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APRESENTAÇÃO 

o presente relatório tem como objetivo o rel~ 
to circunstanciado da ocupação do Instituto Brasileiro do Meio Ambi 

ente e dos Recursos Naturais Renaváveis - IBAMA, mais propriamente a 

Superintendência Regional, situada na Capital do Estado do Maranhão, 

fato realizado pelos moradores da Comunidade Negra de Frechal - Mi 

rinzal-MA. 

Trata, portanto, do histórico da situação do 

fato e de sua necessidade prática, com o fim de pressionar o Governo 

Federal a implementar a desapropriação da área do Povoado, prevista 

em Decreto Presidencial desde 20 de maio de 1992. 

De outro modo, traz consigo documentos comprQ 

batórios de um esforço imenso pela primeira regularização das terras 

de remanescentes de quilombos no Estado do Maranhão. 

Tais registros, muitos divulgados a partir de 

periódicos locais, tratam com maior verosimilhança acerca de um rela 

tô tratado com possíveis saltos e omissões. Contudo, momentos de 

tensão e ansiedade nem sempre foram captados pelos documentos emane 

xo, podendo ser apenas percebidos nas entrelinhas do estritamente ne 

cessário para a textualização do relatório. 

\., 
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I - HISTÓRICO: 

O Decreto presidencial de 20 de maio de 1992, pu 

blicado no Diário Oficial da União no dia 21.05.1992, declarou 

de interesse social para fins ecológicos a área de 9.542,hac do 

Povoado de Frechal, no município de Mirinzal, a 390 Km da cap~ 

tal do estado. Tal Decreto previa a criação de urna Reserva Ex 

trativista, conforme o art. 225 da Constituição de 1988, e art. 

9, inciso VI, da Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, com nova 

redação pela Lei 7.804, de 18 de julho de 1989, na área de prQ 

priedade do empresário paulista Thomaz de Melo Cruz, também r~ 

conhecida como território de remanescentes de quilombos existen 

tes na região (183~). 

Oriundos das nações Africanas Mandinga, Benguela 

Mina, Cambinda, Angola e Congo, outrora trincheira de escravos 

rebeldes (1792), Frechal permaneceu em relação pacífica com a 

sociedade envolvente até a chegada na área, em 1974, do Fazen 

deiro paulista. Portador de título dominial registrado no Cartó 

rio da Comarca de Guimarães, da qual Mirinzal é termo Judiciá 

rio, foi protagonista de um conflito fundiário com a comunidade 

que se estendeu por vinte anos. 

A aliança firmada com setores da sociedade civil 

organizada, movimento negro, com a Igreja local e autoridanes 

políticas, bem como a assessoria técnica e jurídica do PVN, prQ 

piciou a resistência necessária que se fez repercutir a nível 

internacional. A emissão do Decreto presidencial situou-se numa 

conjuntura favorável, às vésperas da Eco-92, no momento em que 

toda a comunidade internacional voltava sua atenção as questões 

ambientais. 

Conforme a legislação pátria pertinente o Decr~ 

to expropriatário em função do interesse social é portador de 
' 

lapso decadencial de dois anos, fundos os quais não se sujeita 

a reedição sem o intervalo de um ano. Na mesma situação de Fr~ 

chal encontravam-se duas outras áreas de conflitos fundiários 
no Estado: Ciríaco e Mato Grande. 

Muito embora tenham sido realizados com relativa 

antecedência a devida avaliação de toda a propriedade a ser i~ 

denizada, o laudo biológica competente, o levantamento cartori 

al, a vistoria e o pedido da verbas para a desapropriação por 

parte da Superintendência Regional, a resolução do conflito 

I 
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das terras de Frechal esteve condicionada à aprovação do Or 
çamento da União, o que até a presente data não foi feito. 

O trabalho a cargo da autarquia regional deu-se 

por encerrado dia 13 de outubro de 1993, após o que fora 1n 

cluído no pedido de dotação orçamentária específica do o~ 

gão desde o final do ano de 1993. A profunda crise política 

econômica em que se encontra mergulhado o país, incluindo - 

se ainda sob os efeitos de um processo de deposição do pr~ 

sidente da República, do julgamento de congressistas envol 

vidos com a corrupção do orçamento, bem como situado no am 

bito de urna Revisão Constitucional atravancada por interre~ 

ses sociais divergentes contribuiu certamente para a morosi 

dade do processo de desapropriação em questão. 

Por outro lado, a omissão histórica do Estado 

brasileiro para com os direitos dos segmentos sociais campo 

neses, a mudança repentina das autoridades e Ministérios e~ 

volvidos com a questão, bem como o próprio direcionamento 

da política econômica do governo federal denunciavam a au 

sência de interesse do governo brasileiro em manter reser 

vas extrativistas. Nesse sentido, somaram-se pressões poli 

ticas que expressavam interesses dos grupos conservadores 

da sociedade, de fortes influências nos destinos do país. 

II - DA NECESSIDADE DA OCUPAÇÃO: 

Diante da possibilidade de caducar o Decreto pre 

sidencial nQ 536 no dia 20 de maio de 1994, colocou-se a 

premência de uma posição que pressionasse a decisão po1íti 

co-administrativa por parte das autoridades competentes. 

O corte sumário da dotação orçamentária específi 
cada autarquia federal em função da implantação do novo 

Plano econômico de estabilização da economia denunciava que 

a resolução do impasse estaria submetida às prioridades de 

gastos públicos eleitas pelo Ministério da Economia. 

Posteriormente, declarações do próprio Ministro 

do Meio Ambiente,o Sr. Henrique Brandão Cavalcanti confirm~ 

vam a suspeita de que o processo de implantação das rese~ 

vas extrativistas no país estaria sujeito a rigoroso exame 

de vjabilidade econômica(v. O debate, São Luís,terça-feira, 

17 de maio de 1994). A tudo isso somavam as pressões políti 

cas de interesses conservadores contrários à consolidação 
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das reservas, como acusara o Secretário-Executivo do Grupo de Trab~ 

lho Amazônico (GTA) nas reservas extrativistas de babaçu (v. repoE 

tagem o Debate, São Luís, terça-feira, 17 de maio de 1994). 

Desta forma, a solução do conflito das terras de 

Frechal estaria a cargo de autoridades do mais alto escalão do go 

verno, sediadas em Brasília, mais propriamente, o Sr. Ministério da 

Fazenda, O Sr. Ministrto do Meio Ambiente, a Sra. Presidente do 

IBAMA, bem como o próprio Presidente da República. Somente dali p~ 

deria vir a necessária alocação de recursos para a 

da reserva de Freçhal . . 
desapropriação 

Por conseguinte, apresentou-se a ocupação da sede 

regional do IBAMA como uma medida drástica a ser tomada de pressao 

política mediante a mobilização da opinião pública para a omissão 

do Governo Federal. Tal pressão se desencadearia por outra via m~ 

diante solicitações de grande número de entidades, movimentos e par 

lamentares aliados às sobrecitadas autoridades. 

III - DA INTERVENÇÃO JUR1DICA: 

O Decreto Presidencial nQ 536 de 20 de maio de 

1992, consoante a legislação pertinente (Lei nQ 4.132, de 10.09.62, 

com aplicação subsidiária do Decreto~Lei nQ 3.365,d e 21.06.41) de 

tinha apenas de dois anos de vigência após a sua emissão, findos os 

quais não poderia ser reeditado sem o lapso decadencial de um ano. 

O corte sumário de dotação orçamentária específi 

ca do órgão era o principal obstáculo para a desapropriação, tendo 

em vista que tal processo, consoante o inciso XXIV do art. SQ da 

Constituição Federal, somente poderá ser feito mediante prévia inde 

nização em dinheiro. 

' 

No que se refere às terras da Comunidade Negra de 

Frecha!, tal previsão demonstrava-se como fator alarmante, tendo_em 

vista a área considerada de conflito desde a chegada do empresário 

paulista. Não obstante a posse secular dos remanescentes de quilom 

bos, o proprietário dispunha de uma ação possessória em andamento 
na Comarca de Guimarães, da qual Mirinzal é o termo judiciário. 

Duas medidas vislumbrou-se ante a iminente caduci 
dade do decreto presidencial. 

/ 
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a) A ação civil pública, através da Procuradoria 

da República local, tendo como objeto uma obrigação de fazer, para 

forçar ao IBAMA a efetuar a desapropriação com recursos próprio 

disponíveis ou para pressionar o Governo Federal a deslocar de for 

ma extra-orçamentária os recursos necessário (v. doe. em anexo 

Ação Civil Pública). 

b) Uma outra ação cívil pública, através da PrQ 

curadoria ou da assessoria jurídica do PVN, desta feita, tendo CQ 

mo objetivo o reconhecimento da posse secular dos remanescentes de 

quilombos, consoantes o art. 68 do Ato das Disposições Constitucio 

nais Transitórias da Constituição de 1988. 

Ambas as medidas trariam no bojo o pedido limi 

nar da permanência na posse das terras até que fosse decidido o me 

rito da questão. 

1Por outro lado, a intervenção jurídica isolada 

mente, traria consigo a dimensão de um risco para as duas sobrecl 

tadas medidas judiciais. Em primeiro lugar, a incerteza do deferi 

mento do pedido por parte de um juiz federal, tendo em vista a i~ 

possibilidade de se obrigar a autarquia federal a efetuar a des~ 

propriação sem qualquer recurso disponível. Quanto à segunda medi 

da, traria em si o inconveniente de um processo moroso, de caráter 

protelátório, ensejador de perícias antropológicas e contraditório 

processual. 

Como o recurso da mobilização da opinião pública 

pela ocupação não inviabilizaria nenhuma das sobrecitadas medidas, 

a própria comunidade decidiu também pelo esforço conjugado de evi 

tara caducidade do Decreto, posto que esta seria a solução 

viável. 

muis ' 

Além disso, a intervenção jurídica se deu pelo 

envio de documento assinados por vários segmentos da sociedade ci 

vil organizada às autoridades competentes, comunicações emerge!!_ 

ciais das negociações travadas, bem corno pela participação em a~ 

diências junto à Procuradoria da República e à Superintendência do 

IBAMA, sempre com a presença de representantes de comunidade e do 

PVN. 

IV - DA OCUPAÇÃO DO IBAMA: 

Em ônibus cedido ao moradores de Frechal, cheg~ 

ram por volta de zero hora do dia lQ de maio de 1994, algo em to! 

no de sessenta e cinco pessoas da comunidade, contados entre crian 

ças e mulheres. 
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As questões relativas à estadia das pessoas, bem 

como a alimentação foram decididas na semana anterior, através de 

reunião convocada pelo. PVN que mobilizou entidades, sindicatos,pa~ 

lamentares e o movimento negro local. 

Na segunda-feira do dia seguinte, após reunião d~ 

talhada com os membros do projeto, seguiu-se a ocupação do órgão, 

enquanto representantes do PVN, de entidades e sindicatosmantinha~ 

se em audiência com o Superintendente substituto, Dr. Pedro Leão. 

De início tensas, prolongaram-se por todo o perío 

do da ocupação do órgão as audiências. A comunidade dispô-se por 

todos os cômodos do prédio, incluindo corredores e escadas. Estabe 

leceu-se o contato imediato com Brasília e o impasse estabeleceu - 

se: não havia previsão orçamentária para a desapropriação da área. 

As questões emergenciais de alimentação eram s~ 

lucionadas mediante a intervenção de sindicatos, entidades e parl~ 

mentares. Ao final do dia, reuniões eram realizadas, com o fito de 

esclarecer à comunidade o andamento das negociações com Brasília - 

DF. 

Ao final de uma semana, dois representantes da co 

munidade foram enviados à Brasília, para as audiências previamente 
marcadas (v. cronograma de atividades), um deles permenecendo até 

resolução do impasse. Segundo informações prestadas pelos mesmos, 

a pressao surtira os efeitos desejados, muitos telegramas e fax 

sendo enviados de todos os pontos do país a solução do impasse (v. 

does. em anexo). 

Em são Luís, na sede do IBAMA, os tambores rufa 

ram durante toda a ocupação. A comunidade buscava forças nas rezas 

nas conterias e nos batuques, conseguindo sensibilizar os próprios 

funcionários do órgão. Os meios de comunicação ocupavam-se da que~ 

tão com insistência (v. reportagens em anexo), a equipe do PVN e 

representantes da Comunidade participaram de entrevistas e debates 

em rádios,jornais e televisão. Os periódicos eram enviados à Brasí 

lia pela autarquia regional. 

Em ato público foi realizado, mobilizando grande 

numero de pessoas na principal praça de São. Luís, por ocasião da 

Semana do negro, evento promovido pelo Centro de Cultura Negra do 

Maranhão (v. reportagem de O Imparcial, em 05.05.94). Vários seg 
mentas do movimento negro local tiveram participação ativa no ato. 

Foram apresentadas várias manifestações culturais negras, partici 

pando a própria comunidade de Frechal. Culminando o processo de mo 

bilização pública, realizou-se a missa celebrada pelo Arcebispo lo 

/ 
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cal, Dom Paulo Ponte (v. reportagem o Estado do Maranhão,São Luís 

quinta-feira, 19 de maio de 1994). 

VI - DO OBJETIVO ATINGIDO: 

Somente no dia anterior à caducidade do Decreto 

presidencial, ou seja a 19 de maio de 1994, chega à Superintendêg 

cial Regional do IBAMA a autorização para a alocação de recursos 

por parte da Coordenadoria Geral de Orçamento para a desapropri~ 

ção da área de Frechal (v. doe. em anexo, inclusive cópia da nota 

de empenho do recurso). 

No mesmo dia, acompanhada de um representante da 

comunidade, bem como da assessoria jurídica do PVN, a ProcuradQ 

ria Jurídica do IBAMA procedeu ao aforamento da ação de desaprQ 

priação da reserva extrativista de Frechal, na justiça federal lo 

cal (v. Ação de Desapropriação em anexo). 

Chegando a resposta de Brasília, procedeu-se a 

imediata desocupação do órgão público, em clima de grande vitória 

do Povo de Frechal. estava encerrado um capítulo de uma histórica 

de violências e conflitos pela posse da terra de um dos mais 

portantes redutos de descendentes de quilombos do Estado e 

país. 

iro 
do 

Procedendo-se a ação de desapropriação, o propri~ 

tário das terras nenhuma medida judicial contestatória do caráter 

da medida poderá tomar. A posse da área restará incontestada para 

efeitos jurídicos, limitando-se o proprietário apenas à discussão 
' 

da atualização'do preço junto ao IBAMA. 

Tal processo já se encontra em andamento, tendo 

sido cientificado do feito o proprietário por parte do próprio 

IBAMA, conforme documento em anexo. 
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VI - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES REALIZADAS: 

01. DIA 01.05.1994 - Chegada dos moradores do Quilombo de Fre 

chal em são Luís, às 23:30 horas. 

02. DIA 02.05.1994 - Ocupação da Sede do IBAMA/MA, pelos moradQ 

res de Frechal e entidades locais, às 10:00 horas do dia 02 até 

14:30 horas do dia 19.05.94. 

03. NO PERÍODO DE 05 A 17.05.94 - Presença de uma Comissão dos 

Moradores de Frechal e Parlamentares Federais com o fim de pre~ 

sionar os órgãos competentes para a desapropriação das Terras da 

Reserva do Quilombo de Frechal. 

04. DIA 02.05.1994 - Primeira audiência com o Superintendente Su 

bstituto do IBAMA/MA, Dr. Pedro Leão. Participaram: SMDDH/PVN,mQ 

radares de Frechal e representantes de entidades locais,ãs 10:00 

horas. 

05. DIA 02.05.1994 - Segunda audiência na Procuradoria Geral da 

República no Maranhão, com o Procurador Nicolau Dino. Participa 

ram: Advogado, SMDDH/PVN e moradores de Frechal, às 15:00 horas. 

06. DIA 06.05.1994 - Ato público na Praça Deodoro (principal pra 

ça de São Luís). Objetivo do Ato: mobilização da opinião pública 

e autoridades competentes sobre a iminente caducidade do decreto 

que criou a reserva extrativista de Frechal; abertura da XV Sem~ 

na do Negro no Maranhão com o tema: Dignidade e Cidadania do PQ 

vo Negro, evento promovido pelo Centro de Cultura Negra do Mara 

nhão; apresentação cultural da Dança do Congo, Tambor de Crioula 

e Dança do Ta~borim de Frechal. 

07. DIA 09.05.1994 - Terceira audiência na Procuradoria Geral da 

República, com o Procurador Nicolau Dino. participaram: Superi~ 

tendente do IBAMA/MA, Dr. Donizette do Carmo. Procuradora do IBA 

MA, Dra. Marlene, Advogados da SMDDH, Pesquisadores do PVN,Presi 

dente do CCN/MA, Moradores de Frechal, Deputados Estaduais:Domi~ 

gos Dutra (PT) e Luiz Vila Nova (PT), às 15:00 horas. 

