfvel afirmar se a mesma coletou essas pfantas e multo menos
que destino deu a elas.
No período de 25 a 26 de novembro . de 2000, em reuruao
realizada na Aldeia Kamaiurá para se discutir ecoturísmo, os servidores
ROGÉRIO EUSTAQUIO DE OLIVEIRAt Coordenador de Meio Ambiente do
DEPIMA e JOSÉ AUGUSTO LOPES PEREIRA, Chefe do Departamento de
Desenvolvimento Comunitário, foram informados de que os índios e a ONG
AMAZON CONSERVENTlON TEAMt tinham interesse em realizar o
mapeamento do Xingú, ficando agendada uma reunião para tratar do
assunto na Sede da FUNAI em Brasília que realizou-se em 01.12.00.
Como resultado da reunião acima citada. se agendou outra
reunião no PIN Leonardo para o periodo de 07 a 09 de dezembro. Antes que
a reunião viesse a ser realizada chegou ao DEPIMA uma fita de vídeo com
imagens dos representantes da ACT, senhores Marcus ·Van Roosmalem, sua
esposa que atua como desenhista na ONG e
seu filho Vasco Van
Roosmalem, aparecem coletando plantas medicinais e filmando rituais de
cura na Aldeia Kamaiurá.
Dada· a gravidade do conteúdo da fita. em 6 de dezembro,
realizou-se mais uma reunião na Sede da FUNAI que contou com a
participação do Chefe do DEPIMA, Coordenador da CMAM, técnicos do
DEPIMA, Procurador Jurídico da FUNAl, Administrador Regional do Xingút o
Cacique Geral ARITANA e os representantes da ACT, Senhores John Cain
Carter, sua esposa Ana Francisca Carter, Vasco Van Roosmatem e Mac

Chapin.
Da reunião resultou o seguinte:
· "na reunião foi informado ao representante da ONG o conteúdo da fita
mostrando que o Sr. Vasco e sua família participavam de práticas de apropriação de
recursos genéticos e conhecimentos tradicionais na Aldeia Kamalurá, sem que
houvesse qualquer autorização da FUNAI e caso não fossem apresentadas
explicações plausfveis, seriam suspensos todos os encamlnhamentos acordados
na última reunião com o grupo, inclusive qua(quer entrada em área Indígena, até
que fossem apuradas as denúncias" (trecho transcrito do Memo nº 719 de 12.12.90
de autoria dos servidores Rogério Eustáquio de Oliveira e José augusto Lopes

Pereira).
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Em 14.12.00 o então Presidente da FUNAI, encaminha a
. ,d.e_t)9ryçia a Procuradoria Geral para analise e providências. Em 20.03.01 o
Procurador da FUNAI Dr. Carlos Alberto informa que não poderia dar parecer
no assunto por falta de informações e porque não havia recebido a fita, que
segundo ele, estaria no DEPIMA.
O processo volta ao DEPIMA em 04.04.01, sendo encaminhado
ao servidor Rogério Eustaquio de Oliveira para atendimento do Despacho da

PG em 05.04.01.

·

Natural e elementar seria esperar que paralisassem as relações
da FUNAI com a ACT, até que devidamente apurada a denúncia. Cabe
regliStrar que na cópia do Processo · nº 2681, não localizei qualquer
explicação plausível da ACT, capaz de justificar seus atos de biopirataria,
portanto a priori, a denuncia deveria ser mantida e devidamente apurada.
Para surpresa, pelo menos minha, em 23 de abril de 2001, o
Procurador da FUNAI, Dr. Carlos Alberto de Queiroz Barreto. encaminha à
Procuradora Geral, Memo nº 16 cancelando um Convênio firmado entre a
•
FUNAI, ACT e a Associação Indígena Mavutsinin que tem como objeto a
realização de um mapa cultural, mostrando seu uso da área tradicional pelos
índios.

.

Desconheço o inteiro teor do Processo nº 2722/001 que originou o
dito Convênio, portanto não posso informar se o mesmo cumpriu o que
preceitua a lnstrução Normativa nº 01/STN, que regulamenta a questão de
Convênio e muito menos sei se foram obedecidas as etapas previstas na
Norma de Procedimento nº 2003 que normatiza a tramitação de convênios
na FUNAI.
Destaco nesse Convênio a Cláusula
Parágrafo Primeiro registra:

Décima que em seu

CLAUSULA DÉCIMA

Parágtafo Primeiro: É vedado o uso particular e/ou benefícios outros
do uso do conhecimento tradicional indígena ou utmz~ção da biodiversidade, com
observância da Lei nº 9.610/98.
i

Quero acreditar que os servidores que conheciam a denúncia de
biopirataria contra a ACT, talvez por acúmulo de trabalho tenham dela se
esquecido, em caso contrário a Cláusula acima citada poderá ser.
interpretada da _seguinte forma:
3

•

Ciente de que a ACT praticou atos de biopirataria, em visível desrespelt ,
a legislação vige.nte ·:e .prinolpalrnente gerando prejuízos aos. Indios, 11
Órgão lndigenista a quem cabe a defesa dos interesses dessa: .
comunidades, resolveu esquecer o fato e dar um voto de confiança <
ACT.

O fato é que o Convênio foi assinado, publicado · no DOU e os
mapas foram entregues à FUNAI, redundando com isso na legalização por
parte do Órgão lndigenista das ações ilegais cometidas no passado po,
intégrantes da ACT.
'
Com todo esse amparo por parte do Órgão lndigenista, fruto
talvez de um profundo processo de amnésia que atingiu todos os envolvidos
na denúncia, processo esse capaz de transformar biopiratas em parceiros, é
natural esperar que a ACT viesse ampliar sua área de atuação.
Em 15 de maio de 2002, se publica no DOU, o extrato de mais
um convênio assinado entre a FUNAI, a ACT e Comunidades Indígenas.

Trata-se do Convênio nº 0003, firmado entre a FUNAI, a ACT e a
Associação dos Povos Indígenas do Parque do Tumucumaque que tem
como objeto a produção de mais um mapa cultural.
Desconheço o inteiro teor do Processo nº
posso informar se o mesmo cumpriu o que. preceitua
nº 01/STN que regulamenta a questão de Convênios
foram obedecidas as etapas previstas na Norma de

1725/02, portanto não
a Instrução Normativa

e muito menos sei se
Procedimento. nº 2003

que normatiza a tramitàção de Convênios na FUNAI.
O Fato é que o Convênio foi assinado, tendo curiosamente como
testemunha o servidor Rogério Eustaquio de Oliveira, um dos autores do
M.emo nº 719 de 12.12.00, que denuncia a ACT por bloplratarla.

O então Presidente da FUNAI Glênlo da Costa Alvarez, que em
14.12.00, encaminhou a denuncia à PG assina tanto o Convênio referente
ao mapeamento do Xingú, como o do Parque Tumucumaque.

