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Of. n°013/2020/PRES/ATIX Canarana, 08 de dezembro de 2020 

Aos órgãos licenciadores dos empreendimentos BR-242 e FICO 
Rose Mirian Hofmann - Secretária de Apoio ao Licenciamento Ambiental e à Desapropriação, 

Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), Casa Civil, Brasilia-DF 

Tarcísio Gomes de Freitas- Ministro de Infraestrutura, Brasília-DF 
Antônio Leite dos Santos Filho - Diretor Geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes (DNIT), Brasilia-DF 
André Kuhn - Diretor-Presidente da VALEC, Engenharia, Construçöes e Ferovias S.A., 

Brasilia-DF 
Eduardo Fortunato Bim - Presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA), Brasilia-DF 
Marcelo Augusto Xavier da Silva - Presidente da Fundação Nacional do índio (FUNAI), 

Brasilia-DF 
Larissa Peixoto - Presidenta do Instituto do Patrimônio Histórico e Artistico Nacional (IPHAN) 

Brasilia-DF 
Ricardo Pael Ardenghi - Procurador da República do Oficio de Populações Indigenas e 

Comunidades Tradicionais, Ministério Público Federal (MPF), Cuiabá-MT 
6 Câmara de Coordenação e Revisão, Ministério Público Federal (MPF), Brasilia-DF 

Assunto: Reafirmação de compromisso de consulta

Prezados Senhores, 

1. Considerando a última reunião presencial ocorrida nos dias 5 e6 de novembro ainda 

no ano de 2019 na cidade de Canarana no Estado de Mato Grosso, com todos os órgãos licenciadores 

das obras BR 242 e FICO. 

2. Considerando, ainda, compromisso assumido entre os órgãos licenciadores nesta 

reunião, conforme ata anexa como garantia. 

3 Considerando, também, o dificil período vivenciado pelo mundo em detrimento da 

pandemia do Coronavírus da Covid-19, que castigou em toda parte do mundo, inclusive os povos 

indigenas, atrasando inevitavelmente o processo de consulta acordado. 

4. Diante disso, utilizamo-nos do presente, para reiterar o compromisso da ATIX com 

os acordos feitos até agora na esperança de que também o govemo mantenha sua palavra e se 

abstenha de tomar qualquer decisão diferente do acordado com os povos xinguanos em relação ao 

processo de consulta conjunta da BR 242 e FICO. 

5. Exigimos, também, que seja respeitado o item 1 da ata já mencionada acima, que 

trata sobre a lista de perguntas que devem entrar no Estudo de Impacto Ambiental ElA, que sejam 

incluidas todas as recomendações nela descritas. 

6. Na oportunidade, cabe ressaltar, que há um enorme problema de realizar consulta à 

distância, isto porque, há uma série de dificuldades de conexão de intermet nas aldeias, fazendo com 

que a participação de pessoas no evento seja limitada. Além disso, nem todos os indigenas possuem 



os aparclhos de celulares e computadores para participarem cfetivamente da reunião, muito menos 

0s caciques tradicionais. Portanto, não há que se falar em realização de consulta via virtual., por conta 

desses problemas já relatados. 

. E preciso, também, salientar que, os eventos de processo de consulta presenciais, 

não deverdo ser realizados por conta da pandemia, até que se garanta maior segurança à saúde das 

populações indigenas do Xingu ou que se vacinem todos contra o virus. Deste modo, enquanto não 

houver, vacinação efetiva contra o virus, nós não aceitaremos a realização de qualquer evento 

presencial relacionado aos empreendimentos em questão, que isso fique bem claro. 

8 Por fim, propomos aos órgãos licenciadores dessas obras, a realização de reunião 

virtual com o GT de Obras do TIX, em janeiro de 2021, no intuito de dialogarmos sobre os 

andamentos dos processos das obras, lembrando que esta não poderá ser confundida com a consulta. 

9. Sem mais a dizer, agradecemos pela disponibilidade e manifestamos votos de estima 

e consideração. 

Atenciosamente,

IANUKULARANBStNA
Presidente da ARL 