08. DIA 16.05.1994 - Reunião no Auditório do IBAMA, com o Deput~ 

do Federal, Dr. Haroldo Sabóia - PT/MA. Objetivo: repassar info~ 

mações sobre as negociações de Brasília, nas semanas anteriores 

{02 a 13/05/1994). 

09. DIA 17.05.1994 - primeira ocupação do gabinete da Superinten 
dência do IBAMA/MA. Participaram: Chefe do CNPT/MA, Edson Sousa, 

Advogado SMDDH/PVN, Moradores de Frechal e representantes de en 

tidades de apoio, às 10:00 horas. 



ílssoc. de tl1oradores da Con1unidadc Frechai 
~--~------~ ••. ----- •• 1 

••.••• , ••• ,11 ••..••. _......,..., __ •••.• - ••• , ••• ....., __ .•. _ 

Fl.1NDA.OA EM 22 L1f· ~(lf',·,1BFO DE 1385 C. G. C ( M F.) 12.1~0 323:001.ll-60 ~----~"·-~--·- 
MIRINZAL - MARANHÃO fls. 11 

OBSERVAÇÃO: Neste dia o Superintendente do IBAMA/MA, Dr. Doni 

zette ficou impossibilitado de sair da sede do órgão pelos mor~ 

dores de Frechal. Tal alto tinha por fim pressionar uma decisão 

em caráter de urgência por parte das autoridades de Brasília. 

10. DIA 18.05.1994 - Missa da Resistência da Comunidade de Fre 

chal, celebrada pelo Arcebispo de são Luís, D. Paulo Pontes.Cel~ 

bração no ritmo da missa dos quilombos, ao som dos atabaques e 

zabumbas de Frechal. Local: Auditório da Sede do IBAMA, às 16:00 

horas. 

11. DIA 19.05.1994 - Segunda ocupação do Gabinete do Superinten 

dente do IBAMA, Dr. Donizette. Os moradores de Frechal e entida 

desde apoio decidiram desocupar o gabinete somente mediante uma 

resposta positiva das autoridades de Brasília, autorizando odes 

locamento de recursos financeiros para a desapropriação da area. 
Tal resposta se deu às 14:30 horas do mesmo dia. 

OBSERVAÇÃO: Neste mesmo dia a ocupação da sede do IBAMA reves 
tiu-se de tensão extrema por parte dos moradores de Frechal, r~ 

presentantes de entidades de apoio e funcionários do órgão fede 
ral, tendo em vista que no dia seguinte o decreto 
restaria caduco. 

presidencial 

- Durante todo o período dos moradores .a sede do 

IBAMA/MA os moradores de Frechal rezavam fervorosamente, ao mes 

mo tempo que rufavam os tambores e zabumbas nos corredores e s~ 

las do órgão, pedindo proteção dos Orixás e Voduns. 

12. DIA 19.05.1994 - Comemoração dos moradores de Frechal e enti 

dades de apoio·, festejavam a vitória conquistada na mobilização 

pela desapropriação das terras da Reserva Extrativista. Local 
sede do PDT/MA, às 15:30 horas. 

13. DIA 20.05.1994 - Missa de agradecimento pela vitória conqui~ 

tada pelos moradores de Frechal. celebrada pelo Padre Negro TriQ 

dade. Local: Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos e São 
Benedito, em são Luis, às 16:30 horas. 

14. DIA 21.05.1994 - Despedida dos Moradores do Quilombo Frechal 

em São Luís, às 13:30 horas, no Porto de Embarque do Itaqui. Os 
moradores de volta para sua mãe terra de Frechal. 

15 - No período de 19 de abril a 15 de maio de 1994, foi inici~ 

do a Campanha de Apoio a Reserva Extrativista do Quilombo Fr~ 

chale várias reuniões com entidades locais (São Luís-MA) para 

' organizar a mobilização dos Moradores do Quilombo Frechal, em 
são Luís. 
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A articulação foi feita a nível nacional e internacional 

vés de expedientes), para entidades e autoridades que se 

(atr~ 
mani 

festaram através de telegramas e Fax, precionando os orgaos com 

petentes em solucionar o problema com urgência: seria a efetiva 

ção da Desapropriação das Terras da Reserva Frechal-Mirinzal-MA 

que corria o risco de caducidade do decreto federal, 

em 20 de maio de 1992. 
assinado 

1 ó. 

i 

•,. 

_,, 
-• . 

• 

" 



.. --·.1 ., 

' 

MEM1 3::t/ 
01' : t,OO"(di n 

). t C-QO~~lm 
1 

1 

! 
' 

do 

FR 

! l 

i 
1 

1 
1 

1 
1 1 

1 

""OD • Oll 

REL. 
11/.'0 

31Sl 

.,·,·1, 
,; •. - _'"•t '61 • • \ 

\ ~ f " ' ~ 
•. ·, ' /, .. -\ . ·,. ' ·. 

1p1, 1t 

/NR QJ..3/94 Brosflie, 19 àe maio de 1994 

G• r e, L . .de....-EJ on e j ame n tn 

de Orçamento 

Pe acordo com detersnin~çõo do Sr. Mini•tro 

e e da Amazônia Legal, solicitDmos des~o Coorde 

que sejam alocados recUr90S orça~entárioB 

de desapro~ciação a aeeerva Extrativi•ta de 

program~1 
~~ - 04 017 0103 4093 0003 - lmplement&ÇftO e 

Manejo õe Uniôade de Conaervaçao. 

FONTE VALOR 

4590,51 1100 1.soo,00.0.000,.00- 
-------- -------- - . ---- 

Atenciosamente, 

QlJ. -r.tt~\D0 
ELgONOR~S-lJUENO-~IBEIRO 

Coordenadora Geral de 
Plcsnejaaento 

i 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

Of. iis /94-IBAMA/SUPES/MA São Luís,MA, 20.05.94 

Do: Superjntendente 'Estadual doIBAMA: no Maranhão 

Ao: Proprietário da Fazenda FRECBAL 

Ass.: Comünicação (Faz) 

Sr. Proprietário, 

Através do presente comunicamos a v.s~. que, cum 

prindo determinação do Exmo Sr. Ministro do Meio Ambiente e da 

Amazônia Legal, a Superintendência do IBAMA no Estado do Mar~ 

nhão deu entrada junto a Representação da Justiça Federal,no dia 

19.05.94, de ação desapropriatõria da Reserva Extrativista •oui 
lombo Frechai•, que compreende terras de sua propriedade, que es 

tá sendo desapropriada com fins social e ecológico conforme o 

Dec. 536 de 20.05.92. 

Na oportunidade, reiteramos os nossos protestos 

de estima e consideração. 

Atencj osamern .. e 

Ilmo Sr. Thomáz Melo Cruz 

Proprietário da Fazenda Frecha! 

Nesta/Cidade • 

• 

ESS/tcms. 
MOO - 0111 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

'

!x.:t. Sr. Dr. Juiz Federal da Seção Judiciária do Estado do MA. 

"'('4, - ::(, u-· i - .L. 
,-,. ·..t. 

1 :::-:. Q"'] 
i -=, 4-, 
' ~ l 

l·o ... :, :<1: o' 
· ~e· INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 1~ S\RECRUSOS NATURAIS RENOVÃVEIS - IBAMA, Autarquia Federal, 

1.~da pela Lei n9 7. 735, de 22. 02. 89, .-e alterada ~las T..,eis n9 

7.804, de 18.07.89 e 8.028, de 12.04.90 com sede em Brasilia 

DF, Avenida L-4 Norte, quadra 603 ~ jurisdição em todo territ§ 
rio nacional, por intermédio de seu Procurador que esta subs - 

creve, conforme instrumento procuratório anexo (documento 01), 

vem, com fundamento no artigo 225, § 19, inciso III da Consti 

tuição Federal, artigo 99, inciso VI da Lei n9 6.938,de 31.08.81, 

com a redação dada pela Lei nQ 7.804, bem como nos Decretos n9s 

98.897, de 30.01.90 e 536 de 20/05/92, publicado no DOU de 

21/05/92 propor a presente 

AÇÃO DE DESAPROPRIA~O POR INTERESSE SOCIAL 

nos termos da Lei n9 4.132, de 10.09.62 e aplicação subsidiária 

do Decreto-lei nQ 3.365, de 21.06.41, notadamente o seu artigo 
11, segunda parte e ainda o§ 19 do artigo 109 da Constituição 

Federal contra THOMAZ MELO CRUZ, brasileiro, casado, empresário 

residente e domiciliado à Rua Sâmia Haddad, n9 150 - Vila Suza 

na - São Paulo, do qual se desapropria urna área de terras de 

dindo 9.542,00 ha, denominada FAZENDA FRECHAL, conform~ Certi - 

dão que segue em anexo, localizada no Município de MIRINZAL re 

gistrada sob o n9 884, às fls. 30, 32 do livro n9 21, Cartório 

do Registro Geral de Imóveis da Comarca de GUIMARÃES avaliada 

em CR$ 127.430.873,76 (Cento e vinte e sete milhões, quatrocen- 

tos e trinta mil, oitocentos e setenta e três cruzeiros reais 
e setenta e seis centavos)~ correspondente ao valor das benfei 
torias e da terra nua • 

!G 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

Esta gleba encontra-se encravada na Re 

serva Extrativista Frechal, tendo sido declarada de interesse 

ecológico e social, para fins de desapropriação pelo Decreto 

n9 536 de 20/05/92, publicado no DOU de 21/05/92. 

Na impossibilidade de haver sido efetiva 

da administrativamente a desapropriação, a expropriante alocou 

os recursos necessários à desapropriacão no seu orçamento, es 
tando à disposição desse R. Juizo. 

Esclarece-se, por oportuno, que do obje - 

to desta Ação excluem-se os semoventes, as máquinas, culturas 

temporárias e implementas agrícolas porventura existentes na 

área, pertencentes ao expropriado e/ou a terceiros. 

Por outro lado, é conveniente salientar • 

que a indenização mencionada foi calculada segundo os preceitos 

do artigo 59, item XXIV da ·Constituição Federal, bem como na 

alinea "c" do artigo 15 do Decreto-lei n9 3.365/41 

laudo de avaliação em anexo, documento fls: 
conforme 

"Ex positis" e com fundamento na legisl~ 
çao citada, é a seguinte para requerer de V. Ex~.: 

a) a expedição da competente guia 
recolhimento da importância correspondente à indenização 
expropriado; 

para 

do 

b) a imissão na posse do referido imóvel, 
nos termos do artigo 15 do Decreto-lei n9 3.365/41, face à ur- 

gência de se dar a dest.ínaçâo devida ao bem -expedição dos Contratos 

de Concessão de Direito Real de Uso por ser firmado com indiví 
duos já cadastrados pelo Autor; 

e) após efetuado o pagamento, seja o 
mesmo declarado, bem como expedido Oficio ao Sr. Oficial do 

Registro de Imóveis da Comarca de GUIMARÃES, mandando cancelar 

MOO - 0111 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

o Registro Imobiliário mencionado no início desta petição, nos 

termos do artigo 42 da Lei n9 5.010, de 30.05.66, matriculan - 

do-se em seguida o referido imóvel expropriado em nome do IBA- 

MA; 

d) depois de cumpridos os mandados de 

matricula e de imissão de posse, seja citado o expropriado p~ 

ra responder aos termos da presente ação, sob pena de revelia 

e confissão ficta: 

e) a citação da União Federal,para in 

tegrar a lide face ao interesse público existente; 

f) na ocorrência da revelia, que seja 

então julgada antecipadamente a lide, em seu mérito, na forma 

prevista no artigo 330, inciso II do CPC; 

g) caso o Expropriado compareça e con 

corde expressamente com o valor da indenização depositada pe 

la Expropriante, seja extinto o presente feito, na oportunida 

de do saneamento, com a providência preliminar prevista nos 

artigos 328, 329 e 269, inciso II do CPC, julgando-se, ao fi 

nal, procedente a Ação. 

Finalmente, juntando-se à presente có 

pia do Decreto expropiatõrio publicado no DOU, do comprovante 

orçamentário, da certidão de registro imobiliário, do laudo de 

avaliação e demais documentos necessário à instrução do feito, 
requer a produção de todos os meios de prova juridicamente ace! 

tos, bem corno os moralmente legítimos, especialmente documen 

tal, pericial e testemunhal. 

Termos em que pede e espera deferimento. 

Dã-se à causa o valor de CR$ 127A30.873, 
76 (Cento e vinte e sete milhões, quatrocentos e trinta mil,oi 

tocentos e setenta e tres cruzeiros reais e setenta e seis cen 

tavos). 

são Luís, 19 ~de 1994 . 

Flor de Maria Vera, Camy,t 
Ch,f• s~1'st. Au Jvric!lc.i 
IBAMA, MA P-1.~ ! lt/fl 



a 
C) :xJelentíssimo __ J 
C) <l: 

o: O) 

1 JJ C) a: o 
'4t'":( 

,D C) u~I ' Li.J 
) u, ~º 1 (J :.~~1 
1 I :., o: 
<( a, --, -..l, 'o~~ u. ·~ j,.,,;~ ·': - 
~ -= l u-L:.I ·= U> IJJ • 

~ 1:) =« [_ 1-, ~ 
l co 

s-- 

MINISTÉRIO PúBLICO FEDERAL 
Procuradoria da República no Estado do Maranhão 

Senhor Doutor Juiz Federal no Maranhão. 

94 ft 0001799--~':i 

O MINISTgRIO POBLICO FEDERAL, pelo Procurador 

da República no fim assinado, vem até Vossa Excelência, nos 

termos do art.lQ, I e IV da Lei nQ 7.347/85,c/c art. 6Q, VII, 

b, d, da Lei Complementar nQ 75/93, propor 

AÇÃO CIVIL P0BLICA 

contra a UNIÃO FEDERAL, pessoa jurídica de direito público, 

representada por sua Advocacia-Geral, com endereço nesta Capi 

tal, no Edifício Sede dos Õrgãos Fazendários, Canto da Fabril, 

e o IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recur 

sos Naturais Renováveis, Autarquia Federal, com endereço nes 

ta cidade, na Av.Alexandre de Moura, Parque do Bom Menino, p~ 

los motivos de fato e de direito seguintes: 

DOS FATOS 

Através dos Decretos nQs 532, 534 e 536, de 

20/05/92 (DOU de 21/05/92), o Governo Federal criou,no Estado 

do Maranhão, respectivamente, as Reservas Extrativistas de 

MATA GRANDE, CIRIACO e FREXAL~ 

Com tais Atos, deu-se continuidade à Política 

Ambiental traçada a nível constitucional de "definir, em to 

das as unidades da Federação, espaços territoriais e seus co~ 

ponentes a serem especialmente protegidos ••• " (CF, art.225 

§ lQ III). 

Como pano de fundo dos mencionados Decretos 

observa-se, também, a preocupação do Poder Público em regula 

rizar a situação de comunidades de trabalhadores rurais que 

retiram das áreas ali apontadas seu sustento. Veêm-se, nessa 

/ 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Procuradoria da Repübllca no Estado do Maranhão 

linha, porexemplo, os artigos 20 e 3Q dos Decretos nos. 532 e 

534/92 que assinalam a obrigatoriedade de celebração de co~ 

tratos de concessão de direito real de uso à população com 

tradição extrativista, possibilitando, de outra parte,o est~ 

belecimento de'~onvênios com organizações legalmente consti 

tuídos, tais como cooperativas e associações existentes ..• pa 

ra definir as medidas que se fizerem.necessár.ias a implant~ 

ç~ ~ ~~a." (sk) 

Em relação à Reserva Extrativista FREXAL, a 
preocupação do Poder Público foi mais além. All, a uma só pe 

nada, criou-se uma unidade de.conservação ambiental e se ass~ 

gurou à comunidade negra remanescente de quilombos encravados 

o direito sobre as terras, conforme dispõe o artigo 68 éb NX:r/ 
CF. 

" 

A importância desse Decreto, pois,ressalta a 
evidência, na medida em que busca tutelar o meio ambiente e, 

ao mesmo tempo, resolver grave problema social, ante a posse 

imemorial da comunidade negra ali existente, a qual ~e enco~ 

tra atualmente em latente conflito com o proprietário da Area, 

Sr. THOMAZ MELO CRUZ. Prova disso, aliás, é a ação possessõ 

ria por este ajuizada na Comarca de Mirinzal e deslocada para 

o Juízo Federal, face à intervenção do IBAMA e do Ministério 

Público Federal. 

Nada obstante, o IBAMA, embora haja praticado 

todos os atos preparatórios da efetiva desapropriação dos imó 

veis (como v.g. a avaliação da área de FREXAL, calculada em 

Cr$ 127.430.873,76, a preço de setembro/93), ainda não ajui 
zou as necessárias ações expropriatórias, sob o argumento da 

inexistência de recursos para esse fim, não repassados pelo 

Governo Federal. 

