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MINlS'l'ÉlUO DE MINAS E ENERGIA 

DEPARTAM?NTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL 

.. 

Oficio n~ (. (~ ;;;\jl 33Y/DIRE-93, Em J. tde dezembro de 1993 

Dot Diretor do DNPM 

Ao: Senhor Presidente da FOIRN 
Dr. Braz de oliveira França 

Assunto: "Liberaç!\o do garimpo na região do Rio Negro" 

Com meus cumprimentos, acuso o recebimento do 
Oficio de 16/12/93, no qual a FOIRN argumenta contra a 
possibilidade de liberaç~o do garimpo na região do Rio 
Negro. 

O DN~M estâ acento para todas as 
levantadas, e jamais autorizará garimpagem 
indigenas ou vedadas em geral. 

questões 
em áreas 

Para conh~t;imento de v.sa., informo que 
encontram-se tramitando neste Departamento dois 
requerimentos de permissão de lavra garimpeira ·feitos pela 
Cooperativa de Garimpeiros no Estado do Amaz.onas - COOGAM , 
os quais, salvo melhor ju!zo, não incidem sobre áreas 
vedadas e encontram-se corretamente instruidos. No entanto, 
o DNPM somente poderá conceder a lavra caso o IMA/AM 
forneça a competente Licença de Instalaçào, a qual ainda 
nào se encontra no processo. 

Temos conhecimento da Ação Civil Püblica, cuja 
Liminar eoneedida n!o é impeditiva da ~~tjuldil~~~au d~ 
ctividade, desde que na forma da lei. 

Gostaria de sugerir a V.Sa. que entrassem em 
con~atu pewsoal com nossa Delegacia Regional em Manaus, ou 
com a Sede em l3rae1lia, para que pudessem detalhar melhor o 
po~icioncmento das 4reae pretendidas e as comunidadas 
ind1genas afetadas, para melhor orientação das ações do 
PNf'M, 



Comunico, finalmente, que estou enviando cópias 
na correspondência de v.sa. ao Exmo. Sr. Secretário de 
Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente do Estado do 1Unazanas e 
&o Ministêrio Püblico Federal, que solicitou recentemente 
informações sobre o assunto. 

A@tnc' .aamente 
,í' /. ,) .-·L ~ ?-J 

ELMER PRATA SALOMÃO 
Diretor/ DNPM 
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