
            

 

 
São Paulo, 10 de outubro de 2015. 

SBPC-227/Dir. 
 
Excelentíssima Senhora 
Presidenta DILMA VANA ROUSSEFF 
Presidência da República 
Brasília, DF 
 
 
Senhora Presidenta, 
 
 
 Vimos solicitar, por meio desta, especial atenção de Vossa Excelência à 
Fundação Museu do Homem Americano (FUMDHAM), uma OSCIP presidida pela 
arqueóloga e ambientalista Prof. Dra. Niéde Guidon, idealizadora da criação do 
Parque Nacional Serra da Capivara (PNSC), o que foi concretizado em 1979, por meio 
do decreto nº 83.548 do governo federal. Este Parque é administrado pelo 
ICMBio/MMA  (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade/ Ministério 
do Meio Ambiente) em cogestão com a FUMDHAM, em regime de parceria.  
 
 Esta solicitação está alicerçada nos seguintes argumentos relativos ao Parque e 
ao papel social das Unidades de Conservação Nacionais: 
 
- O PNSC foi declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO em 1991 e 
Patrimônio Nacional pelo IPHAN em 1994; 
 
- constitui uma região de fronteira geológica, ecológica e cultural; 
 
- é o único parque nacional totalmente inserido na caatinga com fauna e espécies 
vegetais endêmicas deste bioma, algumas na lista vermelha dos ameaçados de 
extinção; 
 
 - apresenta rico passado histórico, pois nele está concentrado um dos mais 
importantes conjuntos de sítios arqueológicos das Américas, que tem fornecido dados 
e vestígios de importância tal, que levaram a ciência a uma revisão geral das teorias 
estabelecidas sobre a origem do homem americano;  
 
- a pesquisa científica tornou evidente sua importância acadêmica e cultural (mais de 
1.300 sítios arqueológicos cadastrados, dos quais mais de 900 com arte rupestre) 
tanto em nível nacional como internacional, contrastando com outras Unidades de 
Conservação voltadas, somente, à proteção da natureza; 
 
 



            

 

 
- por estar localizado no polígono das secas, sua significância associa-se, também, ao 
desenvolvimento de uma região de pobreza extrema, já que é, localmente, uma das 
únicas fonte de emprego gerados pela Fundação Museu do Homem Americano que 
tem possibilidade de empregar 250 trabalhadores, fora os trabalhos eventuais que 
surgem por demandas específicas. São 250 famílias contempladas com a possibilidade 
de uma vida melhor (emprego com registro na carteira de trabalho) – o que torna 
necessário um orçamento anual de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil 
reais). 
 
 Em vista disto, considerando, além do acima exposto, o fato de que a gestão do 
Parque Nacional Serra da Capivara transcende o âmbito de atuação do Ministério do 
Meio Ambiente, incluindo, diretamente, as atividades dos Ministérios da Cultura, da 
Ciência, Tecnologia e Inovação, da Educação, do Turismo, da Integração Nacional, 
além de outros, solicitamos que a FUMDHAM passe a receber recursos contínuos e 
permanentes, via dotação orçamentaria da LOA, para garantir as atividades de 
preservação baseadas na educação e desenvolvimento de pesquisa científica. 
Entendemos que a não garantia ou a interrupção de recursos para a manutenção das 
atividades expostas pode configurar-se como um posicionamento agravante contra 
um patrimônio da humanidade. Mas confiamos que V.Excia. poderá reverter essa 
situação e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. 
 

      Atenciosamente, 
 
 

      HELENA B. NADER 
      Presidente da SBPC 

 

 
 
 
 

 

 

C/c: Exmos. Senhores Ministros da Educação, Aloizio Mercadante, da Ciência, Tecnologia 

e Inovação, Celso Pansera, da Cultura, Juca Ferreira, da Integração Nacional, Gilberto 

Magalhães Occhi  e  do Turismo, Henrique Eduardo Lyra.  

 