. 
Tal omissão vem causando tensão nas localida 

des, com ênfase para a comunidade negra de FREXAL-RUMO, gera~ 

do, a seu turno, diversas manifestações de segmentos da soei~ 

dade civil, uma vez que os Decretos acham-se na iminência de 
caducidade (21.05.94), no aspecto concernente à declaração de 

interesse social, para fins de desapropriação. 

Entenqe o ôr~ão Minist~rial que o ato omissi -., 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Procuradorta da República no Estado do Maranhão 

vo do Poder Público em concretizar as desapropriações dos imQ 

veis macula previsão constitucional relativa à supressão de 

áreas de proteção ambiental. 

Daí a presente ação, para a obtenção de um c2 

mando judicial com vistas a urna obrigação de fazer (Lei no 

7.347/85) 

" DO DIREITO 

I O cabimento da ação e a legitimidade do Ministério PÚ 
blico Federal: 

Dúvida não pode haver quanto à legitimação 
ativa do Parquet Federal para a propositura da ação, ante o 
que dispõe o artigo GQ, VII b e d, da Lei Complementar nQ 75 

/93. 

Ali, com efeito, está previsto que compete ao 
Ministério Público da União promover o inquérito civil e a 
ação pública para 

.. "b) a proteção do patrimônio pu 
blico e social, do meio ambiente, dos 

bens e direitos às comunidades indíge 

nas, a família, à criança, ao adoles 

cente, ao idoso, às minorias étnicas e 
ao consumidor. 

d) outros interesses individuais 

indisponíveis, homogêneos, sociais, di 
fusos e coletivos." 

Ora, cuida-se aqui de tutelar o meio ambiente, 
tendo em vista que, nos termos da Lei nQ 6.938/81, art. 9Q, VI, 

constitui instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente 

11a criação de espaços territoriais 
especialmente protegidos pelo Poder Pú 

blico Federal, estadual e municipal, 
tais corno áreas de proteção ambiental, 
de relevante interesse ecológico e re 
servas extrativistas." ..• 

O caráter difuso do direito perseguido está, 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Procuradoria da República no Estado do Maranhão 

pois, plenamente caracterizado, a conferir legitimidade ao Mi 

nistério Público Federal para agir. 

Demais disso, há que se considerar a existên 

cia de interesses individuais homogêneos relacionados com as 

comunidades que vivem e dependem economicamente daquelas 

Areas, conforme reconhecido pelos próprios suplicados (does. 

anexos). 

Por outro prisma, despiciendo é frisar que a 
própria LC nQ 64/90, no mencionado art. 6Q, VII, considera e~ 

bível a ação civil pública para a proteção dos interesses 

ali especificados, seja qual for a natureza do provimento ju 

dicial necessário à obtenção do fim colimado. 

II 

A viabilidade do comando judicial perseguido 

exsurge da análise a partir das eventuais conseqüências advin 

das da caducidade dos Decretos. 

De fato, a caducidade desses Atos não poderá 

implicar em alteração ou supressão de áreas definidas como re 

serva extrativista, na qual o Poder Público declarou preten - 

der a promoção de convivência harmoniosa entre o homem e a na 

tureza, sendo, pois, merecedora de especial proteção. 

O não-ato que se anuncia comprometerá poten 

cialmente a efetivação dessa já anunciada disposição do Poder 

Público em preservar ecologicamente aquelas regiões. 

Mas a Constituição Federal, no artigo 225 

§ 10, III, estatui que, para garantir a efetividade do direi 

to ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o Poder PÚbli 

co deverá 

"definir, em todas as unidades da 

Federação, espaços territoriais e seus 

componentes a serem especialmente pro 

tegidos, sendo a alteração e a supres 

são permitidas somente através da 1ei, 

vedada qualquer utilização que compro 

meta a integridade dos atributos que 

justifiquem sua proteção.11 

O ponto relevante da questão está em que a 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Procuradoria da República no Estado do Maranhão 

alt~ração ou supressão do espaço territorial já definido para 

os fins desse dispositivo somente pode-se dar mediante lei 

ora, a omissão do Poder Público em promover a desapropriação 

afeta de forma sensível a efetivação do direito que emana do 

texto constitucional, em área já delineada pelo Poder PÚbli - 
" co. 

Implicaria, pois, em verdadeira subversão à 

regra constitucional permitir que mera omissão pudesse produ 

zir efeitos tão danosos. Com efeito, se somente à lei é dado 
suprimir ou alterar tais espaços territoriais, não se pode 

admitir que o ato emissivo do Poder Público obstaculize a iro 
plementação das Reservas Extrativistas. 

.. 

Não é só, contudo. Particularizando um pouco 

a questão, o silêncio da Administração opera danosas conse 

quências em relação à comunidade negra FREXAL-RUMO-DESERTO , 

posto que a criação da Reserva Extrativista e a desapropria 

ção da área propiciaria a estabilidade e a segurança daqueles 
povoados, a teor do que dispõe o artigo 40, parte final, do 

Decreto nQ 536/92, acima reproduzido • 

Noutras palavras, a omissão do Poder Público 

gera intranqüilidade. no seio da comunidade, incentivando um 
conflito entre proprietários e moradores ~não querido por am 

bos os lados. 

.. 

A omissão do Poder Público, dessarte, implica 

em prejuízo não só à proteção ecológica, mas também, no caso 

concreto, à diretriz traçada por ele próprio, de assegurar às 

comunidades que dali retiram seu sustento o direito de perma 

necer na área, desenvolvendo sua cultura, conforme os arts. 2Q 

e 39 dos Decretos nQs 532 e 534/92 (Reservas Extrativistas de 

MATA GRANDE e CIRIACO) e artigo 4Q do Decreto nQ 536/92, bem 

assim a anexa documentação. 
Pretende-se, pois, obter a imposição judicial 

de uma obrigação de fazer, sentido de se assegurar a efetiva 

implantação das Reservas Extrativistas, como relevante instr~ 

mente de Política Nacional de Meio Ambiente, a teor do que e~ 
tabelece o art. 90, VI da Lei no 6.938,81, com a redação dada 

pela Lei no 7.804/89. 

Para isso, valem ser repisados doiij pontos de 
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inegável significado: 

a) os três Decretos acima mencionados (nos 532 '··. 

534 e 536/92) encontram-se na iminência de completar dois anos , 

o que poderá causar sérios embaraços ao ajuizamento das ações ex 

propriatõrias; 
b) o IBAMA até o momento não promoveu as ações por 

nao dispor de dotação orçamentária. para esse fim. 

Dessa forma, a par da relevância jurídica da fun 
damentação trazida a Vossa Excelência, no tocante à criação das 

Reservas e à omissão do Poder Público, tem-se o impenumbrável 

periculum in mora, ante a iminência da caducidade dos Decretos . 

(21.05.94) 

.• 

Certo é que tal caducidade não afeta a criação das 
Reservas Extrativistas ~que só por lei agora podem ser suprimi - 

das ou alteradas (CF, art. 225, § lQ, III). Não m~nos correto 
todavia, é o fato de que as desapropriações representam, nesse 

contexto, a culminância da criação das Reservas, pois só com a 

efetivação das mesmas poderá o IBAMA implantar, em toda sua ple 
nitude, a Política Ambiental desenhada, com, inclusive, a conce~ 

são do direito real de uso às populações com. tradição extrativis 

tas e, no caso de FREXAL, respeitar "o direito dos remanescen - 

tes das comunidades dos quilombos .•• " (art. 4Q do Decreto nQ •.•• 

536/92). 

Necessária é, portanto, a concessão de medida li 

minar, para o fim de: 

1) assegurar às comunidades com tradi 

çao extrativista o direito de uso das terras 

correspondentes às Reservas MATA GRANDE, CI 

RIACO e FREXAL, estendendo-se, no tocante a 

esta Última, a garantia à comunidade negra 

FREXAL, RUMO e DESERTO; 

2) determinar à UNIÃO FEDERAL que trans 
fira ao IBAMA as dotações necessárias ao ajui 

zamento das ações expropriatórias, ainda que 
sob a forma de crédito extraordinário (Lei nQ 

8.694/93-LDO-art. 65, § SQ) sob pena de mul 

ta pecuniária diária, em valor a ser arbitra 

do por esse Juízo, para o caso de descumpri 

nento, ex vi do artigo 11 da Lei no 7.347/85).· 

• 
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Procuradoria da República no Estado do Maranhão 

f: o que ora requer o órgão Ministerial. 

DO PEDIDO FINAL 

.• 

Face ao exposto, requer o Ministério Público Fe 

deral a citação dos Réus para oferecer contestação, pena de re 

velia, julgando-se procedente a ação, com a conseqüente condena 

ção da UNIÃO FEDERAL à obrigação de assegurar ao IBAMA os Atos 
Administrativos e os Recursos Financeiros necessários às expro 

priações dos imóveis que constituem as Reservas Extrativistas 

MATA GRANDE, CIRIACO e FREXAL, bem como desta Autarquia Federal 
a promover a implantação de tais Reservas· (ainda que necessária 

seja a reedição dos Decretos), observando-se, inclusive, o di 

reito das populações com tradição extrativista!' ao uso das t~r 

ras, e, em particular, da comunidade negra de FREXAL, RUMO e DE ~ 

SERTO (art. 40 do Decreto nQ 536/92). 

Fica também requerida a fixação de multa diária, 

ao prudente arbítrio desse Juízo, para a hipótese de desatendi 

menta ao comando judicial. 

Requer, por fim, a citação dos proprietários das 

terras sobre as quais incidem mencionadas Reservas Extrativis - 

tas, na qualidade de litisconsortes passivos necessários, cujos 

nomes e endereços devem ser fornecidos pelo IBAMA. 

Protesta-se, por oportuno, pela produção de to 

das as provas juridicamente admissíveis. 

Dá-se à causa o valor de CE.$, ,10· •. 000·. O O o., O O. 
são este os termos que que pede e 

Aguarda deferimento. 

são Luís/MA, 17 ?-e mi~ 1994 /b 
~·" /J? ,+l- •t~n, 

NICOLAO D~ CAST IÍ ~ ~~ NETO 
Procurador da Repü.b'X:A f 
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PXMO. SR. 
SUPERINTENDENTE REGIONAL DO IBAMA NO 
SÃO LUIS - MA. 

Sno Luís. 02 de maio de 1994. 

.. 

As instituições e entidades da iociedide civil 
organizada e aquelas de vinculações confessionais que esta 
subscrevem. ante o impasse estabelecido acerca da área do 
denominado QUILOMBO FREXAL. situado no município de Mirinzal. 
Estado do Maranhão. sentem-se no dever de suscintamente historiar 
o e o n f 1 i t o e d e ex i g i r p r o v i d ê n e i a s d e s t e . i_ n s t i t u t o • h o j e 
responsável pelo destino das familias dos remanescentes de 
quilompos da região. 

DA POSSE CENTENARIA DOS DESCENDENTES DE ESCRAVOS 

O P o v o a d o- d e F r e e h a 1 - é r e e o ri h e e i d o e o m o 
comunidade de quilombos desde um período que se _confunde com a 
p r ó p r i a h i s t ó r i a d a e s e r a v i dão n e g r a no B r a s i 1. · .. L o e a l i z a - s e no 
Município de Mirinzal, no Estado do Maranhão. mais: precisamente 
na região microeconômica da Baixada ·ociden't:á"-1)·'.a 390 km da 
c a p í t a l , São Luís, representando uma área de ce'rta'· de dez mil e 
quinhentos ha. 

Estando situado às circunvizinhanças da 
fazenda de mesmo nome, tem-se notícia de que, no início do século 
XIX, os negros que povoaram Frecha], vindos das nações africanas, 
Mandiga. Benguela, Mina, Cambinda, Angola e Congo. rebelaram-se 
contra os í a z e n d e i r o s daquele distrito, formando os denominados 
quilombos ou redutos de escravos negros fugidos,."::de que Frechal 
foi uma das principais trincheiras. Depois disso. não obstante, 
presume-se ter havido uma relação pacífica entre os negros 
apossados e a sociedade envolvente da época. 

A região da Baixada Ocidental Maranhense é 
rica em r e r u r s o s hídricos. Em toda a sua extensão os campos 
n a t u r a í s de uso comum são uma constante. Além da coleta do 
babaçu, outra atividade predominantemente extativista proeminente 
na economia dos camponeses da região é a pesca artesanal. 

No quilombo de Frechal a coleta de babaçu e a 
pesca são atividades que garatem uma dieta alimentar 
d l v e r s i Lí c a d a aos trabalhadores do campo. em estreita sintonia 
com a preservação e exploração do ecossistema. Inseridos neste 
universo econômico e social de reproduç'ão simbólica centenária. a 
comunidade de Frechai Jamais conheceu outro lugar para viver, 
srndo detentora de aspectos culturais com remanescência do século 
XTX, de inegáveis valores para estudo e compreensão da cultura 
afro-brasileira. 

l 
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Assim como cm muitos lugares onde existiram os 

grandes engenhos. o povoado de Frechai corresponde em Mirinzal à 
tenacidade da reslstência da posse comum onde se registram a 
especificidade da exclusividade negra. 

Os remanescentes de quilombos formam 
romunidades organizadas a partir de normas consuetudinárias. 
reforçadas por laços de parentesco e compadrio. Por outro lado. 
engendram um sistema de apropriação de recursos naturais 
o x l s t e n t e s n a área fulcrado em uma combinação de apropriação 
privada e de práticas eminentemente comunais. superpostas 
h~rmonicamente e respeitadas por todos do grupo. 

A terra é considerada como bem de usufruto de 
todos os moradores, apropriada coletivamente, como herança que 
remonta ao perído de cativeiro dos a n s c e s t r a í s originariamente 
comuns. É, pois, bem da comunidade como sujeito coletivo. 
insuscetível de qualquer transação econômica. 

DO CONFLITO 

O primeiro registro dominial das terras de 
Frechai data de 1792. quando por sesmaria foi concedido um 
quinhão ao p o r t u g u ê s Manuel Coelho de Souza. que construiu a 
partir de então um dos mais prósperos campos de lavoura de cana 
de-açucar da província do Maranhão. 

José Coelho de Souza e Torquato Coelho de 
So u z a deram continuidade ao florescimento dessa produção. 
l in t r e t an t o , em 1925. Artur Coelho de Souza. último herdeiro de 
tal família, tendo contraído uma grande dívida houve por bem 
hipotecar a fazenda Fr e c h a l . Os negros da fazenda, c o n s c í e n t e s 
d a d l f I c u l d a d e trabalharam arduamenle e, com uma só safra de 
algodão, conseguiram saldar a dívida. Em agradecimento, o 
fazendeiro deixou em testamento parte das terras de Frechai aos 
negros. Data desse período, oficialmente, a posse dos 
descendentP~ dos escravos. 

Contudo, a partir da década de setenta surge 
na área um p r e t e n s o pro p r i e t á r i o , o Sr , Th o ma z d e Me 1 o Cru z . Sua 
pretensão dominial consta nas certidões dos Cartórios da Comarca 
de Guimarães à qual o município de Mirinzal é termo judiciário. 
NJo obstante inexistir novos registros da ãrea a partir do ano de 
19250 só vin<lo a surgir na década de 90, se diz detentor do 
título de propriedade desde a década de setenta. Representantes 
rl o s m o r a d o r e s de Frechal acreditam que o fazendeiro tenha 
I a l si í í c a d o rl o c u m e n t o s na c o m a r c a de Guimarães, em 1974. 

{) Sr. T'h o m a z de Melo Cruz, abastado empresário 
paulista, r e c o n h e c í d a m e n t e latifundiário no local, alimenta. 
<l~sde en!~n. uma rrlação de animosidade com os moradores do 
q u l Lo mb o , reproduzindo um conflito fundiário que faz Le m b r a r a 
própria épnra da escravidio. Quase vinte anos de resistência <los 
moradores r o p r e s e n t o u um histórico de violências m ú Lt f p l a s 
pPrpetradas por Thomaz de Melo Cruz. inclusive com exigências dr 
práticas proibi tivas em relação aos locais de roçado. n 
r o n s t r u ç ã o ele casas C' realização de festejos, culminando com a 
rlrsatlvnção da escola comunitária. a monopolização da energia 
rlétrlc<1, ameaças d r- pistoleiros, desmatamentos de b a b a ç u a i s (' 
Juçaras. inc~ndio ~ ~erruba<las de casas. 
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Muito embora a situação no local seja de 
tranqüilidade aparente, o conflito não se resolveu por uma 
omissão histórica do poder público. Com efeito, o decreto 
presidencial nº 536, de 20 de maio de 1992,. que conferiu o 
e a r á t e r d e R e s e r v a E s t r a t i v i s t a a o Qu i 1 o m b o d e F r e eh a 1 , p a d e e e 
solução de continuidade até a presente data. colocando em risco a 
vida de milhares de remanescentes de quilombos, pela caducidade 
iminente de seu bi~nio, a saber, no dia 20 de maio de 94. 