O

trabalho no

Parque Tumucumaque

foi

concluído e

disponibilizado pela ACT em seu SITE, conforme comprova documentação
anexo.
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Em 13.01.03, recebi do Chefe do DEDC a determinação de alisar
o Processo nº 3_172/03, versando sobre a minuta de· mais· um ·Convênio a ser
firmado entre a FUNAI e a ACT.
Trata-se de um convênio visando dar aos índios do Parque do
Tumucumaque, apoio à um projeto de artesanato. Fiz a analise de praxe,
apontando falhas que deveriam ser sanadas antes da assinatura do mesmo
(ver lnfcrmação Técnica nº 002 de 13.01.03).
,,·
,
Somente em 15.01.03, tomei conhecimento de que já havia um
convênio firmado entre a ACT e a FUNAI para o Parque do Tumucumaque,
assim como havia desde 2000 uma denúncia formulada por servidores da
FUNAI, envotvendo integrantes da ACT em práticas de biopirataria.
Mais uma vez. no intuito de resguardar os interesses da FUNAI e
dos índios, fiz outra informação Técnica (IT nº 003/DEDC) onde ao final
recomendo:
•

Uma avaliação técnica a ser realizada por equipe multídicipllnar da FUNAI
quanto aos trabalhos que a ACT realizou no Parque do Xingú;

•

Encaminhamento à FUNAI, por parte da ACT, de todo o material primário
coletado no Parque .do Xíngú de onde oriqlnou-se o mapa (até então não
tinha conhecimento do Manual. de Plantas Medicinais. O mesmo me foi
entre'gue posteriormente pelo índio Kotoke);

• A revisão do Processo nº 1725/02 que originou o Convênio com o Parque
Tumucumaque;
• A suspensão temporária das negociações que a FUNAI mantinha com a
ACT visando firmar o Convênio sobre o Projeto de Artesanato.
Neste período tomei conhecimento

demais um fato estranho. A

minuta do convênio de interesse da ACT, referente ao Projeto de Artesanato
e · encaminhada à ADR de Macapá, através do Memo nº 287 /DEDC de
30.09.02, havia sido elaborada pelo servidor José Augusto Lopes Pereira,

segundo informação a mim prestada pelo próprio. O fato é estranho pelos
segu\ntes motivos;"
• servidor é, um conjunto com o Chefe da CMAM, .autor do documento que
denúncia a ACT pela prática de biopirataria;
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• Considerando que ·a ACT é a parte interessado em conveniar com a
···-· ·····- .FUNA(, o procedimento não encontra amparo em Norma de Procedimento
nº 2003, na medida em que deveríamos analisa o Convênio proposto,
fazer as observações necessárias e enviar ao interessado" (ACT) para
fazer as correções apontadas;
• O procedimento gera, no meu entender, uma relação pouco conveniente,
na medida em que somos pagos (mesmos que mal pagos), pelo governo
para trabalhar pará o Governo e não para a ACT.
• O procedimento gera urna situação de certo tratamento preferencial à
ACT, na medida em que a ONG conta na FUNAl com técnico
especializado para fazer um trabalho que cabe a ela fazer. Tratamento
este incabível pelo menos em tese ao órgão público na medida em que
temos que t?3-balharsob a ótica da impessoalidade e transparência
. Em 18.11.02; através do Despacho conjunto, os servidores
Rogério Eustáquio de Oliveira (Chefe Substituto do DEPIMA), José Augusto
Lopes Pereira (Chefe do DEDC) e Paiê Kayabi, encaminham ao Diretor de
Assistência sua aprovação formal para a assinatura de mais um convênio
com aACT.
Em 12.12.02, através da Informação nº 195/PGF, a Procuradora
da FUNAI, Ora. Ana Maria de Carvalho, informa que o DEPIMA e DEDC já
haviam dando seu aval para mais esse· convênio. cabendo-lhe analisar
apenas os aspectos formais do mesmo. Requer juntar aos autos do
Processo os seguintes documentos: a) cópia de constituição da ONG em
Português b) comprovação de endereço no Brasil c) comprovante do
representante legal para firmar o instrumento.
Em 31.12.02 o então Presidente da FUNAI, Artur Nobre Mendes,
assina o Convênio nº 12, firmado entre a FUNAI, ACT para a realização da
segunda etapa do mapeamento do Parque do Xingú.
Em 10.02.03 através de Despacho nº 005/CMAM/DEPIMA, o
Chefe Substituto do Departamento encaminha à Coordenação de
Contabilidade para numeração e publicação no DOU o Convênio já aprovado
pelo então Presidente Artur Nobre Mendes.

Em 12.02.03, quando o DEPIMA já havia encaminhado o
convênio para numeração e publicação, estran~arnente é encaminhado para
6

.

~

··

o :atual Presidente, Dr. Eduardo Almeida um extenso Memorando do
D.EPIMA (Merno .nº. oa2), onde se faz toda uma justificativa da necessidade
de conveniar com a ACT e ante a argumentação de que o projeto é
potencialmente polêmico, ·ao final solicitam:
"Ante o exposto, solicitamos de V.s•. manifestação e autorização para que o
DEPJMA e o DEDC possam implementar o rcf e rido convênio, ou outro entendimento
Julgado necessário
"(Mcmo nº 082)

Em 14.02.03, publica-se do Diário Oficial da União o Extrato do
referido convênio.
'
,
Em 25.02.03, quando o convênio já estava publicado o atual
Presidente emite seu "Autorizo",
Talvez a intenção de se emitir o Memo nº 082/DEPIMA, fosse
apenas de ter um maior respaldo da nova direção para a execução do
Convênio, mesmo porque poucas eram as alternativas da atual direção sobre
o assunto já que em 10.02, o DEPIMA já havia enviado o Convênio para
publicação no DOU, portanto o atuat Presidente autorizou o jã autorizado.
Concluída essa análise cronológica
considerações finais e ao final recomendar:

dos fatos, passo

emitir

1. Deixo claro que não tenho absolutamente NADA CONTRA, que a FUNAl
venha a procurar parceiras com ONG's,· entretanto que se deva formular

essas parcerias sempre batizados pelos instrumentos legais disponíveis e
através de procedimentos internos que permitam dar ao convênio toda a
impesssoalidade e transparência, consultando-se inclusive as áreas
interessadas que a meu ver não se restringem ao DEPIMA e DEDC;
2. Mesmo que os convênios já assinados peta FUNAI tenham passado pro
todas as etapas legais previstas, o que duvido muito já que é praxe na
Fundação não se observar esses instrumentos, no caso especifico da
ACT, a assinatura dos convênios
a meu ver, foram totalmente
inadequada já que existia uma denúncia grave conta a ONG de prática de

biopirataria;

'

3. Entretanto como inconsistente a argumentação expressa no Memo nº
082/03 do DEP\MA, de que "OS INDIOS QUEREM" o mapeamento, na

medida em que:
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a) As comunidades indígenas. por falta de orientação da FUNA(, não .se
encontram preparadas para entender quanto .. custa.. os valiosos
conhecimentos que acumularam a milhares de ano;
b) Tendem portanto a aceitar qualquer propostas que venha a lhes trazer ou
cobrir demandas imediatas que a FUNAI por motivos outros não pode
atender (combustível, alimentos, algumas vantagens econômicas para o
cacique, frete de aeronave etc ... )
e) Se os índios soubessem que, as receitas que ingenuamente passaran
para a ACT, podem gerar uma economia de aproximadamente 20(
milhões de dólares para a industria farmacêuticas, com certez..
estabeleciam uma outra relação com a ONG;
d) Caberia a FUNAI, como órgão lndigenista responsável por defender seus
interesses, reconhecer o valor econômico de seus conhecimentos
tradicionais e orienta-los sobre o assunto;
e) Desde 2000 o DEPIMA dispõem de orçamento

na ordem de R$
500.000.00 na ação de Educação Ambiental, portando sequer se pode dar
a rotineira desculpa da falta de recursos para promover tal orientação.
Argumentar falta de pessoal e tempo também torna-se pouco plausível se
considerarmos que a denúncia trarnlta na FUN~I a~ anos (1.095 dias).

