
  
 

 

  COMUNICADO 

 

Aos dias cinco a nove do mês de maio de dois mil e quatorze, no Centro de formação Betânia, 

na cidade de Altamira, Estado do Pará, realizou-se a reunião do Comitê Gestor-FIX para a 

apreciação e deliberação dos projetos apresentados na primeira chamada Publica 

Socioambiental do Fundo Indígena Xingu-FIX no âmbito FASE/BNDES-Fundo Amazônia do 

contrato de Concessão Financeira não reembolsável nº 11.2.0224.1. Nesta reunião o Comitê 

Gestor aprovou oito projetos, todos eles com condicionantes, seja em relação ao 

aperfeiçoamento da formulação da proposta, seja em relação à complementação da 

documentação que deve acompanhar os projetos de acordo com as exigências do BNDES na 

sua representação do Fundo Amazônia. Para viabilizar o atendimento satisfatório a esta tarefa, 

o Comitê Gestor, usando recursos financeiros do Fundo Amazônia, disponibilizados para este 

fim, proporcionou aos proponentes dos projetos uma consultoria indígena no período de 

Junho a Agosto de 2014. Como resultado deste trabalho, o secretariado do Fundo Dema 

recebeu em Setembro quatro projetos com os condicionantes atendidos e toda a 

documentação exigida pelo BNDES. São este os projetos: 

 CPFDFIX-2013-NP 05 - Capacitação Índio e Floresta1; CPFDFIX-2013-NP 06 – Sistema 

Produtivo Caipira Nova Vista; CPFDFIX-2013-NP 07 - Puanga Katu (Remédio Bom); 

CPFDFIX-2013-NP 08 - Índio Produzir e Viver. 

Os demais projetos, ou seja, CPFDFIX-2013-NP 01 Valorização da Cultura Kayapó, CPFDFIX-

2013-NP 02: Projeto Copaíba Munduruku, CPFDFIX-2013-NP 03: Auxilio para manutenção e 

funcionamento do Grupo Consciência Indígena e CPFDFIX-2013-NP 04: Terra Viva, não 

conseguiram juntar a documentação exigida e desistiram ou reformularam o seu projeto e o 

encaminharam para a terceira chamada publica para projetos sócio - ambientais do Fundo 

Dema cujo resultado será apreciado pelo Comitê Gestor do Fundo Dema no decorrer do mês 

de Outubro de 2014. 

A secretariada do Fundo Dema, enviou os 4 projetos mencionados com sua documentação 

completa no dia 23 de setembro de 2014 para a representação do Fundo Dema no BNDES, 

solicitando com urgência a aprovação do BNDES e a liberação das concessões financeiras não 

reembolsáveis destes projetos a fim de garantir o inicio da execução dos projetos na época 

prevista. 

                                                           
1 A mudança do titulo em comparação com o titulo do projeto original decorre do atendimento 

do proponente às sugestões do Comitê Gestor-FIX 



  
 

 
Consideramos assim encerrado o período de encaminhamento de projetos em relação à 

primeira chamada pública para projetos socioambientais através do Comitê Gestor do Fundo 

Indígena-Xingu, limitando esta primeira experiência a estes quatro projetos, já que por decisão 

anterior do Comitê Gestor foi cancelada a 2ª chamada pública do FIX. 

 Aguardaremos o resultado da execução e monitoramento destes quatro projetos para, 

eventualmente, apresentar no futuro próximo uma nova proposta. 

 

Belém, 24 de setembro de 2014. 

 

Matheus H.A.Otterloo 

Presidente Comitê Gestor Fundo Dema 

 

 