DA ATUAL SJTUAçJ'i'.O 1UH1D1CA DAS TERRAS DO QUILOMBO DE FRECl1AL 

Apesar da prática criminosa do latifundiário 
'I'h o m a z de Melo Cruz de derrubar sistematicamente os b a b a ç u a i s e 
outras palmetras nativas da área, patente é o interesse ambiental 
de uma área de transiçffo, com intensidade de manguezais e campos 
naturais I n u n d á v e l a , se111 falar na cobertura vegetal do babaçu. 

Desta forma. por estar o município de Mirinza1 
também na Baixada, o povoado de Frechal está inserido em uma 
unidade de conservação reconhecida como ârea de preservação 
ambiental (APA), por ato exarado pelo governo do Estado do 
Maranhão, via Decreto Estadual nQ 11.900 de 11 de junho de 1991, 
e d i t a d o com correção no Diário Oficial do Maranhão em 09 de 
o u t u b r o e d e 1991. Tal área de preservação totaliza uma extensão 
de 1.775.©35, 6 ha. 

O Povoado de Frechai, assim. reveste-se em 
importante unidade de conservaçlo da biodiversidade existente em 
sua área, no sentido em que expressa os dispositivos da 
Constituição de 88, nos seu a r t , 225. Da mesma forma, a proteção 
que faz jus encontra respaldo na própria Constituiç~o Estadual do 
M.t r <1 n h ã o r 

"Art. 265 - O Estado do Maranhão e os 
mu n l c í p i o s disciplinarão a criação do rebanho b u b a l I n o , para 
i~oncilíar e s s a a t f v i d n d e como os interesses do pequeno produtor 
rural e dê! pesca artesanal." 

No mesmo sentido, o Ato das Disposições 
e: o n s t i tu e í o na í s 1· r a n s i t ó r l a s i 

"Art. 2~ - As áreas das nascentes dos rios 
Parnaíba, Farinha, l tapecuruzinho, Pindaré, Me a r j m , Corda, 
Grajaü, Tu r La ç u e ainda os campos naturais in,1ndáveis das 
l!aixadas Or í d e n t a l C'" Oriental Maranhense serão limitadas em lei 
como resrrvas ecológicas.~ 

"Parágrafo Segundo - As áreas definidas neste 
artigo terão seu uso e destinação regulados em lei. e serão 
discriminadas no prazo de até quatro anos. contados das 
promulgação desta Constituição, à exceção dos campos públicos 
naturais inundáveis das Baixas Ocidental e Oriental, cujo prazo é 
de até doze meses." 

teras p ú b li e as ou 
"Art. 26 - Verificada a 
devolutas nos campos 

turbação, 
inundáveis 

ou esbulho de 
do Esta d o, o 

l'oder Executivo prnmoverá as ações possessórias competentes, no 
prazo de cento'" vinte d l a s i " 



" 

• 
Os babaçuais receberam da Constituição 

1:stadual e mesmo antes. por parte do legislador ordinário • 
~special ·atenção. As s l m s a norma estadual de nº 4.'134 de 18:06.86 
estabelce expressamente a proibição à derrubada da p a l me í r a do 
t.a b a ç u em todo O Estado do Maranhão. Sem qualquer c a r á t e r 
p r e s e r v a e i o n i s -t a • d i s P u n h a a 1 e i d e n º 4 • 3 4 9 d e 2_2 • 10 • 8 1 o b a b a ç u 
(orbigva martiana) como árvore simbolo do Maranhao. . 

Diz a Constituição Estadual, no artigo 196: 
"Os b a b a ç u a I s serão ut i 1 izados na forma da 

lei, dentro de condições que assegurem a sua preservação natural 
e do meio ambiente, e como fonte de renda do trabalhador rural. 

Parágrafo ~nico - Nas terras públicas e 
devolutas do Estado assegurar-se-ã a exploração dos babaçuais em 
regime de economia familiar e comunitária." 

Tais disposições encontram franco respaldo no 
Có d . Ambiental do Maranhão. lei nº 5.405, de 08.04.92, publicada 
no Diário Oficial do Estado de 22.04.92, que no a r t . 53 dispõe 
sobre limitações ao direito de propriedade em nome do interesse 
romum dos h;ihitantes do Estado. 

Aspecto de maior relevância refere-se ao 
r;i.râter de remanescente de quilombos dos habitantes de Fr e c b a l ; 
cm c o n f o r m l d a d e c o m o ;u-t. 68 do ADCT. Tal disposição foi seguida 
pr- Lo s próprios legisladores constituintes estaduais. De fato. o 
a r t La o 229 da Constituição do nstado do Maranhão reconhece a 
importância cultural das comunidade de quilombos= 

"O Ustado reconhecerá e legalizartl, na forma 
ria lei. as t e r r a s ocupadas por remanescentes das comunidades de 
qu i 1 om b o s . " 

Assim, peJa tridimensionalidade social, 
n m b l e n t a I e r-u Lt u r a l que encerra, passo decisivo na luta pelo 
rPconhecimcntn da posse na área, foi o o Decreto presidencial n° 
'i36, de 20 de maio de 1992, pelo qual Frechal p a s s a r a a integrar 
rt e s t r u t r a do IBAMA, como reserva e s t r a t í v Ls t a , de interesse 
ecológico e social. conforme o a r r . 225 da Constituição de 88 e 
a r t , 9, inciso VI, da Lei 6.938, de 31.08.81, com nova redação 
pela Lei 7.804, de 18.07.89. 

Igual fim destinou-se às reservas de Ciriaco, 
no município de Imperatriz, com 7.S50 ha. e Mata Grande, entre os 
municípios de Imperatriz e João Lisboa, somando 10.55~ ha. 

Contudo, apenas uma etapa tinham vencido os 
moradores de Fr e c h a l , na superação da omissão do poder público 
para com as populações negras r u r a Ls . A solução do conflito 
depende da desapropriação a cargo do IDAMA, conforme o art. 50, 
inciso XXIV da CF. A omissão por parte do Instituto coloca em 
risco a própria vida da comunidade pela caducidade iminente no 
d<>creto, no dia 20 de maio deste ano. 

Do exposto, exigimos providências imediatas 
por par te do IBAMA, para que as t e r r a s comunal s , o c u p a d a s 
secularmente. sejam asseguradas às famílias que nelas sempre 
viveram e t r a b a l h a r a m , afastando, pela desapropriação competente 
a ameaça à t r a q u l Li d a d e da região, que se faz hoje representar 
pelo latlfun~iário Thomaz <le Melo Cruz. esperando que se faça 

J U S T I ç AI 



!! 

fl 

- •. 
'· 
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SOCIEDADE.! Mi\RANIIENSn DE DEFESA DOS D1RE1TOS HUMANOS - SMDDH/MA 

fTNTHO Df~ CULTURA NFGRA 

CARITAS BRASJLElRA RUGIONAL/MA 

THABALHADORES IDEP. RURAL I S)l(O LU!S-MA ~ CUNTRAL 1'.JNICA DOS 

COMISSÃO PASTORAL DA TERRA - CPT/MA 

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE MIRINZAL/MAl'YIO,,a.(]dt~ ~.ttÁo 

MOVIMENTO NACIONAL DOS PESCADORES - MONAP/MA 

A.SSOCIAÇ'.Ã.0 ECOLôGíCA Tl JUPA - 
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COMISSÃO PASTORAL DOS PDSCADOHES - CPP/MA~~~,_,,. 
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São Luís-MA, 20 de maio de 1994 • 

Mirinzal 

Quilombo do Frechai é desapropriado 
O Ministério do Meio Am 

biente liberou ontem recursos no 
valor de USS I milhão, o equiva 
lente a cerca de CRS 1,6 bilhões 
para a desapropriação e demarca-. 
ção de Frechai, uma comunidade 
remanescente de quilombo no mu 
nicípio de Mirinzal. A medida ter 
minou uma das mais longas 
ocupações de órgãos de São Luís.· 
Os moradores de Frechai ocupa 
ram a sede do Instituto Brasileiro 
de Meio Ambiente e Recursos Na 
turais Renováveis (lbama) duran- 
• 

te 17 dias. 
Os moradores reivindicavam 

a desapropriação das terras, hoje 
de propriedade do fazendeiro pau 
lista Thomas Melo Cruz. Há dois 
anos a comunidade, através do de 
creto n? 536,foi transformada em 
reserva extrativista, mas necessita 
va ser desapropriada para que os· 
moradores tivessem acesso à ter 
ra. O Ibama promoveu ontem 
mesmo a ação judicial para que o 
juiz dê a setença e o prazo para 
que Thomás cruz se retire da ãrea. 

Depois da ação do juiz, não 
caberá mais nenhuma ação judi 
cial por parte de Thomás Cruz. 

, f rechal será de posse do lhama, 
urna vez que é uma unidade de 
conservação ambiental. Os mora- 

, dores passarão a ter o uso das ter 
ras, mediante um plano de 
manejo, que será elaborado pelo 
órgão, respeitando a legislação 
ambiental. Segundo o superinten 
dente, Donizetti Aurélio do Car 
mo, a questão de Frechai está 
resolvida. 

Festá da terra -Após duas semanas deesoer«, os moradores de Frechai feste 
jam a liberação dos recursos para a demarcação das suas terras. (Página 11) 
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O TMPAHClAL - 

A connmldade de Fréchal saitÚ:anfttíulodase~ tÍQ/biitÍit, tili"Shobl.ls. i' , 

Governo paga FreChalf o ppvo 
negro desocupa sedeQQJbama 

! ' ~ • ~ ' "' ' • ~ 

Terminou ontem, o impasse para ª· 4esaprõpr~açâ~ _ _dJ~: ârea ondeestá 
localizada a comunidade Frechai, no. rnunícípjo de:MifirizàL Fé).' liberado 
pelo Min ístério da .Agricultura o dinheiro pafa pâg~{:~·. irtden~çã~ aos : 
proprietários ela terra. Com isso, os cidadãos deixaram a· sede· do lhama. , · 

· · Cídade-ã 



~ O IMPARCIAL São Luís, 20 de maio ?e 199~ - 

Os integrantes da comunída 
de de Frechai ~ grupo negro 
remanescente de quilombo da reser 
va extrativista de 10.570 hectares 
localizada em MirinzaVMA - deixa 
ram ontem a sede do lbarna, onde 
estavam há mais de quinze dias à 
espera da cópia do documento ofici 
al do Ministério da Agrlcultura, que 
deliberava o valor a ser pago pela 
indenização da reserva, A cópia do 
empenho, no valor de Cr$ 1,5 bilhão, 
chegou às mãos do superintendente 
do lhama, Donízzetti do Carmo, às 
I 4 horas, quando foi iniciada a 
desocupação do prédio. 

Ao final da manhã de ontem, os 
moradores de Frechai chegaram ao 
extremo de radicalizar o movimento 
e rnantíverarnDonlzzeettí do Carmo 
preso dentro do seu gabinete. Eles 
estavam dispostos a só deixa-lo salr 
depois que recebessem, de Brasília, 
a resposta às suas revíndícações, As 
informações sobre a prisão de 
Donízzettí, foram dadas pelos pró 
prios moradores de Frechai e 
confirmadas pelos funcionários do 
Cirgão. O próprio Donízzettí, porém, 
negou que tenha havido qualquer 
radicalização por parte dos negros. 
"Não virei refém e o movimento 
deles foi pacífico em todos os mo 
mentos", explicou. 

De posse da cópia do empenho, 
Donizzettí do Cam10 vai, agora, en 
trar rom uma Ação na Justiça para 
agilizar o processo de 
desapropriação. O Superintendente 
informou que já estava ludo certo, 
mas que estava esperando somente 
o envio, via fax, da autorização de 
liberação de recursos para a compra 
da área e a cópia do documento - 

,. 

- I.; - - •. 

Moradores de Frechai deixaram o lhama apâs. decisão PP Brasitia 

que dará a posse da área pa,a e, 

lbarna através da J11sti(;a, a iírca s,·,:i 
da comunidade do F,c( lul, rrwdi.tn 
te um lcnlln de ccss~o e cJ;íu:.,1rla<; 
pré-dctcrnunadas pcl. I l'l:ltln cl,· 
Manejo. 

Donizzcül i11fo1111<,u ;1111d:1. qnl' .1 

ação para dcsaproprlação da :irl'.1, 
que pertence somente a um ptopii 
etário, fni rcsolvkln desde a'lÍhin1:1 
terçafeira e q11c Ioda a 1' lffc nc, 

l)IOCC~<;n, q11c dqwndí.1 do li •:1111:1: 
~IA, foi tnnduícla desde é>t'lcrttf,," 
de l1)cn. J),l<;<;;l(J( ln :1 1 J, 'J'l'fl,.I, 'r , d,',', 
<lc r:n1.1, }, ~11111cr11c da lihc1;1L·.i,, (k: 
TCr'III'!"~ p,,i p;trk cio l'lfi11i•;((-'IÍC1 cl(} 

~Í('l<l \111!•;, 1il,. l'!t· di.'.~l' ,rtr1,l.1 q11l' 
"Jh:11lla "l'lllJ'H' f,,i a L11111 (' lttiClll 

pelo mu, ÍIIIC'llto Jt.: dcs.ipiopr i:1~::io 
ela área e q1w nunca houve ncnl II rm 
C{ lflílll(l C11( 1'(' () /)r r:;l( l C :f ( nr nt l ll id :r 
dt:. 



- O IMPARCIAL Si1o Ll!ís, 18 de maio ele 1994 - 
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- O ll\1PARCIAL São Luís, 18 de maio de 1994 - 

. ·- - - ---~-- - -- ,--- -- . - -- 

Negros· de Frechal ocupam 
Superintend.ência do Ibama 

Os moradores da co 
munidade Frechai, localiza 
da no município de Mirinzal, 
resolveram ontem pela ma 
nhã, cumprir o que já havi 
am ameaçado através dos 
órgãos de imprensa: ocupa 
ram, por tempo 
índetermínado, o gabinete 
do Superintendente do 
IBAMA, Donizette do Carmo, 
em São Luís. De lá, eles di 
zem que só saem depois que 
o Ministério do Meio Ambi 
ente autorizar o repasse. de 
recursos para · ' a 
desapropriacão da área ha 
bitada pelos negros há 100 
anos. Os moradores de 
Frechai já estavam acampa 
dos· em frente ao prédio do 
Ibarna há 15 dias. 

A ocupação da sala 
do Superintende foi pacífi 
ca, sob a liderança de pesso 
as ligadas ao Centro de Cul 
tura Negra (CCN). Donízettí 
do Carmo avalia que exis 
tam entre os ocupantes, cer 
ca de 10 crianças e muita. 
mulheres. Ao todo, são 65 

pessoas. As acomodações 
são precárias. Estão espa 
lhadas pelo chão, onde dor 
mem e se alimentam. Além 
do gabinete da Superinten 
dência, os negros ocupam 
também outras salas do 
Ibama e os corredores do 
prédio de três andares, que 
fica localizado na avenida 
Jaime Tavares, próximo ao 
Parque do Bom Menino. 

Mesmo com a ocupa 
ção, as atividades do Ibama 
continuam normais. Na tar 
de de ontem, Donizzetiex 
plicou que é possível que a, 
solucão para. · o ·· impasse 
aconteça no máximo em 42 
horas, pois· ó: Ministro do 
Meio Ambiente já está nego- 
ciando com o Presidente 
Itamar Franco a reivindica 
ção dos moradores de 
Frechai. · 

"Nossa função era fa 
zer o levantamento eartoríal, 
a vistoria, a avaliação e o 
pedido da verba para a aqui 
sição das terras. E isto já foi 
f eito desde setembro pas 
sado. 
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Povo de· Fiêchal invadegàbinete 
da superintendência 4():tb.~ma · 

' . . ., ' '. .,· ', .. . .. , 

de 10 mil e soo hectares, hajà~is-· .· .. ·. O d~reto.perde a validade 
to que o decreto nº 536 que esta- · jfopróximo dia 20.e o proprietá 
beleceu Frechai como reservá ex- .río da área, Thomás Melo Cruz 
trativista perde a validade nesta : p<;>'1erá reivindicar na Justiça a 
sexta-feira, dia 20, , . , . :; r:eihtegraçãt, .de posse da terra. 