4. O misterioso desaparecimento da fita de vídeo que comprova a pratica de
biopirataria por parte da ACT, também a meu ver. não seria motivo
consistentes para paralisar a tramitação e efetiva apuração dos fatos, pois
se poderia nesses longos dias já passados: a) ligar para quem entregou a
fita e pedir uma cópia: b) solicitar por escrito que a própria ACT
fornecesse uma cópia, a qual por sinal a FUNAl e os Indios tem todo o
direito de Ter; e) enviar lima equipe multidicip1inar à área indígena para ºin
loco" investigar a questão.
Ante o exposto
recomendações:

restou-me

apresentar

a

V.Sª.

as

seguintes

1. Imediata retomada do Processo nº 2681/00~ que trata da denúncia de
blopíratarla praticada pela ACT. devendo-se a ele anexar o "Manual de
Plantas Medicinais e Curas usadas pelo Pajé Tacumã Kamayurá" como
prova documental dos fatos praticados já que não é possível localizar a .

fita de vídeo;
8

2. Nomear
um . Grupo de Trabalho formado por: técnicos do DEPlM. ,.
DEDC e CGEP. Recomendo ainda a participação no GT de antropólof o
do Ministério Púbfico Federal; .

3. Instruir o GT para a adoção das seguintes medidas;
a) Deslocamento à campo com fins de tomar depoimentos dos índios d.
Aldeia Kamaiurá e coletar o máximo de informações sobre o assunto;
b) Levantamento junto ao IBMA ,e outras instituições quanto a posslvels
outros casos de biopirataria envolvendo a ACT ou seus membros;
e) Requerer oficialmente da ACT cópia do vídeo e de todo o materia
coletado em Terra Indígena;
d) Deslocamento à campo com fins de tomar depoimentos dos índios do
Parque Tumucumaque de forma a verificar e avaliar a atuação da ACT
naquela área.
4. Suspender, enquanto não se conclui o trabalho do GT, qualquer outra
atividade já programada pela ACT junto a Comunidade Indígena.
5. Deixo ao julgamento do Presidente da FUNAI, a aplicabilidade ou não do
que preceitua o Art. 143 do Regime Jurídico Único e o faço batizada· no
seguintes pontos:

a} Cabe a autoridade conhecedora dos fatos relatados avaliar se houveram
ou não por parte dos servidores envolvidos, possíveis transgressões ao
que dita o RJU;
b) Tenho enquanto servidora da FUNAI como prioridade máxima ver
resolvida em definitivo a situação da ACT. O principal agente motivador de
minha manifestação, deva-se ao fato de ver que mesmo ante uma
denúncia grave em 2000 e, pelo menos duas informações Técnicas'
alertando meus superiores para o problema, a FUNAI. através dos seus
técnicos, continua a manter relações e promover reuniões com a dita
ONG, numa atitude ao meu ver de absoluto descaso ante a gravidade da

situação e os prováveis prejuízos causados aos indios;
e} Temo que o prosseguimento das relações hoje existentes entre a ACT, os ·
tndios e a FUNAl, venham mais uma vez a colocar nas páginas de jornais ·
9
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.
matérias como: UFUNAI PARCERIA DE BIOPlRAT-A ;..·A oficialização do
roubo em Terra Indígena" , fragilizando mais do que já estã a imagem da
Fundação junto a opinião pública, portanto o mais importante agora tt meu
ver é a implementação dos itens "1" e "2" acima citados.
Reconheço a complexidade política interna e externa da situação

pois:
• Já foram criadas expectativas

•
•

junto aos índios de que o
convênio vai ser executado estando programada para abril
urna reunião da ONG, índios e servidores na aldeia
O atual Presidente já autorizou a implementação das ações
A ACT já fez em Washington uma apresentação do trabalho
realizado no Parque do Tumucumaque, constando a notícia
em seu site, onde registra-se. a existência de parceria entre a
ONG e a FUNAl

Por outro lado, omitirmo-nos
coloca a Fundação enquanto instituição
medida em que ciente da denúncia de
procedimentos
legais que o caso
transformamos possíveis transgressores

agora de resolver a atual situação,
pública a margem da legalidade na
bloplrataria, deixamos de adotar os
requer e para completar ainda
da lei em nossos parceiros.

Cumpre-me finalmente reqistrar, que exercendo meus direitos. de
cidadã, estarei encaminhando ao Ministério Público Federal. ao Ministério da
Ciência e Tecnologia e ao Conselho de Gestão do Patrimônio Genético cópia
do "Manual de Plantas Medicinais e curas usadas pelo Pajé Tacumã
kamayurá", requerendo dessa Instituições as providencias que lhe cabe.
Atenciosamente,

REGINA CEi..lA FONSECA SILVA
Coor. Da CAP/DEDC
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Pesquisador é multado por retirar macacos da Amazônia

1

,.

Brasília ~ O pesquisador visitante do Instituto Nacional de Pesquisasda
Amazônia (Inpa), Marcus Maria von Roosmalem, responsável pela
recente descobertâ de duas novas espécies de macacos na Amazônia, foi
multado em R$ S mil pelo Instituto Brasileiro do Melo Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (Ibama). O gerente executivo do Ibarna
em Manaus, José Lelande Barroso, explicou que Rosmalem tentava, sem
autorização, retirar da floresta quatro macacos.
Segundo Barroso, há multo tempo o Ibama vlnha monitorando as
atividades do pesquisador de renome lnternatlonal. "Ele pensa que pode
capturar animais onde estiver, sem autorização legal", reclama o
gerente que ontem apresentou denúncia contra Roosmalem ao
Ministério Público para abertura de ação penal. No depolmento, contou
Barroso, o holandês disse que utilizaria os animais em pesquisas.
O pesquisador argumentou ainda, disse o gerente do lbarna, que os
macacos com cerca de um mês e melo de Idade acabariam sendo·
devorados por outros animais. "A mãe certamente foi morta para a
captura dos filhotes", disse Barroso, Informando ainda que o flagrante
ocorreu no último domingo em Barcelos, um município a 450
quilômetros de Manaus. Entre os animais havia um rnacaco-de-chetro, ·
bastante comum na região, e um. outro que ainda não foi classificado..
Os dois restantes eram guariba e uacerí-preto.
Sandra Sato

