SEGUNDA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA PARA
APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES
2003, RELATÓRIO FINANCEIRO, INDICAÇÃO DE
NOVOS SÓCIOS E ALTERAÇÃO DE ESTATUTO PARA
AMAZONLINK.ORG REALIZADA EM 13.12.2003
Aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e três (2003), às nove horas e trinta
minutos, na Rua Itaparica 44, Bairro Vila Ivonete nesta cidade de Rio Branco, Acre, reuniram-se
os senhores Michael Franz Schmidlehner, Líbia Luiza dos Santos de Almeida, Leila
Zanardini Hoffman, Raimundo Nonato de Souza Braga, Miriam Moreno e Eugênio de
Sousa Pantoja, para discutirem sobre as seguintes pautas: 1) Apresentação do relatório de
atividades da Amazonlink.org no ano decorrido; 2) Apresentação do relatório financeiro; 3)
Indicação e deliberação de ingresso de novos sócios; 4) Alterações no Estatuto; 5) O que mais
ocorrer. A assembléia iniciou com a leitura da pauta proposta para a Segunda Assembléia
Ordinária, foi deliberada por unanimidade pela alteração da pauta: sendo excluído o quarto
ponto, referente a alterações no Estatuto, que serão discutidas em outra assembléia para este
fim. Quanto ao primeiro ponto, tomou a palavra o Presidente da Amazonlink, Sr. Michael Franz
Schmidlehner que relatou as atividades realizadas pela Amazonlink no presente ano, a)
iniciando pela contextualização da campanha Limites Éticos Acerca do Registro de Marcas e
Patentes dos Recursos Biológicos e Conhecimentos Tradicionais da Amazônia, que teve início
no ano passado e de sua repercussão causada no Brasil e exterior. Essa repercussão e a
consolidação da Campanha referida, resultou na doação de R$ 31.868,02 (Trinta e um mil
oitocentos e sessenta e oito reais e dois centavos) por parte de uma pessoa física da Inglaterra
por intermédio da ONG Greenpeace, para ser aplicado em atividades da campanha contra
biopirataria “O Cupuaçu é Nosso”, e na participação em reuniões e eventos no Acre e no Brasil,
a fim de expor e discutir a problemática da Biopirataria; b) Em seguida o presidente relatou
“Fizemos contato com a Green Star, instituição Norte Americana, que nos apresentou um
projeto a ser realizado com recursos da organização USAID, para levar equipamentos de
informática para a comunidade Apurinã do Km 45. Entretanto recebemos a notícia que não
seria possível realizar o contrato pelo motivo que os recursos estavam comprometidos com o
Projeto Saúde e Alegria, no Pará; c) Continuou: “realizamos a criação do site
www.chicomendes.org, para o Comitê Chico Mendes, que traz muita informações sobre o Líder
Seringueiro Chico Mendes e suas lutas. O site está disponível em três idiomas e com
alimentação descentralizada”; d) Também foi exposto os principais objetivos do projeto Aldeias
Vigilantes, apresentado ao Ministério do Meio Ambiente (MMA) e Associação Brasileira de
Inteligência (ABIN), e que já foi apresentado as organizações indígenas e indigenistas com
representação local para avaliação e possíveis parcerias; e) Relatou sobre o convite feito à
Amazonlink para participar da Exposição denominada Amazônia BR, um grande vento sobre a
Amazônia que será realizado em maio de 2004 no Rio de Janeiro, f) O Presidente informou
ainda que fomos (Amazonlink) convidados para produzir um programa na rádio Alvorada de
freqüência AM em Rio Branco-Acre, g) Aduziu ainda: “articulamos e integramos a Rede Norte
de Propriedade Intelectual, Biodiversidade e Conhecimentos Tradicionais, com organizações da
Amazônia, com a finalidade de discutir, capacitar profissionais da áreas do meio ambiente para
tentar evitar e reverter os casos de apropriações de recursos e conhecimentos tradicionais na
Amazônia;. Segundo ponto, O Presidente relatou sobre a aplicação do recurso da doação feita
por intermédio do Greepeace: “ O recurso que recebemos como doação da Campanha foi
aplicado em parte na aquisição de camisetas da campanha, produção de banners, folders e
vinheta, e também na contratação de advogado e pós-graduado em Gestão em Recursos
Ambientais, foi aplicado também na produção do site www.biopirataria.org, que será lançado no
próximo ano com informações, denuncias, fóruns de discussões sobre a temática da
Biopiaratria e na campanha de arrecadação de recursos para financiamento da Campanha
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Contra a Biopirataria, Apresentamos outro projeto ao MMA, para produção de bottons O
Cupuaçu é Nosso!”, No Terceiro ponto apresentamos os novos sócios: Eugênio de Sousa
Pantoja (advogado), Raimundo Nonato Braga (informática) e Mirian Moreno (Mercado
Empresarial), que se interessam em contribuir ou já contribuem com a Amazonlink e suas
atividades. O Quarto ponto como foi exposto não foi discutido devido razões previamente
citadas. Como Quinto ponto, a) foi sugerido por Mirian Moreno, um Planejamento da
Amazonlink para o 2004, que ficou como encaminhamento; b) outra sugestão dada, foi de
realizar um programa de rádio com entrevistas, mesas redondas, doação de camisetas para
ouvintes que responderem perguntas; c) Michael informou para apreciação seu desejo de
disponibilizar os prováveis futuros recursos oriundos da Microempresa Rain Forest Buotique
(ME) para que sejam aplicados em projetos da Amazonlink e estruturação da organização.
Ressaltou ainda que seria interessante a Amazonlink avaliar (certificar) produtos sustentáveis
negociados pela Microempresa, e para não haver dúvidas na avaliação, deverá ser composto
um conselho independente que realize essa atividade; Ficou deliberado que a composição
desse conselho deverá ser feito por meio de convite à pessoas idôneas, que tenham
conhecimento de mercado e negócios sustentáveis, artesãos, indígenas e representantes de
instituições ambientais governamentais ou não governamentais, d) Foi decidido que no mês
março, com data à definir, realizaremos a elaboração do planejamento para 2004. Franqueada
a palavra aos presentes, nada mais foi aduzido. O presidente da Amazonlink.org deu por
encerrado os trabalhos e eu, Líbia Luiza dos Santos de Almeida, secretariei, lavrei a presente
Ata, que lida e achada em conformidade com as legalidades, contém as assinaturas de todos
os Associados e demais presentes, como prova de livre vontade de cada um de organizar a
Amazonlink.org.

------------------------------------------------------------Líbia Luiza dos Santos de Almeida
Secretária da Reunião e Segunda Diretora da Amazonlink

--------------------------------------------------------------Michael Franz Schmidlehner
Presidente da Reunião e Presidente da Amazonlink
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