. . "Decidimos ocupar. ó ga~i- :l:i-'.·Oonizetti 'do· Carmo lníor 
nete porque nada havia. sido feito rnou que em 24 horas o assunto 
até agora. Estamos ans!osos para. . deve ser encerrado com uma res 
resolver a questão, ~~is po~ere- posta do· ministro do Meio Arn 
mos ficar sell! terr~ , . explicou . biente, Henrique Brandão Cavai 
Ivo F?nseca Salva, presidente da cante, que participou ontem de 
Associação de Moradores de Fre- . uma· audiência com o Presidente 
chal. · . · Itamar Franco onde a questão de 

: :Frechai foi discutida. Entretanto, 
,:,·1)) Küperintendente • afirmou que 

· ·• -'precisa·· dé pel~t menos 12 horas 
para entrar col\ a ação de desa 

' proprhtção da área. Portanto, a 
t posição oficial do ministério terá 
'•qlle chegar a São Luís até a ma 
nhãdo dia 19. 
'" ,, ó superintendente do lhama 

·; no Maranhão acredita que os ré 
( cursos para a desapropriação se- 

. sjam liberados, ao considerar que 
·.a situação.está se tornando ínsus- 

. · tentâvel. "Mesmo assim coloca 
mos as instalações do órgão à dis 
posição ·.dos. moradores - de Fre 
chai"; acrêscentou, Os morado- 
tes de 'Frechal;,seguildo Ivo Silva, 

. . . não sé íncomodam que o Ibama ~ 
·-~'"' ,w • , . _ .. ~ · sej(.o proprietiln.·o de Fr .. ecb. __ al e• .. 1 

· elespermaneçam :na área desen-, · · 
" ••... _. . . _ . . _ . . . . . ~ . ; . . .. volvendo o seu trabalho, através) i .. O grupo de moradores de Frechai invadiu ontem o gabme_n de um plano de manejo. , ·. · ~ 

O grupo de moradores da lo-· 
calidade Frechai, localizado no 
muníeíplo de .Mírínzal, distante 
390 quilômetros de São Luís, in 
vadiu ontem pela manhã o gabi 
nete do superintendente do Insti 
tuto Brasileiro de Meio Ambiente 
e Recursos Naturais Renováveis 
'(lbama), Donízétti Aurélio do 
·Carmo. Eles estão há 15 dias ins 
talados na sede do lhama pressio 
. nando a direção do ótgão para 
que ocorra a demarcação da ãreà 

,.. 
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Go vem. o salva uma reserva 
~·"'~ r t - ' ~· • •. J,'••·~·r·:.~·· ... 

extrativista e abandona três· ... . . . 
,J: r • ' 

:ffONA.LDO BRASILIENSE 

~ Lavradores, pescadores e que 
oradoras de coco da reserva ex 
thti~ista Quilomb9 do Flexal, n2_ 
Yà~~nMo, festeJarnm dançando 
e l!ãntãndo pelas ruas de São Luís 
á decisão do Instituto Brasileiro 
a·odMeio Ambiente e dos Recur 
so'i Naturais Renciváveis (lhama) 
de depositar em Juízo CR$ 1,8 
hiJhão necessários para continuar 
~ demarcação das (erras da reser 
~,_.habi tada por nêgros remanes 
BF_n~s de antigos qpílom bos, 
r.t , Os recursos foram liberados 
.pelo. presidente Itamar Franco 
.para que o decreto que criou a 
-reserva, em 20. de maio de )Q92, 
mão caducasse. '; , · . , ! . , 

-r1 • ·"Foi uma derrota: o govetno 
garantiu a reserva extrativista 
'Quilombo do Flexal mas, ao' mes 
i!fno· tempo, deixou que as reservas 
t.'.inacó, Mata Grande e Extremo 
Norte do Tocantins caducassem", 
critica o deputado federal Harol 
do Sabóya (PT-MA) que, ao lado 
do deputado Sidney de Miguel 
·(PT-RJ), intercedeu junto ao mi 
J!istro do Meio Ambiente J!,. da 
Mria'iõnft&gat, 'Hertri~ué' cavai- 

vanti, para que o governo teimas 
se providências no sentido de evi 
tar que as reservas 'extrativistas 
caducassem. '«Foi um retrocesso 
ambiental até em relação· ao go 
verno Collor", compara Sabóya. · 

A reserva uilombo do Flexal 
foi aten ida, segun O·O mrstro 
Cavalcanti, porque dispõe de re 
cursos naturais mais diversifica 
dos e maiores facilidades para ser . 
regularizada urna vez que perten 
ce a. um único dono, além de ter 
caracteristicas culturais e. étnicas 
peculiares, As reservas Ciriaco e. 
Mata Grande, . no Maranhão, e 
Exttemó Norte, no Tocantins, 
nãp_puqef~jl(sçt :á.1endidas· quan-. 
to) su~,)'tMJ~r.íqção fundiária. 
O governç a1egou que não dispõe 
de.recursqs .. ' '.'.·,<·- . . 

Às três ... iêséivâs' que caduca- 
ram terão que aguardar um ano 
- prazo previsto em lei - para 
serem novamente objeto de nova 
declaração demarcatória por par 
te do lhama. O ministro Henrique 
Cavalcanti alertou na semana 
passada, durante a reunião do 
Conselho Deliberativo · da Su{k 
rintendência de Desenvolvimento 

' "'~,,,, '.. ,, 

da Amazônia (Sudam), em Belém, 
que a própria noção de reserva 
extrativista ainda não está bem 
assimilada :at~ 'mesmo pelos seus 
habitantes. 

· O .lbama acredita que a solu 
çãtf para as três reservas extrati 
vistas. que caducaram poderá ser 
dada' pelo Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária 
(Incra), através de desapropriação 
pata· fins de reforma agrária. "Se 
houver.reforma .agrária, vai sair 
muito mais caro", afirma o depu 
tado Haroldo Sabóya .. 
. ' : Em. Belém; o ministro Henri 
que Cávakanti destacou que as 
reservas.estrariçistàs' são unidades 
de. Corl~t'và~ão sujeitas. à regras . 
próprias que não consentem se- · 
quer o seuusufruto para ativida-. 
des produtívaé. "Alguns' pleitos 
das comunidades, envolvendo até 
mesmo crédito agrícola, demons 
tranr'que a concepção de reserva 
extrativista ainda não ganhou cla 
reza suficiente, já que se trata de 
uma experiência recente, ainda 
não consolidada", justificou o mi 
nístro-do :-Meio1 Ambiente e da 
Amazônia Legal. 



•. 

O extrativismo ambiêntaf't~é Mirinzal 
Ir 

· 1 11_·x11alivismo está para o quilombo 
tJ,, 1 1cdi:tl assim como R111no e Deserto 
1 ·•:1'.i_n p:tr:10 primit~ i.;1110 de urna era 
·;11';f. ·111:í vcl "Todavía, nosúltlmos anos, 
, · l '1nccs!:o de ocupações primitivas e as 
f, ,i 11ns 111' opl(ira(io fundiária que 
, ,·111 «-udo vcrifica1.bs no Pais, têm 
t .111·::1dn urna série de problemas no 
1:1· i,, :11nhi1·nte k,c:11i1.;1do e aos povos 
'!''' l'"r :1qui li:1bila111 hií tempos 
i111• 111,•ii:ii·; roruo os moradores de 
l 1•·• h.rl, 1(111110 e Dcscrt«, todos situa 
,!, ·• no rmroicípio de Mlrinzal. 

\ ·:iln:11 ;10 linjc pode ser considerada 
1,, ,_, ,·111 '"-' ti:1 lat1do ela baixada Ocidcn- 
1:11, , __ 111 lun,,_·;i,, das ai ívídadcs corriquei 
,·,,: ,i, · < li•;puta de lena na rq~lão Amazô- 
1 ,;. :1, 1111, k :t pccu.iria extensiva, a agri 
' , d1, 11:1 un s,1los inadequados, a explo- 
1 •c:1,, rnincr:d e a pesca predatória cons 
t.1111 11:1•; dirc1ri7.cs básicas de resolução 
,1, ,\ ···11!1" N:wional de Dcsenvolvitncn- 
1,, d-.,,, p, ,pu lar;fics Tradicionais-C:NPT. 
\ l:1·, , 1 principal impacto causado por 
, ··:·;:1·: .uivkladcs na Amazônia está re 
i'" •.,·rlf:1do pelos altos índices de 
( 1· - •:, n.u.uucnto. 

l .xtrativisrno e 
/\'I;\ nojo 

'i ,, , <· 11nís P"~;sívcl rclrocedcr ao 

, extratívísmo, pois são áreas de domínio 
público, ou de domínio privado desa- 
propriadas para este fim, sem excluir 
outros instrumentos legais. "Os ecolo- 
gistas/nativos, muito combativos nos 
aspectos ambientais do solo, florestas e 
bichos, são freqüentemente víllpcndla 
dos por pessoas mal-Infonnadas ou 
mal-lntcnclonadas, e têm que, 1 uniras 
vezes, ouvir o excumu ngado chavão: 
"i\ FOME t t\ NOSSA MAJOR i-oun 
ÇÀO". 

O C.N.P.T. se [ará presente por toda 
esta semana no município de Mirinzal, 
na pessoa do Dr. Rafael Pizzon, que em 
conjunto com as três comunidades re- 
querentes.possam minimizar e dirimlr 
.tlíVldas-r111c parece estar rontamlnando 

· os moradores da reserva. l~ssas reservas 
atendem a Ilns de conservação 
ambiental, de regularização fundiária e 
de desenvolvimento econômico sus- 
tentado. Devem, portanto, se constltuir 
em um modo socialmente justo, ccolo 
gícarnente sustemãvel, pois atendem às 
populações que já vivem na área de· 
extrativismo e aquelas que as abaudo 
naram e para lá queiram voltar, acres 
centa o superintendente do IIJ:Hna MA, 

Eng. Donizcte Aurélio do Carmo, 
.• Com a vinda do chef e do CNPT, esta 
semana, compor-se-á, no Estado, uma 
equipe multidisciplinar, sob a coorde 
nação do IBAM/\, para promover as 
a nâllscs, estudos e reivindicações feitas , 
nesta fase de seleção das comunidades 
conforme as necessidades. Será f cito 
um zoneamento na Reserva, 
priorizando-se as áreas de uso especial 
e uso intensivo. a fim de definir a 
localização da infra-estrutura necessá 
ria de operação, proteção e utilização 
da unidade extrativista. Numa outra 
etapa do plano de manejo, serão reali 
zados estudos aprofundados sobre a 
fauna, flora, regime hklromctcorológlco. 
ecologia, etc, 
objetivando melhor definir os limites 
das demais que compõem a gleba que 
mede, J0.500 hectares, 

Para o superintendente do lbama 
Ma,a demarcação fixará limites, ldenti 
ficados nos três casos (Frechai, Rumo e 
Deserto), materializando-se nos terre 
nos por meio de picadas, marcas e 
placas, lrahalho esse que estará cm 
curso a partir elo momento em que o 
juiz emitir a posse ela unidade para o 
dominío da União/lbama, à disposição 
con] 11111a dos rema ncsccntes dos 
quilombos. 
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• OVIMENTOS 

A Luta de 
Frechai 

As "Terras dos Pretos de Frechai" 
tomou-se a primeira área no Brasil 
oficialmente reconhecida como 
''remanescente de quilombos", nos 
termos_ do Art.68 da Carta Magna de 
1988, cabendo- ao IBAMA( Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente) 
promover as desapropriações que se 
fizerem necessárias. Ocorre que, até 
agora, o IBAMA ainda não efetuou a 
desapropriação eos devidos depósitos 
que contemplam a indenização das 
terras do Frechai. Logo, o Sr. Tomas 
de Melo Cruz, latifundiário que devia 
ter sido desapropriado, vem se 
aproveitando da demora e ameaçando 
a comunidade permanentemente. Ele 
já mandou derrubar uma escola, 
queimar várias casas e espalhou 
capangas por toda a área. 

-- . 
Faz dois anos que decreto lei nº 536 

estabeleceu a área em questão como 
Reserva Extrativista do Quilombo do 
Frechai, abrindo caminho para a 
formalização da posse e do meio de 
vida da comunidade do Frechai. 
Entretanto, o decreto ainda não foi 
aprovado pelo Congresso Nacional e 
.sua efetivação depende de uma 
dotação orçamentária-No-dia :2<rde- 

, maio finda o prazo para o IBAMA 
fazer a ação de desapropriação. Com 
o fim deste prazo.ios moradores do 
Frechai estão ameaçados de serem 
expulsos do local. 
Por esta razão, 65 moradores da 

comunidade ocuparam a sede 
administrativa do IBAMA, em São 
Luís (MA). Os trabalhadores afirmam 
que só deixarão o local quando alguma 
providência concreta for tomada pelo 
órgão. · 

Há mais de 200 anos que os negros 
habitam Frechai e o projeto de fazer 
da área uma reserva extrativista 
garantirá a preservação da cultura 

. desta comunidade e a preservação do 
meio-ambiente da região. 
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Cerca de 60 moradores do 
Quilombo de Frechai ocuparam na 
manhã de ontem a sede da Superin 
tendência do IBAMA exigindo que o 

. órgão proceda às desapropriações 
da Reserva Extrativista do Quilombo. 
Eles pretendem permanecer na sede 
até que seja expedida decisão sobre 
as terras. O presidente da Associação 
de Moradores de Frechai, Ivo Fonse- . 
ca Silva, comanda o grupo que 
deve-se pronunciar hoje sobre o 
desenrolar da crise. 

Segundo o superintendente 
adjunto do Ibama, Pedro Leão, a 
decisão sobre as ídenízações 
independe da regional. "Tudo de 
períde da dotação orçarnentãría do 
Ministério do Meio Ambiente", diz 
Leãó. Os moradores da reserva 
extrativista de Frechai estão preocu 
pados com a expiração do prazo 
determinado pelo decreto federal n11 

536/20. Segundo o decreto, a demar 
cação física e a desapropíação das 
reservas devem acontecer até o rnã 
xlmo dois anos após a assinatura do 
decreto ocorrido durante o governo 
Collor, 

Além de Frechai estão aguar 
dandoverbasdoorçarnentoda União, 
as reservas de Mata Grande e Curlá. 
Os recursos já estão previstos, mas 
depende da aprovação do orçamen 
to pelo Congresso Nacional e o 

Ministério da Fazenda. A solução, 
segundo o superintende adjunto: 
Pedro Leão, seria a desvinculação 
desta votação de 1/ 12 do Congresso,' 
o que aceleraria a aprovação destes' 

1 recursos. . _:.. : . . . l 
Frechal- Locallzadc no tJ>unicípioj 
de . Mírínzal, 11 390 quilômetros de 
São.Luís, a comunidade negra =' 
de Frechai é um dos mais lmportan-1 
tes quílombos do Maraphão e do i 
País. A solução para o reconheci-\ 
rnento definitivo da terra desta . ' 

comunidade já se arrasta . por 17 ) 
anos. Os moradores da comunidade 1 

estão ameaçados de expulsão por : 
Thornaz Melo Cruz, que reclama para ! 
si a propriedade dás terras. 1 

O decreto 536 de 20 de maio 
de 92 declarou de interesse social 
para fins ecológicos a ãrea de 10.500 
hectares, criando assim a reserva : 
extrativlsta do Quilombo de F rechal, \ 
tornando assim a primeira área do · 
Brasil reconhecida como "remanes- : 
cente dos quílornbos", nos termos i 
do ArUgo 68 da Constituição Federal. ! 
Cabe ao Instituto Brasileiro do Meio ! 
Ambiente e dos Recursos Naturais ; 
Renovãveís ~ ffiAMA.- prorvover as . 
desapropriações que se flzerem ne- · 
cessãrías, no caso a de Frechai. 



São luís-MA, 3 de maio de 1994 -. terça-feira , O ESTADO DO MARANHÃO 

Ariosvaldo Biitte 
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F,tchal resiste - A sede do lbama foi tomeds ontem por representantes·da comum 
da<ie negra de Frechai, que há muito esperam a desapropriação da sua terra. (Pág.1 O) 

! 
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Comunidade de Frechai 
invade o lbama 

Cerca de 60 moradores da 
comunidade de Frechai, municí 
pio de Mlrínzal, ocuparam ontem 
o gabinete da superintendência 
do Instituto Brasileiro de Meio 
'f.\1nbiente e Recursos Naturais 
tkenovâveis (lhama) para protes 
tar contra a morosidade do pro 
cesso de desapropriação da área 
dê 10.500 hectares pe)o órgão. 
No próximo dia 20 o decreto fe 
deral nº S36, de maio de 1992, 
que criou as reservas extrativistas 
de Frechai, Ciriaco e Mata Gran 
de- no Maranhão corre o risco de 
caducar, uma vez que expira o 
Plªzo de dois 'anos para a desa 
prbpriaçãc da área pelo lbama. 