Receba este e outros assuntos por e-mail
.,.. Clique aqui para se cadastrar
Caso você não utilize nenhum gerenciador de e-rnaü, como o Microsoft
Outlook Express ou o Netscape Messenger, envie uma mensagem para
ambiente@uerj.br com o assunto Cadastramento de e-mail.
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Arlington, 22 fevereiro de 2001
A Sua Excelcncia o Senhor
ROGÉIUO EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA

Chefe Substituto do Departamento de
Patrimônio Indígena e Meio Ambiente
Fax: +55-61-321-3166
Prezado Senhor Rogcrio,
Em seguimento da Iinalizacao do convcnio, estamos subimetindo os estatutos
das organizacoes de Amazon Conservation Tcam e Ccntcr for Support ofNativc
Lands (mandado por fax ao o numero +55-61-321-3166 e os nomes dos
participantes do projeto do mapeamento participativo (em esta carta).

Principais participantes da ACT e Nativo Lands:
Dr. Norman Macphcrson Chapin, presidente da Organização Terras
Nativas.

Pasaportc:014893086
William Logan Thrclkcld, Asscsor de programa/tecnico

da Terras

Nativas.
Pasaportc: O 15048184
Vasco van Roosmalcn, Coordinador de programa da Amazon
Conscrvation Tcam

Pasapone: N 19626625
Supervisores da ACT:
Dr. Mark Plotkin, Presidente da.ACT
Liliana Madrigal, supervisor de programa da ACT ·
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Milton Alcovcr Junior, Engenheiro Agrônomo (Agrimensor
CREA 060044 7123/SP visto 44 70/MT,
RG 54987514-4 SSP-SP

E mais um o dois ajudante a ser determinados por o senhor Milton
Alcovcr Junior. O(s) nomc(s) scra(o) submctido(s) ao FUNAijunto
com os planos de acocs antes de serem realizados os trabalhos
individuais.

Consclhcrciros (Si for ncccsario a prcscnca de algums destes
conselheiros, a ACT submetera os numcros de idcntificacao deles como previsto no
convcnio.)
Susan Tomalin-Robbins
Eva Amurri
Todd Oldharn
Tony Longoria

Esta carta acompanha o material ja submetido, o texto do convénio
preenchido (mandado por email e por fax ao numero +55-61-321-3166). Esperamos
a sua communicacao para as finalizacocs do texto e o procedimento de assinatura do

convcnio.
Queremos novamente afirmar o nosso entusiasmo cm poder desenvolver este
trabalho com o seu departamento e a FUNAI.

Atenciosamente,

Vasco Marcus van Roosmalen
Amazon Conscrvation Team
2334 Wilson Blvd. ·

Arlingtou, V A 22201
Tcl: + 1- 703-522-4684
Fax: +1-703-522-4464
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CONVÊNIO
DE
COOPERAÇÃO
TÉCNICO-CIENTÍFICA QUE CELEBRAM
ENTRE SÍ A AMAZON CONSERVATION
TEÁM - ACT E A FUNDAÇÃO NACIONAL
DO ÍNDIO - FUNAI, VISANDO A
EXECUÇÃO
DE
MAPEAMENTO
COMUNITÁIUO
PARTICIPATIVO
DO

ALTOXINGU.

A AMAZON CONSERVATION TEAM, organização não governamental, inscrita
no CGC/MF sob o nº ENN 54w 1915987. estabelecida cm Arlington, Virgínia, Estados
Unidos, 2334 Wilson Blvd., doravante denominada ACT, neste ato representada pelo seu
Coordenador, Dr. Vasco Marcus vau Roosmalcn, holandes, solteiro, portador da Cédula
de Identidade n" V008597-L inscrito no CPF sob o 11º525457412-72, e a li'UNDAÇÃO
NACIONAL DO ÍNDIO, inscrita no CGC/MF sob o nº 00.059.311/0001-26, com sede à
SRTVS, Bloco A, Edifício Léx, 3° andar, zona central, Plano Piloto, Brasília, DF.,
doravante denominada li'UNAI neste ato representada por seu Presidente, Dr. Glcuio de
Costa Alvarcz, brasileiro, casado, geólogo. portador de cédula de identidade nº
1005687551-SS RS. inscrito no CPF sob o nº 323074110-20,nomeado através da portaria
Dec. 23/05/2000, publicada no DOU nº 99 de 24/05/2000, e pelo presente Instrumento e na
melhor forma de direito, resolvem celebrar o presente CONVÊNIO, com submissão aos
dispositivos da Lei n" 8.666/93 com as alterações introduzidas pelas Leis 8.883/94 e
9.648/98, Lei 9.473/97 e a IN nº O 1/97 - STN, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PlUMEIRA- OBJETO
Constitui objeto do presente CONVÊNIO a assistência técnica e financeira, por
parte da ACT, às comunidades indígenas que vivem no Parque Indlgena do Xingu, para a
realização de um mapa cultural, mostrando seu uso da área tradicional.
Subcláusula Única - Este projeto lerá o acompanhamento da FUNAI em todas as suas
fases, ressaltada sua influência de adequa-lo às projeções e realidades nacionais.
CLÁUSULA SEGUNDA- DAS ATIVIDADES
Observadas suas disponibilidades financeiras, prescrições legais e disponibilidades
regulamentares, constituir-se-ão atividades definidas de comum acordo entre os participes,
a serem desenvolvidas por este .,CONVÊNIO:
a. Três reuniões, denominadas "Workshops", todas· a serem realizados dentro dos limites
do Parque Indígena do Xiugu;
·
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b. Fases de levantamento das características geográficas naturais (como rios, lagos,
montanhas, aldeias), área de uso tradicional e demais sítios de interesse dos índios,
dentro e fora dos limites do Parque, recolhidos no campo, apenas pelos índios;

e. Coleta de dados secundários, mapas da região e imagens de satélite, recolhido pela
equipe da ACT;

d. Contratação, pela ACT, <lc equipe de agrimensores e cartógrafos, todos brasileiros
natos;
e. Capacitação dos índios à elaboração e interpretação de mapas cartográficos;
f. Compilação dos dados e elaboração de mapas de uso tradicional,
CLÁUSULA TERCEÍRA- DA ADMINISTRAÇÃO DO CONVÊNIO
Para constituir a Coordenação Técnica e Administrativa do presente CONVÊNIO.
cada um dos participes designará, dentro de 05 (cinco) dias, contados da data da publicação
do seu extrato no DOU, um Coordenador.
Subcláusula Única - Caberá a Coordenação Técnica e Administrativa, a elaboração dos

diferentes Termos Aditivos, cada qual correspondente a um projeto e atividades increntes a
natureza do presente CONVÊNIO.
CLÁUSULA QUARTA - DOS PLANOS DE TRABALHO

As atividades que se sucederão, por força do presente· CONV~NIO, serão
executadas cm concordância com Planos de Trabalho previamente aprovados pelas partes,

e elaborados cm comum acordo entre as partes convcneutcs.
Subcláusuta Única - Os Planos de Trabalho previstos nesta cláusula serão submetidos a
aprovação dos signatários deste CONVÊNIO e implementados mediante a assinatura de
Termos Aditivos.

