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CARTA DE TANGARÁ DA SERRA 

A Comunidade lndfgcna Pares], Iranxe, Umutina: e Nambikwara a FUNAI os 
Ministérios PúbJicos Federal e Estadual. lBA..l\4A, Prefeitos ~ represcnt;ntes 
municipais das Camaras Munic:ipuis de Tangará da Serra. Sapezal e Campo Novo dos 
Paresí, poJíticos representantes marogrcssenses no Sehado, Camara Federal e Bstadual, 
CAIEMT, ONGs. PRODEAGRO, produtores rurais ,e outras entidRrles, reunidos por 
ocasião da 1 :i audiência pública sobre a viabilização de parceria agrícola em terras 
indígenas realizada nos dias 08 e 09 de maio de 1997~ na cidade de Tangará da Se1Ta •• 
MT1 com espírito de colaboração e em prol do desenvclvímento social, resolvem 
finnar a presente carta de Intenção determinando' procedimentos que devem ser 
seguidos de ora em dJante no sentidc de viabilizar a parceria agrícola nas terras 
indígenas Paresi e Utiari ti dos índios Paresí, nos seguintes termos: 

a) a parceria agrícola a ser firmada pela Comunidade Indígena Paresi deverá ter o 
prazo de 05 anos, com ff possibilidade de renovação após uma avaliação da 
Comunidade Paresi; 
b) a não turbação da posse indfgena pelas empresas ouseus prepostos; 
e) elaboração de EIA-RJMA com base em teimo de rbferência a ser apresentado pela 
Comunidade Paresi/FUNAI; 
d) 11artir,inAcifn pf •• th,~ doe índioa b111 t.!.J. •• ,. Ca~çi:a Ju vu.~jc,o: eenmçao <la árnA A ser 

h·ab.tllusJa, phmejamento. controle, acompanhamento e ;execução do projeto; 
e) equalização dos custos e d~spesas pré-operacíonaís ~o longo dos anos de execução 
do projeto; 
f) programa de treinamento e capacitação da mio de ob:fa indígena; 
g) quantidade de terra destinada ao projeto estabelecíde em função das demandas 
econômicas e sociais da Comunidade Paresi, da disponibilidade e capacidade de gestão 
dessa própria Comunidade; 
h) localização da área a ser destinada ao projeto definida em função de estudos 
ambientais e antropológicos (EIA-RIMA, laudo antropofogico); 

'i 
i) estudos técnicos específicos deverão indicar o modelo de manejo mais adequado 
para s área, levando cm ~oJ~6iJtatti.:io as caracrenstícas 'sócro-amblenteis de uma área 

indígena; 

,, 



~---'' 0G5 G44 1:::!45 ,., - ' .. ~ .. , "' 
rl.NA I CU I AO:l/MT. 104 r03 MAV 14 '07 11155 

j) conjun9io de esforços e recursos de forma paritária ~as partes ccnuerantes em que a 
C:nm11T11"Arl~ l nriffrnn r,11rtir.;J"A r.im ti t,o,n11 (r.11pit11l) e mio de obra fi o parceírc 

outorgante com equiparnentos, insumos, tecnologia e recursos financeiros necessários •. 
a execuçilo do projeto; 

1, 

k) não recebimento de pagamentos cm fot•ma de salál;qs por parte dos Indios, i,oi:s isso 
' caracterizaria relação de emnreani e nlln 1111rcmiR; ] 

1) compensação de eventuais adiantamentos financeirqs (se necessários) feitos para a 
Comunidade quando da partilha dos resultados do proj~to; 

' 
m) obediência estrita à legislação vigente, com as c~a.ctel'isticas peculiares por se 

: \, 

tratar de Teitas Indígenas; 
n) dP.iÍiJtHll;IO de um grupo de trftbftlho, composto por repreeentsntes dli intid:idru: 
aqui mencionadas, podendo convidar técnicos, -para fixar as diretrizes e 
desenvolvimento da parceria; 

' 
n) inc1usão de assistência médica, educacional e proüssicnaltzante como prioridades 
volliJu pu·a ü Jés:c:.t1vulvlu:u:,1tü da fnu..:·ti-"i-, t.k~t:uc.lo u~ municípios predar 

assistincia nos projetos já em andamento, conforme acordos anreríores; 
o) referência aos princípios da ética e moral, levando em consideração a diversidade 
cultural dos índios envolvidos na parceria agrícola aqui ~encionada. 

Tangará da Serra, 09 de maio de 1997 