·· As mais de 100 famílias ins 
táÍadas em Frechai, que são re 
manescentes de um quilombo, es 
tão ameaçadas de serem expulsas 
pelo fazendeiro paulista Thomaz 
Melo Cruz; que assegura ser pro- "-.:~::.~-~~,1.:::.~-:-: . .':~ .• ·.:;·,·, ,. _ 
prietário das terras desde 1974. • , _:;· >e. '. ,_·:-'.' .. ,:·:, ,: :''' 
"Ele construiu uma casa gtande e · · · : : · .' :· ~ · '' : , '. ·: ·. '·.: À:,.,... . 
fita tratando os moradores como · .,. • , >, '. \,'.·.-1:;7:.: · · : .. ::::, 

' • ~ - t !16, ~ ,- ' ' 1~ J ' •• 1 ••• ~"\. •.• , - ,.,. ' •• ., s&ainda vivesse na época da es- " .' .. ,, ;. · ·''. \ :,·:,.,.'; · ,;; 1 
~ •, ••. " ., "<. < ' ' 

cràvídão. É impossível viver sob .,.-· "t•: .) ··<;··:'···:r/,,\,,': ·.· ~-- . "'·-·· 
a lutela de um senhor depois de ' '~:~1 · './'-.:/: .. -.~< ~/i /1:·~-•1·"~' • ·;._,v-'.'.~- 
m~is de 100 anos da abolição", ~ ;:5:;,/;,'·{/ 'é · ·" l fi"\\)Ç,.:.\ · · 
e~·plicou o presidente do Centro · ,.;:~-~ H 1)\GN, 1,11:' . . ,' · ''t :;<7:1',>/ : , . .' 
de Cultura Negra do Maranhão · ,t) ·. · -.fe6'\,~ · 't~\á'l:..1: :~:.,r .: ., 
(CCN) e antropólogo Carlos Be- ,, " , ·. ' "P 1\0 ftl.. , -- e · · "·~,;S\f?:;:.; · 
n~dito Rodrigues da Silva. , ··: . ., () Q. \J ._., ~i/: W~~-~, : · 

;' _tbama -::· · · ."', F O \\t<~" ,vs· .. ~/: .:,_: · .. · · ·: . 
. · O superintendente em exe~ci- , . .,;;. , ,• _.,. , , 11_ gDl\ ~ vf-•>:, jtf;6MA~ f)·-:·,:, · .· "' 

cie do lbama, ~edro Leão, disse -~ · · ..•.. 1~-~ \.friU . -~ ·. . ,{'( · /' -: 
ontem em reunião com os mora- 'Ih ·~· .. ·-.,""'-. , · ., •. ..:,-.,:. ,. :.,, 

d Ó · · " J1, " ,· · 1'1';( .. dd,res, após terem ocupa o o r- :ú'''<>t.:s..~~· .. ~~ . /~.·-. ·:- _.,r:1t/':. ,, " 
gão, que não há verba para desa- , · .. .f>',: t .•.. , , . _7. , :\ ·.;: , -.. ._, 

1 
.• 

propriar Frechai, Mata Grande e · · .J;i~.J • · · · .w"' · ' · · ã · · D doro 
Ci,faco. "Não foi aprovado aín- , A comunidade definiu os planos de ocupaç o na eo 
d~. o orçamento da União, por- : re~otret a- uma "ação ·êxfrenii::- 
tanto o órgão está sem dotaçã~ , N~o queremos isso. mas também 
orçamentárla", declarou. Ele fri- não permitiremos que o fazendel- 
sou que hoje o superintendente ro continue a nos tratar como es- 
Donizete Aurélio do Carmo está cravos" disse o Uder. 
em Brasília para discutir a ,· ' . 
questão. · ~Comunidade de negros 

Dispostos a permanecer no ; Localizada em Mirinzal, a 
lb'âma, os moradores de Frechai 390 quilômetros de São Luís, a 
gárantiram que só desocuparão o comunidade negra rural de Fre 
lbama depois de uma solução de- chal é remanescente de um dos 
firiitiva, uma vez que estão sendo mais importantes quilombos do 
humilhados pelo fazendeiro Tho- Maranhão e do pais, conforme 
m4s Melo, que não permite esco- declarou Ivo Silva. Ele afirmou 
la •. , ~er.gia elétrica ,,QU, qualquer ainda que apesar do local se con- 
outro avanço na. eamenídade. O fundir com a própria história do 
clima · em Frechai!;, ,St1g.undo : Ivo Estado a comunidade ainda luta • 
Fonseca Silva, presidente da As- para ter direito à posse da terra. 
soeiação de Moradores, é tens?. Alfados a representantes de diver- 

. · "Somos ameaçados por Ja- sas entidades, os moradores de 
gunços e sabemos que, caso o de- Frechai desenvolverão várias ati 
crétc.f que cria a reserva não seja vidades para chamar a atenção da 
cu;nprido, seremos obrigados a sociedade. · · 

"'· oaélà 
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Frecna • • 
Os moraJores do Quilombo 

de Frechai, que ocuparam segunda 
feira a sede da Superintendência do 
Instituto Brasileiro do Melo Ambícn 
te-Ibarna, prometem que só deixam 
o local quando alguma providência 
concreta for tomada pelo órgão. Eles 
estão aguardando, há dois anos, a 
posse legal cios 10 mil hectares de 
terra em que vivem, mas até ontem 
pela manhã nada tinha sido resolvi 
do e o problema ainda estava gerando 
muitos debates. 

O decreto lei nº 536 de 20 de 
maio de 1992 formaliza a posse legal 
das terras em que vive a comunidade 
do Frechai, mas até hoje este decreto 
não foi aprovado pelo Congresso 
Nacional. " O lbama já enviou este 
decreto pata que ele faça parte do 
orçamento da União deste ano, mas 
falta a aprovação e infelizmente o 
prazo deste decreto acaba no próxi 
mo dia 20", explica o 
super! ntc ndcntc do Ibama no 
Maranhão, Pedro Leão Filho. 

Isto mesmo, o prazo do de 
creto 536 acaba no próximo dia 20 e 
os moradores do Quilombo de 
Frechai estão ameaçados de serem 
expulsos do local pelo suposto dn110 
das terras, o "lalifundiário" Thoruaz 
Melo Cruz. "A comunídadc de 
Frechai está vivendo há muito tempo 
sob profunda tensão e medo. O lati 
[undlârio 'l'homaz Melo ameaça a 
romunídadc pcnnancntcmentc: ele 
já derrubou uma escola da romuni 
dadc, queimou váiias casas e possui 
vários capangas espalhados pelas 
terras", disse o advogado do proJcfn 
Vida de Negro, l.u is Antonio Pedrosa. 

Bate-boca - Cerca de 60 morado 
res <lo Frechai estão na sede do 
lbarna e ontem pela manhã eles fize 
ram um protesto insólito; tocaram 
tamborcsc outros Instrumentos de 
percussão, cantaram e dançaram 
pelos corredores do prédio. 

Este protesta causou um cli 
ma de tensão entre o 
superintendente, Pedro Leão; e os 
representantes dã comunidade do 
Frechai. "Isto é uma falta de respei 
to. Eu não sou contra às rcívindícações 
de vocês, mas este tipo de comporta 
mento atrapalha o trabalho das 
pessoas", dlsse Pedro Leão aos três 
representantes da comunidade. De 
pois de sofrer vá 1 ias e ríticas por pa I l e 
<los uês, Pedro Leão, visivelmente 
nervoso, afirmou laconlcamcntcr'cu 
não tenho poder de decisão". 

As negociações continuaram 
num clima tenso; de um lado esta 
vam o advogado Luís Antonio 
Pedrosa, o presidente da Associação 
dos Moradores do Frechai, Ivo Fon 
seca, e o chefe <lo Departamento de 
Anlropolngia da l lFMA, o prof Catlu, 
Benedito e do outro lado estava n 
superintendente do lbama Pedro 
Leão. Após lO minutos de um verda 
dcho bate-hora, o professor Carlos 
Benedito, que durame este tempo 
estava calado, fulmina: "O lbama é 
que deixou esta situação como está. 
Daqui pai a o dia 20 tem que haver 
uma dcrisào concreta sobre o assun 
1 n; é a vida dessas pessoas da 
romu nkladc qne cmá cru jogo, o 
tbama tem que tn mais sr-nslbilida 
de neste raso", Iinallzou. 

Negociações tensas 
Mas as ncgodaçücs não aca 

baram por aí. O superintendente do 
lhama, Pedro Leão, foi submetido a 
todos os tipos de pressões e robran 
ças, não foi poupado crn nenhum 
momento tias severas críticas atira 
das pelos l1ês representantes da 

comunídadc. 01, ânimos entre as 
duas partes, realmente, não estavam 
muito bons, mas poi enquanto a 
situação se resume na frase dispara 
da pelo advogado, Luís Pedrosa: "O 
Ion nalísmo bu rocrâllco do Ibaina não 
resolveu nada alé. agora", crltlcou. 
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I Danilo ~icia m~;illlentô:t~ 
pelo Qmlombo de Fredal ·: 

' - . . 

. 

O líder do .PT na Câmara iação para. os acampados. · .. 
Municipal, Adernar Danilo, · Adernar' já entrou em' con 
iniciou ontem um movimento tato com à deputada federal· 
em defesa da comumdade ne- Benedita: da · Silva (PT ·RJ), . 
grade Frechai, povoado loca- com os· deputados Alcides 
lizado no município de Ferreira (PT-BA)~ especialis 
Mirinzal, a 300 quilômetros ta em história de· quilombo, 
de São Luís, que está lutando com Haroldo Sabóia e toda a 
pela regularização das terras, bancada federal do Maranhão 
que constitucionalmente são em Brasília. .. . ... ;,-.,:· 
uma reserva extrativista.. · O vereador está solicitan •. :: 

A luta da comunidadede do aos rparlamentares.t-que ·: 
Frechal se arrasta ao· longo pressionem o ministro dá Fll-'· 
dos anos. embora ali seja uma. · zenda, Rubens Ricupero a fa- : 
terra de quilombos, cujos zera liberação da verba sufi-' ·' 
moradores, remanescentes de ciente ~ara a regularização 
escravos, tenham os direitos fundiária do setor. As terras , 
de posse garantidos pela Cons' foram adquiridas pelo empre- 1 

tituição Federal de 1988. . sário paulista Tomaz Melo. 
Pelo menos 80 .represen Cruz e, pela .C?nstituição, o 

tantes de Frechai se encon- prazo para a re~larização se 
. tram acampados na sede do expira no próximo dia 20. . 
Ibama, em frente ao Parque Adernar revelou ainda que» 
dó Bom Menino, como forma urna comissão de Frechai se ··: 
de pressioriar as autoridades a encontra em Brasília, man 
garantir seus direitos. Ontem, tendo contatos com à direção 
Adernar Danilo fez um pro- nacional do Ibamae do Grupo 
nunciamento da tribuna da • de Trabalho da Amazônia, no 
Câmara, em que mostrou os sentido de buscar 
problemas dos moradores de equacionamento urgente para . 
Frechai e pediu apoio finan- o preblema, que vem deixan 
ceiro aos demais vereadores, do aquela comunidade erri xe- · ,. 
para fornecimento de alimen- que. · ', 

r"II"" • •• ; 



-o ESTADO DO:MARANHÃO 

.:v ereador apóia 
regularização 
de comunidade 

O líder do PT na Câmara 
Municipal, Adernar Danílo, ini 
ciou ontem um movimento em 
defesa da comunidade negra de 
Frechal, povoado localizado no 
município de Mirinza1, a 300 qui 
lômetros de São Luís; que está lu- 

1 }:~?º :\• éhW~m~íi~t.i::t!eré 
:·4pfa ~sé\v.a~~t~ftti".~~tà~ .. 1111· •. 
m' 

A luta· da comunidade de 
Frechai se arrasta ao longo dos 
anos, embora ali seja uma terra 
de quilombos, cujos moradores, 
remanescentes de escravos, te 
nham os direitos de posse garan 
tidos pela Constituição Federal 
de 1988. 

Pelo menos 80 representan- . 
tes de Frechal se encontram 
acampados na sede do lhama, em 
frente ao Parque do Bom Meni 
no, como forma de pressionar as 
autoridades a garantir seus direi 
tos. Ontem, Adernar Danllo fez 
um pronunciamento da tribuna 
da Câmara, em que mostrou os 
problemas dos moradores de Fre 
chai epediu apoio financeiro aos 
demais vereadores, para forneci 
mento de alimentação para os 
acampados. 

Adernar Danilo já entrou em 
contato com a deputada, federal 
Benedita da Silva (PT-RJ), com 
os deputados Alcides Ferreira 
(PT-BA), especialista em história 
de quilombo, e toda a bancada 
federal do Maranhão em Brasília . 

•. 

'. São Luís-MA, 6 de maio de 1994 



O Debate São Luís, quarta-feira, 4 de maio de 1994 -------- 

A comunidade 
negra de Mirinzal 

só desocupa o 
lbama depois que 

o impasse for 
solucionado 

S :_.i_t •• i_1._1_1_.:!i .. : .. :~:~: ~~iQ~r1~~= ?J, bo de Frechai dis- 
. u r.: tantc dez quilôme- 

tros de Mirinzal, chegaram a 
São Luls no domingo para rei 
vindicar junto ao lbama o que o 
governo Collor autorizou em 
forma de decreto em 92: 10 mil 
hectares para esses moradores 
para a reserva extrativista. Po 
rém, nada saiu do papel. O de 
creto vai caducar no próximo 
dia 20 e os moradores afirmam 
que só desocupam o Ibama, 
onde estão acampados, depois 

. de encontrada uma solução para 
o caso. 

Se o decreto caducar, o pro 
prietário das terras, Thomaz de 
Melo Cruz poderá até expulsar 
as cem famílias que moram em 
Frechai. O proprietário disse há 
dois meses a O Debate que tem 
documentos comprovando a pro 
priedade das terras e que não 
abriria mão delas, a não ser por 
um alto preço. 

Ele não foi encontrado ontem 
para falar se o bom preço pode 
ria ser CR$ 1 bilhão, conforme 
os cálculos do Ibama. E mesmo 
que concordasse em receber 
tamanha quantia, o Ibama diz 
que não tem dinheiro para pagar 
essa indenização. Ontem, o su 
perintendente em exercício, 
Pedro Leão, informou que o 
lbama não pode se comprometer 
antes de ser concluldo o orça 
mento da União. 

O Orçamento deverá ficar 
pronto em meados de junho. 
Como evitar até lá um confronto 
entre moradores e Thomaz 
Cruz? Pedro Leão entrou em 
contato com o Ministério da 
Fazenda para saber das possibi 
lidades de o ministério fazeruma 
dotação orçamentária, ou· seja, 
transferir dinheiro de uma conta 
para outra, no caso para a do 
Ibama. "Não posso fazer nada a 
não ser esperar. A questão não 
depende do Ibama", disse Leão. 

A outra alternativa do supe 
rintendente é tentar também jun 
to a Brasília uma prorrogação 

Pedro Le:lo teme um conflito em Mlrfnzàl 

do vencimento do decreto. O 
presidente do Centro de Cultura 
Negra, Carlos Benedito 
Rodrigues da Silva, o Carlão, 
acusa o lbama de omissão. "O 
lbama sabe que pode ajuizar 
sem dinheiro em mãos, para 
garantir mais um pouco a per 
manência desses moradores na 
área. a que existe é má vonta 
de", diz ele. 

Pedro Leão reage e diz que 
não pode se comprometer em 
pagar uma dívida antes do orça- 

inento pronto. "O Ibama fez o 
pedido da verba no orçamento 
desde o inicio do ano", diz. ele, 
que explica não ter feito esse 
pedido assim que a reserva foi 
decretada porque precisava ava- .. · 
liar a área antes. Isso sô foi feito 
em maio do ano passado. Em 

. maio, o orçamento já ti,nh~ sidor 
concluído e ficou então adiado o 
pedido para este ano; , ·· · 

ESCRAVOS - Os morado 
res de Frechai são descendentes 
de escravos e por isso a decisão 

do governo Côllor, Eles teriam 
que viver do babaçu, arroz, mi 
lho e da pesca. Thomaz Cruz 
tem documentos da compra do 
terreno, "o que não significa 
nada, uma vez que se sabe como 
são feitas as divisões de terras no 
Brasil", ataca Carlão, 

O representante dos morado- , 
res, Manoel ela 'Cruz Coelho da :' 
Silvt contou que Thomaz Cruz) 
destrata os moradores de:' 
Frechai, "como se ainda fôsse- 

- ;ntosaescravôs'':-Das· .. cerii farni- · 
lias, no máximo três pessoas 
ttabalhatn para Thomaz, por 
que ele mesmo recusou essa mão 
de-obra, preferindo os trabalha 
dores dos dois povoados vizi- 
nhos: Rumo e Deserto. · 

Nesses povoados existe ins 
talação elétrica, que Thomaz não 
deixou chegar até Frechai. Exis 
te também escola, que "no cora 
ção de Frechal'', como classifica 
Manoel Coelho, Thomaz man 
dou derrubar. "Ele não gosta da 
gente por causa dos nossos di 
reitos", diz ele. "Em 89, ele des 
truiu a casa de uma viúva", rati 
fica Manoel. Os moradores per 
manecem no auditório do lbama 
cantando música de protesto, 
apesar de Pedro Leão já ter pedi 
do silêncio. "O Ibama não de 
pende só de Frechai. Temos que 
trabalhar", diz o superintenden 
te. • 
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-~ V Moradores de Frechai alertam o . 1 
Iba1na sobre os riscos de 1nortes 
As negociações entre os re 

presentantes da comunidade de 
Frechai e a superintendência do Ins 
tituto Brasileiro do Meio Ambiente 
lbama, continuam na mesma. Até 
agora, nada de concreto sobre a 
solicitação dos recursos para a desa 
propriação da reserva de Frecha! foi 
detivamcme feito e segundo o supe 
rintendente elo lbama , Aurélio 
Donizetti. o lhama já cumpriu a sua 
pane. 