CLÁUSULA QUINTA- DOS TERMOS ADITIVOS

Para cada projeto, com seu respectivo conjunto de atividades, desenvolvidas de
conformidade com este CONVÊNIOt será assinado um Termo Aditivo, que descreverá
circunstacionalmcntc o trabalho pertinente, através de Planos de Trabalho.
Subclaúsula Primeira - A descrição, do que trata o item anterior, compreenderá entre
outros possíveis, as seguintes alíneas:
a. Identificação do objeto a ser executado e da área a ser mapeada;
b. Orçamento e fonte dos recursos;
e. Nome do responsável pela supervisão e gerenciamento do trabalho;
.
d. Descrição das etapas de desenvolvimento do trabalho, com detalhamento dos resultados
propostos e atinentes a cada uma das etapas;
2
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e. Data.de início de cada uma <las etapas e respectivo prazo;
f. Recursos humanos e materiais necessários ao desenvolvimento do trabalho;
g. Requisitos técnicos, administrativos e de suporte indispensáveis ao desenvolvimento

do
trabalho;
h. Restrições ou limitações de uso de divulgação de documentos, informações, programas,
equipamentos e demais bens ou elementos postos à disposições com vistas à execução
dos trabalhos;
1. Cláusulas específicas concernentes à extinção, suspensão ou interrupção do trabalho
objeto do Termo Aditivo;
j. Outros dados ou ponncnorcs acaso considerados necessários à cabal execução do
proposto no Termo Aditivo.
'

CLÁSULA SEXTA - DAS OIHUGAÇÕES DAS CONVENENTES
Constituem obrigações <la ACT, além de outras previstas nest~ Convênio:
a. Responsabilizar-se pelo pagamento das gratificações à(s) equipe(s) contratada(s);
b. Fornecer os dados e informações e auxílio necessárias às atividades a serem
desenvolvidas pela comunidades indígenas;
e. Promover a execução do objeto <lo CONVÊNIO na forma e prazos estabelecidos;
d. Concluir os serviços objetodeste CONVÊNIO no prazo nele estipulado;
e. Manter a FUNAl informada sobre quaisquer eventos que dificultem o curso normal de
execução do CONVÊNIO;
f. Não substabelcccr as obrigações assumidas sem anuência expressa da FUNAI;
g. Acatar as instruções e observações que emanem da fiscalização da FUNAI;
h. Assumir inteira responsabilidade pelo seu pessoal, que não terá nenhum vínculo
empregatício com a FUNAI;
1. É vedado o ingresso cm terras indígenas de membros e/ou trabalhadores não-índios sem
a expressa manifestação autorizativa da Coordenação Geral de Estudos e Projetos da

j.
k.
1.

m,
n.

FUNAI;
.
Detalhar os programas e atividades inerentes a cada projeto;
Designar técnicos para as atividades definidas nos Programas de Trabalhos;
Participação com a FUNAI das ações de desenvolvimento das atividades que resultem
na obtenção de informações tradicionais na área do projeto;
Auxiliar na análise dos dados coletados pelos índios, encaminhando-os à FUNAI na
forma do(s) mapa(s) objeto deste Convênio;
Na execução das atividades nas Terras Indígenas. observar as seguintes normas e
procedimentos, constantes no ANEXO I deste CONVÊNIO.
Constituem obrigações da FUNAI, além de outras previstas neste CONVÊNIO:

a. Garantir permissão ao acesso da ACT à Terras Indígenas para execução de serviços

objetos deste CONVÊNIO;
b. Designar representantes para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, objeto
deste Convênio;
3
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e. Supervisionar a análise dos dados coletados pelos índios e a consolidação desses dados

cm mapas;
d. Manter as partes envolvidas informadas sobre quaisquer eventos que dificultem o curso
normal de execução deste CONVÊNIO.
e. Promover a execução do objeto do CONVÊNIO na forma e prazos estabelecidos;
f. Concluir os serviços objeto deste CONVÊNIO no prazo estabelecido;
g. Assumir inteira responsabilidade pelo seu pessoal.

CLÁUSULA SÉTIMA- DO PESSOAL

O pessoal empregado das atividades increntes ao presente instrumento, manterá a
vinculação empregatícia exclusiva com a Amazon Conservation Tcam, não restando
nenhum vínculo subsidiário ou solidário com sua convcncntcs.
t~

CLÁUSULA OlTA V A- DAS DESPESAS
As despesas decorrentes deste CONVÊNIO, serão custeadas por conta da ACT,
quer no que se refere a intcrvcniência de suas equipes técnicas, quer no uso de seu material
e equipamentos, respeitadas as disposições contidas na IN nº 01 de 15/01/97, da Secretaria
de Tesouro Nacional.
·

CLÁUSULA NONA - DA RECISÃO

O presente CONVÊNIO poderá ser rescindido de comum acordo entre as partes ou
devido à superveniência de norma legal ou evento, que o torne material ou formalmente
impraticável, ou ainda, unilateralmente, pelo inadimplemento de quaisquer de suas
cláusulas e/ou condições, mediante notificação escrita com antecedência de 60 (sessenta)
dias, sendo que não poderá haver prejuízo para as atividades que estiverem em execução.
CLÁUSULA DÉCIMA- DA PROPIUEDADE DOS DADOS

Os DADOS e INFOlUvlAÇÕES, obtidos em função deste CONVÊNIO, seja
durante a geração, ou após a confecção dos mapas, serão de propriedade exclusiva das

comunidades indígenas.
Subcláusula Única - Ê vedado o uso particular e/ou benefícios outros do uso do
conhecimento tradicional indígena ou utilização da biodiversidade, com observância e

conformidade da Lei nº 9 .610/98.
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CLÁUSULA DÉCIMA PlUMEIRA-DA VIGÊNCIA E DA AI.:cm~ÇÃO

O presente CONVÊNIO vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados apartir
da data de sua assinatura, devendo ser publicado no Diário Oficial da União, no prazo
legalmente estabelecido.
Subcláusula Única - As partes convcncntes, por acordo e mediante termo aditivo, poderão
prorrogar o prazo acordado por períodos iguais ou inferiores ao inicial, ou modificar o
presente CONVÊNIO, cm decorrência de causa superveniente, de força maior,
conveniência administrativa ou de ordem legal mediante acordo entre as partes, sendo licita
a inclusão de novas cláusulas e/ou condições.

Brasília,

de

de 2001.

Pela ACT:

V ASCO MARCUS VAN ROOSMALEN
Coordenador da Amazou Conservatiou Team

Pela FUNAI:

GLENIO DA COSTA ALV AREZ

Presidente da FUNAI

TESTEMUNHAS:

s
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Ministério da Justiça
Fundação Nacional do lndio

ANEXOI
PROTOCOLO DE CONDUTA EM TERRAS INDÍGENAS
Respeite a família do Índio
• . A família do índio deve ser intocada e respeitada;

•

Os costumes e línguas são diferentes dos nossos, portanto devem ser respeitados;
Se você encontrar roças, mesmo aparentemente abandonadas, não retire nada. Elas
existem cm vários locais da Área.

•

Não conduza, não beba e uâo ofereça aos índios bebidas alcoólicas:
•

Este ato, além de proibido por lei (Lei 6001 de 19/12/1973), prejudica a saúde e a vida

dos índios.

É proibido o porte e uso de armas de fogo
Não jogue lixo cm Terra Indígena:
• lixo não deve ser atirado na Área;
•

Quando estiver de carro, não jogue lixo pela janela.

Não retire nenhum material encontrado dentro da Terra Indígena
Evite provocar incêndios:

• Não faça fogueiras;
•

Não jogue fora pontas de cigarro e fósforos acesos. Apague-os e jogue-os no lixo.

Não aprisione, não transporte, nem comercialize animais silvestres:
• Manter animais cm cativeiro, ainda que provisoriamente, é crime (Lei 9.605 de
12/02/1998)
Não cace nem pesque:

• A alimentação básica dos índios é retirada da mala e de suas roças;
• Cacar e pescar nas Terras Indígenas além de ser proibido por lei (Lei 6001 de
19/12/ l 073 ), é tirar dos índios sua fonte de alimentação.

Respeite os dif crentes limites de velocidade das vias cm que circula
Não fotografe os índios e suas aldeias cm respeito a sua individualidade

6
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Resíduos líquidos e sólidos e sobras de materiais gerados durante obras e/ou serviços,
não podem ser deixados dentro da Terra Indígena
Será de inteira responsabilidade civil, criminal, qualquer ação, direta ou indireta, da
pessoa ou entidade, que resulte cm danos ecológicos e/ou ao patrimônio cultural (Lei
9605 de 12/02/1998)
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Convênio nº

Processo nº 2722/2000
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CONVENIO DE COOPERAÇAO MUTUA
QUE CELEBRAM ENTRE SI A AMAZON
CONSERVATION
TEAM
•. ACT E Ar
•.•
,
ASSOCIAÇAO DOS INDIOS KAMAIURA
COM
A
INTERVENIÊNCIA
DA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO •.
FUNAI, VISANDO A EXECUÇÃO, DE
MAPEAMENTO
COMUNITARIO
PARTICIPATIVO DOALTOXINGU.

A AMAZON CONSERVATION TEAM, organização não governamental,
inscrita no CGqMF sob o nº ENN 54-1915987, estabelecida em Arilngton, Virgínia,
Estados Unidos, 2334 Wilson Blvd., doravante denominada ACT, neste ato
represeütada pelo seu Coordenador, Sr. Vasco Marcus Van Roosmalen,
holandês, solteiro, portador da Cédula de Identidade nº V008597-L, inscrito no
CPF sob o nºS25457412-72; a ASSOCIAÇÃO INOÍGENA'MAVUTSININ,
inscrita
sob o CGC de n° 01684903/0001-00 estabelecida em SRTVS, Bloco A, Edifício Lex,
1 andar, zona central, Plano Piloto, Brasília, DF, neste ato representada por seu
presidente, Sr. Kanawaryuri Leandro Marcelo Kamaiura, solteiro, portador da
cédula de identidade 1321043-2 SSP,/MT e CPF 897563711-53; e a FUNDAÇÃO
NACIONAL 00 ÍNDIO, inscrita no CGOMF sob o nº 00.059.311/0001-26 , com
sede à SRTVS, Bloco A, Edifício Léx, 3° andar, zona central, Plano Piloto, Brasília,
DF., doravante denominada FUNAI neste ato representada por seu Presidente,
Dr. Glenio da Costa Alvarez, brasileiro, casado, geólogo, portador de cédula de
identidade nº 1005687551-SS RS, inscrito no CPF sob o nº 323074110-20, ·
nomeado através da portaria Dec. 23/05/7=,000, publicada no DOU nº 99 de
24/05/2000, e pelo presente Instrumento e na melhor forma de direito, resolvem
celebrar o presente CONVÊNIO, com submissão aos dispositivos da Lei nº
8.666/93 com as alterações introduzidas pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98, Lei
9.473/97 e a IN nº 01/97 - srN, no que couber,. mediante as cláusulas e
condições seguintes:

°

,
CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO
Constitui objeto do presente CONVÊNIO a assistência técnica e financeira,
por parte da ACT, às comunidades indígenas que vivem no Parque Indígena do
Xingu, para a realização de um mapa cultural, mostrando seu uso da área

tradicional.
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Parágrafo Único - Este projeto terá o acompanhamento da FUNAI em todas as
suas fases, ressaltada sua influência de adequa-lo às projeções e realidades
nacionais.
,
CLAUSULA SEGUNDA - DAS ATIVIDADES

, Observadas suas disponibilidades financeiras, prescrições legais e
disponibilidades regulamentares, constituir-se-ão atividades definldas de comum
••
acordo entre os participes, a serem desenvolvidas por este CONVENIO:
a. Três reuniões, denominadas "Workshops", todas a serem realizados dentro dos
limites do Parque Indígena do Xingu;
b. Fases de levantamento das características geográficas naturais (como rios,
lagos, montanhas, aldeias), área de uso tradicional e demais sítios de interesse
dos índios, dentro e 'fora dos limites do Parque, recolhidos no campo, apenas
pelos índios;
e. Coleta de dados secundários, mapas da região e imagens de satélite, recolhido
pela equipe da ACT;
d. Contratação, pela ACT, de equipe de agrimensores e cartógrafos, todos
brasileiros natos;
e. Capacitação dos índios à elaboração e interpretação de mapas cartográficos;
f. Compilação dos dados e elaboração de mapas de uso tradicional.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA ADMI_NISTRAÇÃO DO CONVÊNIO
Para constituir a Coordenação Técnica e Administrativa do presente
CONVÊNIO, cada um dos partícipes designará, dentro de OS (cinco) dias, contados
da data da publicação do seu extrato no DOU, um Coordenador.
Parágrafo Único - caberá a Coordenação T~nica e Administrativa, a elaboração
dos diferentes Termos Aditivos, cada qual correspondente a um projeto e
atividades inerentes a natureza do presente CONVÊNIO.
tLÁUSULA QUARTA- DOS PLANOS DE TRABALHO

As atividades que se sucederão, por força do presente CONVÊNIO, serão
executadas em concordância com Planos de Trabalho previamente aprovados
pelas partes, e elaborados em comum acordo entre as partes convenentes.