"Nossa função era fazer o 
levantamento cariorial, a vistoria, a 
avaliação e o pedido da verba para a 
aquisição da<, terras. E isto iá foi feito 
desde setembro p:is~~do. O qu~'. eles 

· estao cobrando d(1 lbama ho]e nào é 
mais íunçàCJ de, lbarna", explicou 
Aurélio Donizcni. Enquanto o supe 
ríntcndeme do-íbatna faz esta afirma- 

.. .. 

Doni%etti 
çào, os representantes da comunida 
de dizem,justamente, o contrário: ''O 
lbarna tem todas as responsabilida 
des legais sobre esta causa", diz um 
dos representantes de Frechal, Ivo 
Fonseca. 

No próximo dia 20 acaba o 

.. ,, 

prazo de validade do decreto que 
garante as terras à comunidade e se, 
até lá, nada for feito, o problema 
pode se agravar. "Se nada de concre 
to for feito até o dia 20 pode haver 
vários conflitos e, conseqüentemen 
te, muitas mortes no local' . disse o 
advogado que acompanha o caso, 
Antonio Pedrosa. A medida que o 

· lbama está tomando para que isto 
não aconteça é a reedeição do decre 
to. Com a· reedição d; decreto. o 
problema seria mais uma vez prolon 
gado e as negociações tomariam outro 
rumo. Por enquanto o caso continua 
sem solução. Mais de 40 pessoas da 
comunidade de Frecha] estào acam 
padas no prédio do lbarna e prome 
tem que só deixam o local com a 
solução total do caso. :\~ negocia 
ções continuam. 

.. 



O-ESTADO DO MARANHÃO 

São Luís-MA, 1 2 de maio de 1994 

•. BRINDO 
O JOGO 

Donizeti Aurélio do Carmo 
Superintendente do 1bama 

.. 

''Falta recurso 
para 

desapropriar'' 
O superintendente regional do 
Instituto Brasileiro de Meio 
A mbiente e Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama), Dontzeti 
Aurélio do Carmo, disse 
ontem, que o caso Frechai 
pode ser resolvido hoje. Um 
grupo de moradores da 

. comunidade de Frechai, que 
: fica no municipio de Mirinzal, 
: a 390 quilômetros de São 
Luís, está acampado há dez 
dias na sede do órgão 
reivindicando a 
desapropriação da área 
remanescente de quilombo. 
No próximo dia 20, o decreto 

. que transformou Frechai em 
: área extrativista caducará e o 
: proprietário da área, Thomás 
; · Melo Cruz, poderá solicitar a 
: reintegração de posse da terra, 
: deixando cerca de 100 famílias 
: sem ter onde morar. E'TI 
: entrevista a O ESTADO, 
: Donizeti do Carmo falou 
: sobre a área de Frechai, o 
: processo de transformação em 
: reserva extrativista e a 
' ocupação do lbama. 

O ESTADO - O que o lhama 
poderA tazer pelos moradores de 

, Frechai? 
: Doni1:etl do Carmo - No âm ! bito do lbama foram tornadas to 
: das as providências que competiam 
: à superintendência. Frechai foi a 
' área que menos deu problemas. No 
, caso de Ciriaco e Mata Grande nós 
; pn:cisamos acionar a Justiça para 
' fazer a avaliação de como está a 
: terra. Frechai tem somente um do 
! no, mas as outras reservas tem vá 
; rios donos e o caso se complica. 
: Passamos constrangimentos em Ci- 

riaco e Mata Grande, que ficam na 
região do Bico do Papagaio. Lá fo 
mos até ameaçados de morte. To 
davia em Frechai o trabalho trans 
correu dentro da normalidade . 

O ESTADO - O que falta pa 
ra que Frechai volte para as mãos 
dos seus donos? 

Donizetl do Carmo - Não é 
para os donos. Esta terra está sen 
do desapropriada. Esta terra é uma 
unidade de conservação de uso di 
reto que será administrada pelo 
lbarna. Através do Plano de Mane 
jo das reservas extrativistas, as co 
munidades poderão fazer uso dos 
recursos naturais de dentro da área 
em perfeita harmonia com o meio 
ambiente. Este é o conceito de re 
serva extrativista. 

O ESTADO - Os moradores 
apenas tomam conta das terras? 

Donizetl do Carmo - Eles, 
como remanescentes de quilombo, 
tendo em vista o exposto no artigo 
nº 68 das Disposições Transitórias 
da Constituição Federal, poderiam 
ter acesso de propriedade à terra 
sem nenhuma interferência do lha 
ma, mas não houve processo neste 
sentido. Esta é urna das alternati 
vas que estamos sugerindo aos mo 
radores, com a reedição do decre 
to. Deixaria de ser uma reserva ex 
trativista, mas obviamente qual 
quer intervenção ficaria condicio 
nada às autorizações do Ibama, Se 
cretaria de Estado do Meio Am 
biente, como é feito no restante do 
Estado. Não temos preocupação 

com devastação, pois até antes do 
decreto nunca houve nada neste 
sentido. ' 

O ESTADO - Quanto custa- 
rá II desapropriação de Frechai? 

Donizeti do Carmo - Frechai 
isoladamente não temos o cálculo, 
mas as três reservas custavam no 
dia 2 de maio cerca de CRS 4,7 bi 
lhões, o equivalente a mais ou me 
nos USS 4 milhões. Não é muito di 
nheiro, considerando o tamanho 
das áreas. A superintendência está 
tranqüila, com a consciência do de 
ver cumprido. Nós fizemos em 
tempo hábil a parte de campo, de 
levantamento cartorial e a previsão 
dos custos. A parte técnica admi 
nistrativa que competia ao lbama 
foi feita. O processo específico de 
Frechai foi encaminhado para Bra 
silia com a previsão dos custos e 
com a solicitação para ser incluso 
no orçamento da superintendência 
deste ano. 

O ESTADO - Quem ainda 
não cumpriu a sua obrigação? 

Donlzetl do Carmo - A supe 
rintendência nacional tem que pe 
dir recursos, pois não tem recursos 
disponíveis para desapropriação 
uma vez que não faz normalmente 
isso. Este recurso está sendo nego 
ciado com o Ministério da Econo 
mia. Como o orçamento da União 
para este ano ainda não (oi aprova 
do, a solicitação será em especial. 
Tudo depende do Ministério, por 
isso, achei estranho a movimenta 
ção aqui na sede. 

50 



O Debate' São Luís, sábado, 14 de maio de 1994 

Lavradores fazem 

_ .. 

_. reivindicações .-- · 
Centenas de agricultores que vi- cionais (CN~T)~ com o objetivo de 

vem do extrativismo do coco-do- apoiar, social e economicamente, as 
babaçu nas reservas extrativistas comunidades beneficiadas pelas re 
Ciriaco, Mata Grande e Quilombo do servas extrativistas. 
Flexal, no Maranhão, e Extremo A prioridade adotada pelo CNPT 
Norte,. Tocantins, invadiramflrasília . foi garantir à regularização fundiária 
esta semana para pressionar o Minis- das reservas decretadas em 1990,num 
tério do Meio Ambiente a tomar pro- trabalho conjunto com as comunida 
vidências para evitar que as reservas des e apoio de instituições intcrnaci 
' criadas às vésperas da Rio-92, se- onais,comó'oBancoMundial(BIRD) 
jam declaradas caducas por não te- e Banco Interamericans de Desen 
rem sido regularizadas em sua parte volvimento (BID), com participação 
fundiária pelo governo, cinco anos decisiva de Organizações Não-Go 
após sua decretação, em 20 de maio vernamentais, que trabalharam no 
de 1990. levantamento da situação das áreas 

Idealizadas pe1o líder seringueiro passíveis de indenização ... 
Chico Mendes. no Acre, as reservas O CNPT conseguiu regularizar 
extrativistas começaram a ser 2,1 milhões de hectares das reservas· 
viabilizadas com a criação do Ibama, extrativistas Alto Juruá e ChicoMen 
pelo jornalista Fernando César Mes- des, no Acre; Rio Cajari, no Amapá, 
quita, no governo José Samey. Nove e Ouro Preto.em Rondônia. A reser 
reservas já foramcriadas pelo gover- va extrativista truco Mendes, nos 

' no brasileiro, EJ11(evereirode 1992 o municípios de· Xapuri e Brasiléiá, 
lbama agregou, em sua estrutura, o com 970 mil hectares, abriga 7 .500 
Centro Nacionãl de Desenvolvimen- pessoas e foi demarcada com o apoio 
to Sustentado dasPopulações Tradi- do Serviço Cartográfico do Exército. 

e 

"" 
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O Debate São Luls, quinta-feira. 19 de maio de 1994 

-,-.· Quilombo 
.- · ... Frechal · 

Há 19 dias, 65 pessoas pertenceu- . · 
tes à Comunidade de Frechai estão 
no Ibama, reivindicando solução para 
a desapropriação de uma área,· afim 
de que mais de 100' famílias possam 
continuar morando no local e prati- · 
car sua economia de subsistência. · 
o decreto que permite as pessoas 

continuarem no local sem derrama 
mento de sangue expira na. sexta 
feira (20). E até agora nenhum órgão 
de Brasília tomou qualquer posição, 
ou providência sobre o assunto. 

Existe a expectativa sobre a cria 
ção de; uma reserva extrativista, ou 
seja, administraçâo pode ficar.com o 
lbama.: A comunidade de Frechai. 
aguarda por decisão do Ministério do . ! 
Meio Ambiente, Ministério da Fa- . 

· zendá e da própria Presidência da 
República. · . ~ 



O Debate São. Luís, quarta-feira, l& de ~ai? d~ 1994 

Eles exigem a 
legalização de 

10.500ha.de terra 
onde vivem 

remanescentes do 
quilombo 

'·:,.,:,. :1,,:::) Superitendência 
:. , : ~ 'e' do ln str tuto :.,\:J Brasileiro de 

~
\i: Meio Ambiente 
1~ (Ibama) foi '' .~\, ' 

ocupada, ontem pela manhã, 
pelas 65 pessoas que repre 
sentam a comunidade 
Quilombo de Frechai, locali 
zada no município de Mirizal, 
O objetivo da ocupação foi 
pressionar o órgão a desapro 
priaruma área de 10.SOOhec 
tares, onde vivem há mais de 
dois séculos remanescentes de 
africanos. São mais de seis 
nações africanas na área com 
cerca de 183 familias, dividi 
das em nove comunidades re 
sidentes dentro de um 
latifúndio. 

O advogado do projeto Vida 
de Negro, Luís Antônio 
Pedrosa, explica que há dois 
anos o lhama fez todo o levan 
tamento da área com a respec 
tiva avaliação da proprieda 
de, que pode ser indenizada 
por CR$ 1 bilhão. Nesse perí 
odo, a situação de conflitos de 
terra era grande. Com a Eco- 
92, o governo foi obrigado a 
emitir o Decreto 536 de 20 de 
maio de 1992. O documento 
impedia que qualquer ação 
fosse movida contra a comu 
nidade, garantindo direito de 
moradia até que o governo 
indenizasse o proprietário, 
Tomás de Mello Cruz. A vali- 

. i 

" - 

Agora a decisão é criar uma 
reserva extrativista onde o 
Ibama, é o responsável pelo 
gerenciamento e administra 
ção, concedendo o direito de 
uso do solo à comunidade. O 
superintendente do lhama, 
Donizcte do Carmo, explica 
que a transformação da área 
parti cu lar em reserva 
extrativista depende de verba, 
Até agora o orçamento da 
União não foi definido. A sa 
ída é a votação uma dotação 
de recursos, cuja responsabi- 

Representai,tes do quilombo pressionam o lbama para sotucionsr o Impasse 

lidade é do Ministério do Meio 
Ambiente. 

O advogado do projeto Vida 
de Negro, Luís Antônio 
Pedrosa, critica situação pela 
qual passa as mais de mil pes 
soas que moram no local. 
"São 20 anos de conflitos que 
podem se agravar se não for 
dado um parecer até sexta 
feira (20), quando vence a 
validade do Decreto", argu 
menta. 

Ele esclarece ainda que se a 
área for transformada cm rc- 

dade do decreto é de dois anos. 
E esta semana termina vigên 
cia. Com isso a comunidade 
teme novos conflitos. Luiz 
Antônio explica que se não 
houver nenhuma decisão do 
governo federal sobre o pro 
blema a situação pode ficar 
incontrolável, pois o processo 
sai da Justiça Federal para a 
Justiça Comum, a qual vai ser 
julgada em Guimarães, onde 
o proprietário já move um pro 
cesso contra a comunidade de 
Frechai. 



serva extrativista a comuni- \ 
dade ganha porque será pro- · 
priedade coletiva. E como a 
atividade de subsistência de 
~cnvolvidaEor eles é a pesca 
artesanal; oextrativismo do 
coco babaçu, e artesanato não 
haverá problema de degrada 
ção ambiental. 

Luís Antônio Pedrosa acre 
dita que os órgãos federais 
estão se omitindo em relação 
ao problema. "O ministro do 
Meio ambiente que já conhece 
todos os tramites do processo 
resolveu fazer nova análise 
nas vésperas em que o decreto 
perde a validade", dispara. 

O superitendente do Íbama, 
Donizete do Carmo, explica 
que a ocupação foi ordeira. 
reconhece o direito de reivin 
dicação, mas acrescenta que 
não depende mas do órgão 
esta decisão. Cabe a esfera 
situação em Brasília o pare 
cer final. Mas em virtude do 
protesto pacifico que vem se 
verificando há 17 dias, o pró 
prio Ibama está franqueando 
o espaço que as pessoas ocu 
pam, água, telefone. 

Também estão engajados 
na luta com a comunidade de 
Frechai entidades como Soci 
edade Maranhcnse de Defesa 
dos Direitos Humanos e 
Cáritas Brasileiras. Os gru 
pos argumentam que não es 
tão cm defesa apenas da lega 
lização das pessoas que ali 
residem, e as quais são prote 
gidas pela Constituição, em 
seu artigo 68, que trata de 

. remanescentes de quilombos. 
"Existe a luta também pela 
cultura de mais de dois sécu 
los desse povo", finaliza. 

· Comun1aaae exige. 
desapropriação . 

Para exigir o cumprimento do Decreto 536 (20/ i 
5/92) que expira sexta-feira, representantes da ' 

comunidade Frechai, remanescentes do 
quilombo, ocuparam a sede do Ibama. 

(Página ô) 
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Re!-erva extrativista de Chico Mendes, no Acre, serviu de modelo para preservação 

Governo salva reserva extrativista 
La vr adorr s. p cscanot e" e 

qucbrndoras de coco da reserva 
cxu ativista Qu i h11b0 do n;;;r:· 1~0 
-~1ãrnnlião. fcstqarani dançando - e 
ciiniariuo pt fr, r nas de São Lu is a 
decisão cio lt1!,f1t11t,1 Br asilcuo do 
Meio Ambiente e dn~ Recursos Na 
turais Rcnovávvis (lbama) de depo 
sitar crn jui>o CH$ 1,8 hilkio neces 
sários para continuar a demarcação 
das terras rla reserva, habitada por 
negros rern ~ nc-,<.cntcs de antigos 
qui lombos 

"Foi u 111a der rota· o governo 
g;iranti11 ri r c scr va cxt ra t ivistn 
Quilorubo d<J F1Pxa1 mas, ao mesmo 
tempo, deixou que as reservas 
Ciriaco, ~·Jat:1 Grande e Extremo 
Norte do Tocantins caducassem", 
critica o dt'pnlado federal l laroldo 
Sahóia (PT-1\ IA) que, ao lado do 
dcpoutado Sidney de Miguel (PT 
RJ), intercedeu junto ao ministro do 
Meio Ambiente e da Amazônia Le 
gal, Henrique Cavalcanti, para que o 
governo tomasse providências no seu- 

" tido de evitar que as reservas 
/"'\..._ extrn~,,ist;1s caducassem. "Foi um 

retrocesso ambiental até cm relação 
ao governo Co llor ", compara 
Sabóia 

A reserva Quilombo <lo Flcxal foi 
atendida, segundo o ministro 
Cavalcanti, porque dispõe de recur 
sos naturais mais diversificados e 
maiores facilidades para ser regula 
rizada uma vez que pertence a um 
único dono além de ter caractcristi 
cas culturais e étnicas peculiares. As 
reservas Ciriaco e Mata Grande, no 
Maranhão, e Extremo Norte, no 
Tocantins, não puderam ser atendi 
das quanto à sua regularização 
fundiár ia O governo alegou que não 
dispõe de recursos. 