Pro~,---
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Parágrafo

Único •. Os Planos de Trabalho previstos

nesta dáusula

submetidos a aprovação dos signatários deste CONVÊNIO e implementa os
mediante a '~ssinatura de Termos Aditivos.
CLÁUSULA QUINTA - DOS TERMOS ADITIVOS

• Para o projeto, e seu respectivo conjunto de atividades, desenvolvidas de
conformidade com este CONVÊNIO, será assinado um Termo Aditivo, que
descreverá circunstancialmente o trabalho pertinente, através de Plano de
Trabalho.
Parágrafo Único - A descrição, do que trata o item anterior, compreenderá entre
outros possíveis, as seguintes alíneas: '
a. Identificação do objeto a ser executado e da área a ser mapeada;
b. Orçamento e fonte dos recursos;
e. Nome do responsável pela supervisão e gerenciamento do trabalho;
d. Descrição das etapas de desenvolvimento do trabalho, com detalhamento dos
resultados propostos e atinentes a cada uma das etapas;
e. Data de Início de cada uma das etapas e respectivo prazo;
f. Recursos humanos e materiais necessários ao desenvolvlmento do trabalho;
g. Requisitos técnicos, administrativos e de suporte indispensáveis ao
desenvolvimento do trabalho;
h. Restrições ou limitações de uso de divulgação de documentos, informações,
programas, equipamentos e demais bens ou elementos postos à disposições
com vistas à execução dos trabalhos;
l, Cláusulas específicas concernentes à extinção, suspensão ou interrupção do
trabalho objeto do Termo Aditivo;
j. Outros dados ou pormenores acaso considerados necessários à cabal execução·
do proposto no Termo Aditivo.
·
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CLASULA SEÃiA- DAS OBRIGAÇOES DAS CONVENENTES
I · Constituem obrigações da ACT, além de outras previstas neste CONVÊNIO:
a. Responsabilizar-se pelo pagamento das gratific.ações à(s) equipe(s)
contratada( s);
b. Fornecer os dados e i.nformações e auxilio necessárias às atividades a serem
desenvolvidas pela comunidades indígenas;
e. Promover a execução do objeto do CONVÊNIO na forma e prazos

estabelecidos;

d. Concluir os serviços objeto deste CONVÊNIO no prazo nele estipulado;

.

.

~fOC

·.

l· ls ..

N21-_:z i 2 2 f: '. .J

J/i.:.1.

nuyi,.ri ~

e. Manter a FUNAI informada sobre quaisquer eventos que díflrultem o curso

f.
g.
h.
i.

j.

k.
1.
m.

normal de execução do CONVÊNIO;
Não substabelecer as obrigações assumidas sem anuência expressa da FUNAI;
Acatar as Instruções e observações que emanem da fiscalização da FUNAI;
Assumir inteira responsabilidade pelo seu pessoal, que não terá nenhum
vínculo empregatício com a FUNAI;
É vedado o ingresso em terras indígenas de membros e/ou trabalhadores nãoípdios sem a expressa manifestação autorizativa da Coordenação Geral de
Estudos e Projetos da FUNAI;
Designar técnicos para as attvldadesdeãnldas nos Programas de Trabalhos;
Participação com a FUNAI das ações de desenvolvimento das atividades que
resultem na obtenção de informações tradicionais na área do projeto;
Auxiliar na análise dos dados coletados pelos índios, encaminhando-os à
FUNAI na forma do(s) mapa(s) objeto deste CONVÊNIO;
Na execução das atividades nas Terras Indígenas, observar
as seguintes
.•.
normas e procedimentos, constantes no ANEXO I deste CONVENIO.
II - Constituem obrigações da Associação dos Kamaiurá, além de outras
previstas neste CONVÊNIO:

a. Designar representantes para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços,
b.
e.
d.
e.

objeto deste CONVÊNIO;
Manter as partes envolvidas informadas sobre quaisquer eventos que dificultem
o curso normal de execução deste .CONVÊNIO.
Promover a execução do objeto do CONVÊNIO na forma e prazos
estabelecidos;
·
Executar as atividades inerentes à implementação do presente CONVÊNIO, com
rigorosa obediência ao Plano de Trabalho;
Permitir e facilitar o acesso de ação de fiscalização da FUNAI, bem como ·
fornecer todas as informações solicitadas referentes ao Projeto.

III - Constituem obrigações da FUNAI,

além de outras previstas neste

CONVÊNIO:
a. Garantir permissão ao acesso da ACT à Terras Indígenas para execução de
serviços objetos deste CONVÊNIO;
b. Designar representantes para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços,
objeto deste CONVÊNIO;
·
e. Supervisionar a análise dos dados coletados pelos índios e a consolidação
desses dados em mapas;
d. Manter as partes envolvidas informadas sobre quaisquer eventos que dificultem

o curso normal de execução deste CONVÊNt9 .
..•. ,
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e. Assumir inteira responsabilidade pelo seu pessoal.

.

,
CLAUSULA SETIMA- DO PESSOAL

O pessoal empregado das atividades inerentes ao presente Instrumento,
manterá a vinculação empregatícia exclusiva com a Amazon Conservation Team,
não restando nenhum vínculo subsidiário ou solidário com suas convenentes.
CLÁUSULA OITAVA-·DAS DESPESAS

As despesas decorrentes deste CONVÊNIO, serão custeadas por conta da
ACT, quer no que se refere a interveniência de suas equipes técnicas, quer no uso
de seu material e equipamentos, respeitadas as disposições contidas na IN nº 01
de 15/01/97, da Secretaria de Tesouro Nacional.
Parágrafo Único - Os valores captados serão alocados em conta específica, com
informação de sua origem, conforme a conta de número 2700520-1, Agência PAP
Banco Real/ ABN Amro, localizada em Manaus/AM.
CLÁUSULA NONA- CORRESPONDÊNCIAS E NOTIF~CAÇÕES

e

As correspondências, relatórios
notificações neste CONVÊNIO deverão ser
sempre formais e considerados corno recebidos pelas partes desde que entregues
nos endereços citados neste, ou em outros quaisquer que venham a ser por elas
indicados durante a vigência deste instrumento, sendo obrigatório o desígnado no
Brasil.

.
Parágrafo único - As correspondências, relatórios ou notificações referidos no
item anterior poderão ser feitos por fac-símüe, telex ou telegrama, confirmados por
carta, observadas, nos casos de assuntos sigilosos, as disposições dos Decretos nº
2.134, de 24/01/97 e 2.910, de 29/12/98.
,

-

CLAUSULA NONA - DA RESCISAO

O presente CONVÊNIO poderá ser rescindido de comum acordo entre as
partes ou devldo à superveniência de norma legal ou evento, que o tome material
ou formalmente Jmpraticável, ou ainda, unilateralmente, pelo Inadimplemento de

quaisquer de suas cláusulas e/ou condições, mediante notificação

esatta com

l
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antecedência de 30 (trinta) dias, sendo que não poderá haver prejuízo
. atividades que estiverem em execução.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA PROPRIEDADE

pa~i-::