As três reservas que caducaram 
terão que aguardar um ano - prazo 
previsto cm lei - para serem nova 
mente objeto de nova declaração 
demarcatória por parte do lbama. O 
minis! rol Icnriquc Cavalcanti alertou 
na semana passada, durante a reu 
nião do Conselho Deliberativo da 
Superintendência de Desenvolvimen 
to da Amazôma (Sudarn), cm Belém, 
que a própria noção de reserva 

extrativista ainda não está bem assi 
milada até mesmo pelos seus habi 
tantes. 

O Ibama acredita que a solução 
para as três reservas cxtrati vistas 
que caducaram poderá ser dada pelo 
Instituto Nacional de: Colonização e 
Reforma Agrária (Incra), através de 
desapropriação para fíns de reforma 
agrária "Se houver reforma agrária, 
vai sair muito mais caro".a firma o 
deputado Haroldo Sabóia. 

Em Belém, o mirusu o J lcnriquc 
Cavalcanti destacou que as reservas 
extrativistas são.unidades de conser 
vação sujeitas a regras próprias que 
não consentem sequer o seu usufruto 
para atividades produtivas. "Alguns 
pleitos das comunidades, envolven 
do até mesmo crédito agrícola, de 
monstram que a concepção de reser 
va extrativista ainda não ganhou cla 
reza su ficicntc, já que se trata de uma 
experiência recente, ainda não con 
solidada", justificou o ministro do 
Meio Ambiente e da Amazônia Le 
gal. L 
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BRINDO 
O JOGO 

Manuel da Cruz Coelho 
Lavrador da comunidade Frechei 

- 1·· - -··- 
,'\- ;_> ~ 

''Nossa luta é grande'' 
Aos 67 anos, o lavrador 

Manuel da Cruz Coelho da Sil 
va, o Bié, está em São Luis pa 
ra protestar contra o Ibama 
que ainda não desapropriou as 
terras da comunidade de Fre 
chai. Bié não admite que de 
pois de dois anos, periodo em 
que o decreto que transformou 
Frechai em uma reserva extra 
tivista foi assinado, o Ibama 
ainda não disponha de recur 
sos para a desapropriação. 

Visivelmente emociona 
do, o lavrador não entende co 
mo o fazendeiro paulista Tho 
maz Melo Cruz pode ter obti 
do uma área que pertence a 
seu povo há mais de 200 anos. 
Com a mesma energia de 
monstrada pelos mais jovens, 
Bié canta, bate palmas e fala 
sobre as estratégias de luta pa 
ra permanecer nas terras, que 
foi palco do maior e mais im- 

portante quilombo do Estado, 
s(mbolo da resistência negra. 
Manuel da Silva falou mais so 
bre a situação de Frechai a O 
ESTADO. 

O FSTADO - O que o 
senhor tem a dher sobre o 
conflito entre Tbomu Cruz e 
a comunidade negra de 
Frechai? 

Blé - A luta na nossa co 
munidade de Frechal é grande. 
No dia 20 deste mês fazem 
dois anos que Frechai foi 
transformado em reserva ex 
trativista e nada foi feito para 
consumar o decreto. Espera 
mos com paciência, amor, ca 
rinho, respeitando os órgãos 
competentes, incluindo o Iba 
ma que se comprometeu pela 
nossa liberdade e nada foi f ei 
to. Agora vem o Thomaz Cruz 
nos coagir, sem respeitar que 

- . '. ·- ... ,.. . -- " tit. 200 ânos· os· nossos antepas- 
saq9s jã oc_upav~_ ~ terras de 
Frecnàl. Eu não sei porque o 
Ibama demora tanto para in 
denízar esse moço. 

O ESTADO - O que o 
senhor acha que deve ser 
f,,tto? 

Bié - Nós estamos aqui. 
Este é o último passo que esta 
mos dando para ver se nós al 
cançamos a nossa vitória. Em 
nome de Deus pedimos aos po 
líticos da esquerda e da direita 
que nos apoiem, pois estamos 
necessitando de ajuda. Preci 
samos sensibilizar os homens 
do poder, pois o que observo 
hoje é que o governo federal 
não está considerando o pe 
queno produtor como cidadão 
brasileiro. 

O FSTADO - O senhor 
acha que a perman!ncla na se 
de do lbama é a melhor forma 
de pressio? 

Bié - Eu tenho mais de 
íiO anos. Já adquiri a minha 
aposentadoria, mas estou 
pronto para a luta. Venho ob 
servando que os homens de 
paletó só enxergam o pequeno 
produtor na hora de votar. 
Depois ignoram. Nós também 
somos doutores, pois cada um 
é doutor naquilo que se for 
mou. Eu tenho as mãos caleja 
das de trabalhar para botar o 
pão, a verdura, o alimento na 
mesa do governador, do presi 
dente e na hora que necessita 
mos deles, eles se escondem. 
Somos brasileiras só para vo 
tar? Não. Estamos aqui e só 
sairemos daqui com uma deci 
são concreta. 

. , 

Representantes 
de Frechal vão 

a Brasília 
Um grupo de representantes 

da comunidade de Frechai localí 
zada no município de Mirinzal 
deverá seguir para Brasília nas 
próximas 24 horas, enquanto ou 
tro grupo continua a ocupar a se 
de do Instituto Brasileiro de Meio 
Ambiente e Recursos Naturais 
Renováveis (lbama). A intenção 
é acelerar o processo de desapro 
priação da área de Frechai, rema 
nescente do maior quilombo do 
Maranhão. 

Em Brasília, os moradores 
de Frechai conversarão com os 
parlamentares da bancada mara 
nhense para que sensibilizem o 
ministro da Fazenda, Rubens Ri· 
cúpero, a liberar uma dotação or 
çamentária especial para -a desa 
propriação das terras e o Presi 
dente Itamar Franco para que 
reedite o decreto nº S36, que esta 
beleceu Frechai como Reserva 
Extrativista, que caducará a 20 de 
maio deste ano. 

A comunidade teme que o 
fazendeiro Thomaz Cruz, um 
paulista que desde 1974 adquiriu 
uma parte da área, tome conta de 
tudo e expulse os descendentes 
dos negros que formaram um 
quilombo há 201 anos. "Há hoje 
um clima de tensão em Frechai, 
pois o fazendeiro não admite que 
os moradores circulem normal 
mente ou disponham de energia 
elétrica", explicou Ivo Silva, pre 
sidente da Associação de Mora 
dores de Frechai. 

.. 



AÇÃO DEFINfflVA 

Comunidades negras requerem 
posse de reserva extrativista 

As comunidades negras de Frecha! 
estão reunidas em São Luís, tentando 
encontrar uma solução para os confli 
tos de terra naquela área. O problema 
é com o lbama, o órgão responsável 
pela desapropriação dos 10.500 hecta 
res da região, que é uma reserva 
extrativista ocupada pelos negros há 
mais de 200 anos e a Associação dos 
Quilombos está requerendo a posse 
definitiva do local. 

Toda a área foi desapropriada atra- 
. vésdodecreto536,de20demaiode92, 
que está prescrevendo daqui a 16 dias, 
perdendo a sua validade. Esse fato vem 
preocupando as comunidades, porque o 
Ibama nunca pagou pela desapropria 
ção. O proprietário das terras, Tomás 
de Melo Cruz, empresário dono da 
empresa de concreto Redimix, possui o 
local há 21 anos e desde então os con 
flitos na área aumentaram, abrandando 
apenas há dois anos, quando foi assina 
do o decreto. 

O Ibama assumiu a desapropriação 
pelo fato de a área ser uma reserva 
extrativista. Aí reside o maior proble 
ma, que a Associação dos Quilombos 
quer resolver o mais rápido possível. 
De acordo com Ivan Costa do prqi@ 
Vida de Negrc(";les só sairão de São 
Luís com uma resposta concreta sobre 
o caso. mesmo que, ficando aqui por 
tempo indeterminado, tenham de arcar 
com todas as despesas. 

BIN'EMORAES 

~., .. 
11'.à 
Os negros de Frechai vieram ao lhama reivindicar a posse da área 

TEM QUE LIBERAR 
Um dos representantes da Associa 

ção dos Quilombos, Manoel Coelho da 
Silva, disse que eles estão amparados 
peloartigo68 da Constituição, uma vez 
que ocupam a área há muito tempo e 
têm um decreto a seu favor assinado 
pelo governo federal-mas que perderá 
a validade no próximo dia 20. 

"Nós estamos sofrendo por causa 
de Melo Cruz há 21 anos, temos que dar 
um basta nisso.Na segunda-ferra tive 
mos uma audiência com a diretoria do 
Ibama e com a Procuradoria Geral de 
Justiça, mas nada ficouresolvido. Mas 
eles têm que tornar uma atitude, antes 

" 

do decreto caducar, do contrário os 
conflitos voltarão de maneira ainda 
mais acentuada", disse ele. 

Assim pensam também as 138 fa 
mílias que moram no local. todos des 
cendentes de escravos e acostumados 
com os problemas que cercam as áreas 
de desapropriação e os movimentos 
negros. No auditório do Ibama, onde se 
reuniram 65 moradores ontem pela 
manhã, estavam juntos vários órgãos e 
entidades de apoio ao rnov 1II1ento. como 
a Cáritas, Sociedade de Defesa dos 
Direitos Humanos, CUT. Centro de 
Cultura Negra, Comissão Pastoral da 
Terra e Movimento Negro. 

Para Manoel Coelho, o problema: 
agora é estritamente político e não 
depende mais de decisões administra 
tivas. "É preciso que o Congresso de-··. 
cida-se ou não por revisão constitucio-' . 
nal e vote o orçamento da União, para. _ 
que nós possamos decidir o que fazei· 
Como isto não vai acontecer dentro dê- , 
16 dias, temos que tomarprovidências. · 
para que Frecha! não perca os direitos · 
que conquistou com o decreto", disse 
ele. 

NÃOPODEFAZERNADA - , 
!} partir do dia 20 deste mês, com a· 

prescrição do decreto, as comunidades 
não poderão mais fazer nada para im 
pedir que o empresário Tomás Cruz 
tome as terras, segundo eles, à força, 
como aconteceu antes da assinatura do 
documento. "Aqui caberia uma ação _ 
penal das comunidades contrao Ibarna, 
porque não cumpriu a sua pane, pagan 
do as terras. Se faltam recursos, eles · 
teriam que ser procurados em outras 
áreas do governo", afirma Ivan Costa, 
do projeto Vida de Negro. 

Eles querem uma audiência ainda· 
este mês com o ministro do Meio 
Ambiente. Henrique Brandão Caval-' 
cante, o da Fazenda, Rubens Ricupero 
e a presidente do Ibama, Nilde Lago 
Pinheiro, para saber corno reajustar o 
preço das terras que, na época da assi 
natura do decreto, estavam avaliadas 
em 138.6 milhões de cruzeiros reais. 

o 
.i: 
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is. o velório ~la TV 
J 

f CCN abre hoje 
no Sesc a XV··- .. . ! 

Semana do Negro ~: .. '. ·t tor 
da 
lor- A abertura da XV Semana do 
los, Negro no Maranhão será amanhã, às · 
ua, 19h, no prédio do Serviço Social do 
e O Comérclo-Sesc, Praça Deodoro. Este 

ano a Semana do Negro tem corno, 
tema príncípal a Dignidade e a Cida 

º danía, ,A prornoçâo do evento é do 
uc, Centro de Cultura· Negra do 
} o Maranhâo-CCN, e o encerramento 
~i- está marcado para o próximo dia 13, 
lc 
l 

e 
a 

Na noite de abertura haverá 
uma tribuna livre, recital d1:ipoesias, 
a peça de teatro "Meu país passado 
a limpo" e a apresentação musical 
de várias bandas. No dia 7, sábado, 
a programação da Semana Negra 
será realizada na sede doCCN às 16h 
com a apresentação de vídeos. No 
dia 8, acontecerá a "panfletagem 
para a nação rgueira" que aconte 
ce nos clubes de reggae· do Olhd 
d'Águà,Ponta d'Areía e prata daGuJa. y ,,n, n ~" ui\ 
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O ESTADO DO MARANHÃO São Luis-MA, 19 de maio de 1994 · 

O arcebispo de São 
Luís rezou ontem uma mis 
sa para os moradores da co 
munidade Frechai, que há 
vários dias estão acampados 
na sede regional do Ibama, 
onde aguardam resposta de 
Brasília sobre a demarcação 

das terras que reivindicam. 
Formada por negros, a co 
munidade de Frechai está 
decidida a permanecer no 
lhama até que o problema 
da demarcação seja 
resolvido. (Página 10) , 

Povo de Frechal espera pelo lhama 
Uma missa celebrada no au 

ditório da sede do Instituto Brasi 
leiro de Meio Ambiente e Recur- 
sos Naturais Renováveis (Ibama), 
pelo arcebispo de São Luís Dom 
Paulo Ponte marcou ontem, o 
16º dia de manifestação dos mo 
radores de Frechai. Eles já deso 
cuparam o gabinete da superin- 

tendência do lbama e aguardam 
para hoje, um documento oficial 
do Ministério do Meio Ambiente 
que libera recursos para a desa 
propriação da reserva extrativista 
de Frechai. 

Amanhã expira o prazo de 
validade do decreto que instituiu 
a área em reserva extrativista. 
Frechai é uma comunidade negra 

remanescente de quilombo locali 
zada no município de Mirinzal. . 
Os moradores de Frechai, descen- 
dentes de seis nações africanas, 
cuja contribuição cultural não se 
encontra em outro lugar do Bra- 
sil, querem que a desapropriação 
da área onde residem ocorra a 
curto prazo. 



O Debate São Luís, terça-feira, 17 de maio de 1994 

Extinção das reservas extrativistas 

,. 

O governo brasileiro não tem inte 
resse em manter quatro reservas 
extrativistas criadas às vésperas da 
Rio-92como estratégia de marketing. 
O próprio ministro do Meio Ambien 
te e da Amazônia Legal, Henrique 
Cavalcanti, comunicou ao presidente· 
do Conselho Naciona] dos Seringuei 
ros (CNS), Atanagildo Matos, o Ga 
tão, que as reservas Ciríaco, Mata 
Grande e Flexal, no Maranhão, e 
Extremo Norte, no Tocantins, não 
são viáveis economicamente. Com o 
fim das reservas, 2 mil familias de 
agricultores que vivem da extração 
do coco-do-babaçu ficarão desem 
pregadas e sem perspectivas de ren 
da. 

"Além da falta de recursos, há 
pressões políticas contra a censo lida 
ção das reservas extrativistas", acusa 
Joaquim Shiraishy, secretário-execu 
tivo do Grupo de Trabalho Amazôni 
co (GTA) nas reservas extrativistas 
de babaçu, que durante a semana teve 

AS RES~RVAS ~XTRATIVISTA$;"-.:;'~~;);:i .. ', / <'. : · ... 
Alto Juruâ AC 506.186 
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Chico Mendes AC 970 570 12.017 
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Rio Ouro Preto RO 204 583 · 775 

Ciriaco 7.050 
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. Plrajubaé .........•..... SC .••...•..•••.. 1. 444 ..•......•.•.••• 1.000. 
MA 

Extr. Norte 
locanllns TO 98.280 

S.281 

1.150 

2.000 

1.500 

Quilombo 
de, Flexal 9.542 900 

encontros com o ministro Henrique 
Ca;alcanti e com a diretoria do lhama, 
recebendo questionamentos idênti 
cos quanto à viabilidade das reser 
vas. 

No Ibama, um dos diretores che 
gou a exibir uma carta enviada pelo 
governador do Tocantins, Moisés 
Avelino, posicionando-se contra a 
demarcação da reserva extrativista 
Extremo norte, localizada no muni- 

cípio de Carrasco Bonito, em pleno 
Bico do Papagaio, área de maior 
incidência de conflitos fundiários no 
pais. 

O ministro Henrique Cava1canti ! 

mostrou aos ambientalistas e depu 
tados em audiência em Brasllia que 
a extração do babaçu contribui com 1 

apenas 5% da renda das 2 mil fami 
lias que vivem nas quatro reservas 
extrativistas ameaçadas de extinção. 

Go 
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