DOS DADOS

Os DADOS e INFORMAÇÕES, obtidos em função deste CONVÊNIO, seja
durante a geração, ou após a confecção dos mapas, serão de propriedade
exclusiva das comunidades indígenas.
Parágrafo Primeiro - É vedado o uso particular e/ou benefícios outros do uso do
conhecimento tradicional indígena ou utilização da biodiversidade,com
observância e conformidade da lei n° 9.610/98.
'

Parágrafo Segundo - Os bens adquiridos com os recursos captados por este
CONVÊNIO serão de propriedade dos índios Kamaiura.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA E DA ALTERAÇÃO

O presente CONVÊNIO vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a
partir da data de sua assinatura, devendo ser publicado no Diário Oficial da União,
no prazo legalmente estabelecido.
Parágrafo único - As partes convenentes, por acordo e mediante termo aditivo,

poderão prorrogar o prazo acordado por períodos iguais ou inferiores ao Inicial, ou
modifiçar o presente CONVÊNIO, em decorrência de causa superveniente, de força
maíor,' conveniência administrativa ou de ordem legal mediante acordo entre as
partes, sendo lícita a inclusão de novas cláusulas e/ou condições.
,

H

CLAUSULA OECIMA SEGUNDA - DAS DI~POSIÇOES GERAIS

As partes concordam que os termos e pareceres constantes nos autos,
objeto deste, são considerados parte integrante do CONVÊNIO para todos os fins
legais.
,

,

~J.AUSULADECIMA TERCEIRA - DO FORO

As partes livremente elegem o foro da Justiça Federal, Seção do Distrito
Federal, como o único competente para dirimir eventuais duvidas decorrentes ou
fundamentadas no presente Termo.

~':(lfrízj}lf_P.~
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E, para validade do que pelas partes foi pactuado, assinam
Termo, em 04 vias de igual teor e forma, alem das partes compromissadas, o
termo de concordância da Comunidade Indígena.
Brasília,

de

de 2001.

Pela ACT:

. Vasco Marcus van Roosmalen
Coordenador da Amazon Conservatlon Team
Pela Associação dos Kamalurá:

Kanawaryuri Leandro Marcelo Kamaiura
Associação Indígena Mavutsinin
Pela FUNAI:

Gtenio Da Costa Alvarez
Presidente da FUNAI

TESTEMUNHAS:

:..

Ministério da Justiça

Fundação Nacional do Índio

ANEXO I

,

PROTOCOLO DE CONDUTA EM TERRAS XNDXGENAS
Respeite a familia

•
•

do Índio

A família do índio deve ser intocada e respeitada;
Os costumes e línguas são diferentes dos nossos, portanto devem ser
respeitados;
Se você encontrar roças, mesmo aparentemente abandonadas, não retire nada.
Elas existem em vários locais da Área (Lei n.0 6.001/73).

•

Não conduza, não beba e não ofereça aos índios bebidas alcoólicas:
• Este ato, além de proibido por lei (Lei n.0 6.001/73), prejudica a saúde e a vida

dos índios.
É proibido o porte e uso de armas de fogo
Não jogue lixo em Terra Indí.9enà:

• lixo não deve ser atirado na Area;
•

Quando estiver de carro, não jogue lixo pela janela.

Não retire nenhum material encontrado dentro da Terra Indígena
Evite provocar incêndios:
• Não faça fogueiras;
• Não jogue fora pontas de cigarro e fósforos acesos. Apague-os e jogue-os no
lixo.
Não aprisione, não transporte, nem comercialize animais silvestres:
• Manter animais em cativeiro, ainda que provisoriamente, é crime (Lel 9.605 de
12/02/1998)
• Não cace nem pesque:
.
• A alimentação básica dos índios é retirada da mata e de suas roc;as;
• Cacar e pescar nas Terras Indígenas além de ser proibido por lei (Lei 6001 de

19/12/1073), é tirar dos índios sua fonte de alimentação.

.
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Respeite os diferentes limites de velocidade das vias em que circula
Não fotografe os índios e suas aldeias em respeito a sua individualidade
Resíduoslíquidos e sólidos e sobras de materiais gerados durante obras
e/ou serviços, não podem ser deixados dentro da Terra Indígena

se~ de inteira responsabílídade civil, criminal, qualquer ação, direta ou
indireta, da pessoa ou entidade, que resulte em danos eoológicos e/ ou
ao patrimônio cultural (Lei 9605 de 12/02/1998)
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MEMO - nº / <4rG/FUNAI/O 1

Brasília/DF, 23 de abril de 2001.
De-~ Procurador Federal
Para: Procuradora-Geral da FUNAI
Assunto: Encaminhamento de minuta de convênio Kamaiúra

Senhora Procuradora-Geral,

Encaminho minutas de Convênio analisada
chancelada, lsto é, se aprovada, para as providências cabíveis.
Atenciosamente, (\
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CARLOS AtáÉRTO

.

'b~E Q. BARRf:!O

Procurador Fe~eral
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e devidamente
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MINJSTÊRJO DA JUSTIÇA
~daç.io

.N'AOl.on-.t

do X'2d.J.~AX

DESPACHO Nº 223 /PG/01
REF.: PROCESSO Nº 08620.2722/2000

Dfr ~cordo

com os termos do MEMO
n°.J..P 9
/PG/FUNAI, da lavra do Dr.
Carlos Alberto de Q. Barreto, que aprovou a
minuta de Convênio, consoante determina a
Lei Complementar nº 73/93,
a ser
celebrado entre a AMAZON CONSERVATION
TEAM - ACT e a ASSOCIAÇÃO DOS INDIOS
KAMAIURÁ, com a interveniência
desta
Fundação, tendo, por objeto a realização de
um mapa cultural, mostrando o uso da área
tradicional.
2.. Nestas condições, remeta-se o processo
à Presidência, com vistas a celebração do
instrumento.
Após, o processo deverá ser remetido

à

Contabilidade para publicação do extrato no
DOU, como condição de eficácia

do ato.·
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Identificacao-do-Document
Tipo:PROCESSO

Numero:02722

~
Data Doc:29/1.2/< ~

~~~~--~~----~~--~~Identificacao-da--Origem1~~~~~~--~~~~ome:Parque Indigena do Xingu - Aldeia Kamaiura
UF:DF

~ndereco:
i~m. Prot. Presidencia:31.094
)estinatario:

Data Cadastro:23/04/01

Hora:14:!5

Presidente da Funai

~~~~~----~--------------~sinopse-do-Assunto----~------~--~~---

digcnal

:olicita a elaboracao de mapa do ~so tradícional de parte do Par1ue I

to Xingu, visto que a intencao das ONGs, e mapear apenas as prox ·.mida e s da

.ldeia

Kaimaura, pois nao ha di visao territorial por etnia

no Xi.~gu.

ncaminhe-se a(o):
A Diretoria de Assuntos Fundiarios - DAF.
Conhecimento, registro e demais medidas julgadas pertine1 .e s ,

Em,

de

Glenio da Costa Alvarez
Presidente da FUNAI

de 2001

SheilA Maria Soares Ferna r.d1 S
Chefe de Gabinete

Andamentos do Documento
~trada: 23.04.01 - Presi.cns.
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